
Dê um UP 
na sua 
Gestão 
Hoje!

Com a W3Soft você está 

sempre na frente!



O W3Acadêmico é um 

dos sistemas mais completos

do País!

Gestão financeira

Gestão pedagógica

Captação de alunos

App pais e alunos

App administrativo

App professores

Portal Web

Múltiplos relatórios

Integração ao censo

Digitalize documentos

Leitor biométrico

Leitor de gabarito

Módulo de cobrança

NFSe e NFCe

Contrato digital Recebimento por PIX



O contrato e assinatura no 

W3Acadêmico é totalmente digital!

Com poucos cliques o pai pode 

 o aluno gerando um rematricular

 o qual será  com contrato digital assinado

uma chave única, além disto, a assinatura 

do contrato só ocorrerá após o  pagamento

via , sendo disponibilizado na conta da PIX

instituição instantaneamente.



Já pensou em treinar seus alunos

para o ENEM com o sistema 

de gestão?
Com o W3Acadêmico é possível criar gabaritos 

e efetuar testes, provas, simulados e atividades 

em sala de aula, sem a necessidade de 

máquinas de leitura de gabarito, seus 

professores poderão aplicar testes e para 

efetuar a leitura, um scanner comum poderá 

ajuda-lo nisto. 

Com a leitura efetuada, o sistema irá efetuar a 

separação pelo número da matrícula e atribuirá 

a nota para cada aluno. Sem margens para erro 

de digitação ou erro humano. 



Cadastro e registro de visitantes 

que vieram na instituição.

Cadastre os visitantes, preencha as conversas, 

documentos, contatos, fotos e tudo que se faz 

necessário. O sistema W3Acadêmico não te 

deixa perder nada.

Saiba quantas vezes os pais estiveram 

presencialmente na instituição de ensino, qual o 

tópico mais abordado nas conversas, valores 

acordados e datas agendadas para novas 

visitas.



Com o App, os pais podem 

enviar mensagens direcionadas

para a instituição.
Com o App W3 Escola, os pais podem enviar 

mensagens direcionadas aos setores 

responsáveis na instituição. Dentro do sistema, 

os responsáveis poderão retornar rapidamente. 

Evitando as longas conversas, o sistema não 

mantém como uma conversa, então o 

mensageiro servirá para dúvidas mantendo 

assim a agilidade e praticidade.



O App dos pais está sempre

em melhoria, nele você encontra 

diversas facilidades.
• Agenda.

• Agendamento de reunião.

• Boletim.

• Carteira digital.

• Diário Infantil.

• Documentos pendentes.

• Eventos anuais.

• Financeiro com IPRF.

• Horários de aula.

• Mensagens direcionadas.

• Aviso de falta.



Os pais podem encaminhar

mensagens direcionadas a setores

na instituição por meio do App de

modo fácil, rápido e prático, além

de receber comunicados e documentos

em diversos formatos.

Mensageiro



Caso o aluno precise faltar, os pais 

não precisam se preocupar, o app pode

informar a instituição de forma eficaz

por meio do Vai Faltar, com ele, os 

pais podem escrever uma mensagem 

e dizer o motivo da falta. 

Função disponível apenas para os 
pais dos alunos.



Novo app para professores 

e administradores.

Com o app administrativo, os 

professores podem efetuar lançamento 

de notas, verificar lançamentos de aulas 

bem como verificar em quais turmas 

ele tem aula.



Faça a captura da fotos dos 

alunos por meio do app de um 

jeito diferenciado. Escolha a 

turma, o aluno e pronto seu

aluno já está com a foto. 



O controle financeiro do setor

administrativo nunca foi tão fácil!

Tenha as despesas do mês, mensalidade anual,

inadimplência anual, inadimplência por turma

bem como tenha relatórios direto no celular

com gráficos demonstrativos.



Os professores tem mais 
facilidade ainda!!

Caso o professor lecione em mais de uma 

instituição que use nosso sistema, ele poderá

ter acesso de ambas sem precisar efetuar 

novamente um login com senha diferente.



Facilite o recebimento.

Receba via PIX com 

mais agilidade!



Pensou na melhor forma de 
recebimento, pensou W3Pay!

Livre-se dos arquivos de retorno e remessa!

Sem erros Humanos pois 
não tem necessidade de 
leitura manual de arquivos.

->

Dinheiro de forma instantânea
na conta da instituição.

->

Baixa automática no sistema
com relatórios completos.

->

Sem custo de manutenção nas
parcelas vencidas em aberto.

->



De forma totalmente
integrada, o sistema
proporciona facilidades
incríveis!

Dinheiro mais rápido
na conta de 
sua instituição.



Área exclusiva dos professores

com diversas facilidades.

Os professores tem uma área exclusiva no 

sistema a qual mostra apenas aquilo que lhes é 

cabível conforme a instituição libera ou não 

acesso a eles. 

Além disso, as telas são compactas e os 

professores não tem a necessidade de fechar 

uma aba para abrir outra, na mesma aba por 

exemplo podemos acessar agenda e atividades, 

planos de aulas e encerramento do bimestre.



Publique materiais de apoio 

e atividades para os alunos.

Os professores podem ainda estar publicando 

vídeos, arquivos em Word, Excel, PowePoint, 

PDF e vídeos diretamente na área Web para os 

alunos baixarem ou assistirem on-line.

Os professores podem ainda datar o dia da 

liberação do arquivo e datar o dia que o mesmo 

sairá do ar. Os alunos recebendo estes materiais 

podem retornar aos professores com as 

atividades corrigidas de forma prática e rápida.



Além do App, os alunos podem 

ter acesso a informações 

importantes pela área Web.
Se o aluno estiver com documentação pendente, o 

sistema já acusa isto automaticamente. Dentro da área 

Web, os alunos tem informações importantes como:

• Agenda de turma

• Boletim

• Ocorrências

• Diário do aluno

• Materiais de apoio

• Grade de horários

• IPRF

• Declaração de vinculo

• Pré-matrícula on-line

• Pesquisa de livro



Com o W3Acadêmico o cadastro

dos alunos é completo e 

bastante facilitado.
Dentro do sistema W3Acadêmico, você tem diversas 

funcionalidades sem a necessidade de sair do cadastro 

do aluno. Caso o aluno tenha documentos pendentes, o 

sistema já apresenta isso como uma cobrança ao entrar 

no cadastro. 

Nesta área você encontra:

• Dados do aluno.

• Impressão de toda documentação do aluno.

• Dados dos responsáveis.

• Informações financeiras.

• Controle da psicopedagogia.

• Digitalize documentos.



Gestão financeira completa

com o W3Acadêmico, o controle 

financeiro é constante.
Com o financeiro totalmente on-line, você diretor não 

precisa estar na instituição para ter acesso e com o 

W3Acadêmico, você tem um controle mais eficiente e 

rápido. 

• Recebimentos financeiros.

• Lançamento de caixa.

• Fechamento de caixa.

• Crie grupos de contas.

• Gere boletos e carnês.

• Altere dados de parcelas.

• Gere novas parcelas para um aluno ou uma turma.

• Emita nota fiscal.

• Faça cobrança direto pelo sistema.



Estoque e patrimônio organizado 

e totalmente ajustável a qualquer tempo.

Controle a entrada e saída de produtos, 

empréstimo, monte kits, efetue o controle de 

entrega de material para os alunos, cadastre a 

quantidade, ajuste os produtos vendidos ou 

trocados, ajuste preço, cadastre itens e produtos.

Cadastre fornecedores, elabore pedidos e peça 

para que o sistema avise quando o estoque estiver 

abaixo do número mínimo em estoque.

Cadastre o patrimônio da instituição, separe por 

setores e tenha o controle de tudo que há em suas 

filiais. 



A gestão da biblioteca nunca foi 

tão prática!

Efetue o cadastramento dos livros e editoras, 

faça pesquisa e empréstimo de livros, efetua a 

catalogação dos livros por meio de etiquetas 

impressas pelo sistema.

Possibilite também os alunos buscares e 

reservarem os livros direto no APP.

A biblioteca já está no formato que o MEC 

solicita e oferece todo o controle que o mesmo 

exige das instituições de ensino.



Cantina eletrônica, proporcione um 

controle financeiro completo da 

cantina da instituição.
Cadastre os produtos, abra os vales e efetue 

vendas dentro da cantina, controle financeiro, 

controle o estoque, elabore pedidos e 

disponibilize dentro do sistema relatórios 

completos. 

Ao final do dia, o responsável financeiro poderá 

efetuar o fechamento de caixa da cantina, 

trazendo assim mais controle e qualidade na 

gestão.



O W3Acadêmico além da emissão da

 NFSe, ele faz todo o gerenciamento para você!

Veja a situação de envio de todas as NFSe com 

apenas alguns cliques.

Consulte as NFSe de um aluno específico ou por 

data de emissão.

Veja relatórios com gráficos as quantidades de 

NFSe impressas no mês e ano sem sair da tela 

que esta.



Nenhum dos dados da 
instituição é perdido.

Uma das maiores preocupações das instituições, 

são os dados, ou melhor, banco de dados. Estas 

informações são tratadas por nosso setor de TI, os 

quais são responsáveis por organizar, otimizar e 

importar os dados para o novo sistema. Todos os 

dados da instituição são aproveitados, deixe tudo 

conosco, faremos isso por você.



W3Soft Web TI
Desenvolvimento de sistemas

Colégios    Cursos    Faculdades    Sistema personalizado

82 99107 0443 82 99978 1906 
82 3432 8244 81 3312 8787

Aponte a câmera do celular
para falar com um assessor comercial 
ou Clique nos botões ao lado.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5582991070443&text=Ol%C3%A1%2C%20Leonardo%2C%20gostaria%20de%20fazer%20um%20or%C3%A7amento!!
https://www.instagram.com/w3soft/?hl=pt-br
mailto:comercialal@w3soft.com.br
http://www.w3soft.com.br/site

