Broszura informacyjna

Finanse Rad Rodziców

Finanse Rad Rodziców zarządzane cyfrowo

Aplikacja Finanse Rad Rodziców to nowoczesne

Czasochłonne gospodarowanie pieniędzmy od

narzędzie służące do zarządzania finansami

dziś należy do przeszłości. Innowacyjna aplikacja

przedstawicieli rodziców w szkołach w Polsce,

łączy możliwość automatycznego ewidencjo-

powstałe z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”.

nowania składek wpłacanych przez rodziców z
funkcją wygodnego prowadzenia księgowości.

Jest pierwszym dostępnym na rynku rozwiązaniem skierowanym bezpośrednio do rad

Rozliczenia drobnych wydatków oraz dużych

rodziców, gwarantującym użytkownikom przej-

przedsięwzięć są dokumentowane przejrzyście i

rzystość i bezpieczeństwo, jednocześnie minima-

na bieżąco udostępniane przez Internet w porta-

lizując powtarzalne czynności administracyjne.

lu dla rodziców.

Szkoła bezgotówkowa
Przejrzyście i bezpiecznie
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Zalety aplikacji

Oszczędność czasu

Bezpieczeństwo prawne

Przejrzystość

Pełna automatyzacja i ogra-

Zmniejszenie ryzyka strat i

Czytelne zestawienie wpły-

niczenie ręcznych czynności

ochrona przed oskarżeniami o

wów i wydatków, transparent-

administracyjnych

nadużycia

na dokumentcja

Bezpieczeństwo

Komunikacja

Łatwe procesy

Wygodne płatności bezgotów-

Efektywna wymiana informacji

Zbiórka pieniędzy i ewidencja

kowe i profesjonalna ochrona

i powiadomienia na życzenie

wpłat zajmuje już tylko chwilę

danych
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Widok startowy aplikacji. Przedstawia zestawienie wpływów i wydatków rady rodziców
wraz z rozbiciem na poszczególne konta księgowe. Po kliknięciu symbolu lupy można
prześledzić wszystkie transakcje zaksięgowane na danym koncie.

W zakładce Przychody i wydatki Rady Rodziców znajdują się szczegółowe zestawienie
wszystkich transakcji w ramach działalności rady rodziców oraz odpowiednie narzędzia do
prowadzenia księgowości rady rodziców. Istnieje możliwość dodawania nowych transakcji,
automatycznego wystawiania dowodów wpłaty i wypłaty oraz wygenerowania zawsze
aktualnej księgi rachunkowej.
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Zakładka Projekty umożliwiaz akładanie i zarządzanie zbiórkami szkolnymi i klasowymi. Tu
skarbnicy mogą założyć zbiórkę składek na radę rodziców lub inne przedsięwzięcia szkolne, jak
np. wyjścia do kina lub wycieczki klasowe.

Zakładka Klasy służy do zarządzania uczniami i klasami w szkole. Można dodawać dowolną
ilość uczniów, tworzyć klasy oraz wyznaczyć wychowawców. Dla każdego ucznia prowadzone
jest osobne saldo wpłat, co ułatwia ewidencję dokonanych wpłat.
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W zakładce Bankowość znajduje się zestawienie wszystkich transakcji bankowych
dokonanych w ramach aplikacji Finanse Rad Rodziców.

W zakładce Konta księgowe można zdefiniować konta księgowe według własnych potrzeb
do prowadzenia efektywnej księgowości rady rodziców.
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W zakładce Raporty można wygenerować aktualne listy uczniów lub uczestników danej
zbiórki oraz stan jej finansowania.

Aplikacja umożliwia dostęp również rodzicom, dzięki czemu mogą śledzić aktualny stan
wpływów i wydatków rady rodziców, aktualnie trwające zbiórki oraz salda kont swoich dzieci.
Z tego poziomu możliwa jest również automatyczna płatność za pomocą szybkich płatności
internetowych.
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Funkcje aplikacji
i jej możliwości

Techniczne rozwiązania
gwarantujące bezpieczeństwo

Wygodne przelewy

Dane w chmurze

Przelew składki rodzicielskiej za pomocą szyb-

Dodatkowy sprzęt czy oprogramowanie nie są

kich płatności internetowych.

konieczne. Wystarczy dostęp do internetu.

Łatwe procesy

Ochrona danych

Zbiórka pieniędzy jeszcze nigdy nie była taka

Hosting na polskich serwerach i bezpieczna

prosta. Przekonajcie się Państwo sami.

transmisja danych, zgodnie z RODO.

Księgowość

Import danych

Ewidencja wpływów i wydatków dostosowana

Przeniesienie danych z istniejących baz danych,

do potrzeb rad rodziców.

np. ASV.

Wycieczki szkolne

Bezpieczna płatność

Większe kwoty mogą być zbieranie osobno. Odręb-

Nowoczesne metody płatności i stały nadzór

ne powiadomienie przesyłane jest drogą mailową.

nad transakcjami.

Przejrzystość

Komunikacja

Automatycznie generowane, zawsze aktualne spra-

Skuteczna wymiana informacji między radą rodzi-

wozdania dla wszystkich użytkowników.

ców a rodzicami. Wystarczy jedno kliknięcie.

Prosta obsługa

Uprawnienia

Intuicyjna obsługa i ergonomiczne funkcje ułatwiają

Elastyczny system uprawnień chroni dane i broni

pracę, która staje się przyjemnością.

dostępu do nich.
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Nasza oferta
dla rad rodziców

Pełnowartościowa, sprawna aplikacja internetowa

w cenie

30-dniowe prawo do odstąpienia od umowy

w cenie

Brak potrzeby dodatkowego sprzętu i

w cenie

oprogramowania
Generowanie standardowych sprawozdań

w cenie

Dedykowana księgowość

w cenie

Komunikacja e-mailowa i portal dla rodziców

w cenie

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

w cenie

w cenie

Łatwość obsługi

w cenie

FAQ i funkcja pomocy

w cenie

Dostępny dział obsługi klienta

w cenie

Warsztaty i szkolenia

opcjonalne

Wsparcie techniczne, programowania na życzenie

opcjonalne
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Dane adresowe
eduPAY Polska Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 7010961029
REGON: 385127311
KRS: 0000819261
Tel.: +48 517 985 078
+48 22 300 15 58
kontakt@edupay.pl
www.edupay.pl

