Софтуерни решения
за училища и ЦСОП
2022/2023 учебна година

Над 20 години
създаваме решения
за ефективно управление
на образователната институция

Три причини
да изберете нашите
софтуерни решения:

Винаги
близо до Вас!

Управлявате образователната
институция в защитена
електронна среда
Работите с продукти, съобразени
с нормативната уредба
в системата на образованието
Получавате пълна интеграция*
с НЕИСПУО и системата за
електронни профили на МОН:
@edu.mon.bg
* След като МОН разреши на външните доставчици
да получават и изпращат данни от и към НЕИСПУО.

Персонално отношение
и индивидуален подход
в реално време
Екип от специалисти
с опит в системата
на образованието
Професионална поддръжка
по телефон, имейл
или чрез отдалечен достъп

Управлявайте образователната институция
дигитално с облачната платформа АдминПлюс!
За абонамент посетете: https://adminpro.bg
АдминСофт Плюс е сертифицирана по международни стандарти:
ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството“
ISO 27001:2013 „Информационни технологии. Методи за сигурност.
Системи за управление на сигурността на информацията.“
ISO 20000-1:2011 „Информационни технологии. Управление на услуги.“
Всички данни се съхраняват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

adminplus.bg

Абонамент

за 2022/2023 учебна година
При абонамент за отделен модул
Модул

Крайна цена с ДДС

Списък-образец

360,00 лв.

+ 30,00 лв. за паралелка

Електронен дневник

780,00 лв.

+ 48,00 лв. за паралелка

Дипломи

120,00 лв.

+ 12,00 лв. за паралелка

96,00 лв.

Ученически профил
aSc Седмично разписание

360,00 лв.

Оценяване на персонала

540,00 лв.

Училищна документация

540,00 лв.

+ 6,00 лв. за паралелка
+ 120 лв. за клиентско обслужване
за работа със софтуера (по желание)

При абонамент за пакет

Абонаментни
пакети с отстъпки

СПЕСТЯВАТЕ

7%

Админ
Стандарт

СПЕСТЯВАТЕ

10%

Админ
Плюс

СПЕСТЯВАТЕ

15%

Админ
Премиум

най-предпочитан

Списък-образец
Електронен дневник
Дипломи*
Ученически профил*
aSc Седмично разписание**
Отсъствия
Календар на събитията
Съобщения
Оценяване на персонала
Училищна документация
* Не важи за ЦСОП.

Абонаментът е за 2022/2023 учебна
година и изтича на 31-ви август
2023 г., независимо по кое време
на годината е направен.

Всички цени
са с включен ДДС.

** С включено клиентско обслужване за работа със софтуера.

За повече информация и запитвания
не се колебайте да ни потърсите на:
02 4900 746
0876 559 553
0889 846 651
contact@adminplus.bg

За абонамент посетете: https://adminpro.bg

Модули

за училища и ЦСОП
Изготвяне на:
Списък-образец 1 – за училища
Списък-образец 3 – за ЦСОП
Работа в позната и подобрена среда

Списък-образец

Интеграция с новата НЕИСПУО

360 лв.
+ 30 лв. за паралелка
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

Обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка
на данните съгласно изискванията на Наредба № 8
от 11.08.2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното
образование. Предлагат се всички 7 дневника:

Електронен
дневник

Група за предучилищно образование (3-5)
Група/целодневна организация (3-63)
I-III клас (3-14)
IV клас (3-16)
V-XII клас (3-87)
Група/паралелка в ЦСОП (3-62)
Дейности за подкрепа за личностно развитие
(3-63.1)

780 лв.
+ 48 лв. за паралелка
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

Предоставя удобен начин за вписване на ежедневната
информация за отсъствията и резултатите на учениците
Родителят и ученикът могат да следят въведената
информация за ученика в своите профили
Дневникът се използва през интернет браузър
или през мобилно приложение

Отпечатване на дипломи, свидетелства
и удостоверения, както и техните приложения
и дубликати, върху бланки-образци на МОН

Дипломи

Модулът зарежда автоматично въведените оценки
на учениците от модул „Електронен дневник“ и модул
„Ученически профил“ (Личен картон) на платформата
АдминПлюс
Възможност за прецизиране на текста за печат
спрямо бланката на документа

120 лв.
+ 12 лв. за паралелка
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

Възможност за попълване на личен картон за учениците
от VIII до XII клас с номенклатурен номер:

Ученически
профил

3-51 – дневна, вечерна и индивидуална форма
на обучение
3-48 – задочна, самостоятелна, комбинирана
и дистанционна форма на обучение
Отговаря на нормативните изисквания и съдържа
реквизитите съгласно Приложение № 2 на Наредба № 8
от 11.08.2016 г.
Може да се използва самостоятелно, както и в интеграция
с модул „Електронен дневник“
Позволява попълване на данни за изминали учебни години

96 лв.
+ 6 лв. за паралелка
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

Генериране на личния картон в PDF формат с възможност
за отпечатване

aSc
aSc
Седмично
разписание

Училищна
документация

Компютърна програма за изготвяне на седмични
учебни разписания, разработена от водещата
в световен мащаб компания в областта – aSc Applied
Software Consultants
Автоматичен генератор – само за няколко минути
генераторът ще Ви предложи вариант на седмично
разписание
Многообразие от функции – спазвате специфичните
за Вашата институция изисквания
Ръчни корекции – чрез ръчно преместване
на часовете може да изчистите и пригодите
до най-малката подробност Вашето разписание
Интеграция с електронен дневник АдминПлюс –
готовото седмично разписание може да прехвърлите
автоматично в модул „Електронен дневник“ на
платформата АдминПлюс

Онлайн решение за бързо, лесно и удобно създаване
на училищна документация – над 800 примерни
документа, структурирани в три основни раздела:
Учебна дейност – документи, необходими за
планиране и организация на дейността
на училището и за осъществяване на ефективен
образователен процес
Административно-стопанска дейност –
документи, подпомагащи
административната и контролната дейност
на директора и неговия екип
Трудовоправни документи – най-често
използваните документи при сключване
и прекратяване на трудови договори,
длъжностни характеристики и др.
Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да
намерите документа, който Ви е необходим
Експорт в WORD и PDF

360 лв.
+ 120 лв. за клиентско
обслужване
за работа със
софтуера
(по желание)
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

540 лв.
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

Извършване в електронна среда на процесите по:
Атестиране на педагогическите специалисти
по Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически
специалисти

Оценяване
на персонала

Определяне на ДТВ за постигнати резултати
от труда на персонала по Наредба № 4
от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане
на труда

540 лв.
Може да закупите
модула и в пакет
с отстъпка

Лесно и бързо въвеждане и преглед на данните
Автоматично изчисляване на резултатите
Лесна проследимост на етапите

Предоставя допълнителна възможност
на образователната институция за въвеждане
на обобщената месечна информация
за отсъствията на децата и учениците
и генериране на експортен файл към модул
„Отсъствия“ на НЕИСПУО

Отсъствия

Данните могат да се обработват от класните
ръководители или лицата с права
на администратор в платформата АдминПлюс,
позволяваща едновременната работа на
множество потребители

Модул
без допълнително
заплащане*

Вътрешна среда за обмен на съобщения между учители,
ученици, родители и администрация, като не се допуска
изпращане или получаване на съобщения от лица
извън институцията:

Съобщения

Учителите могат да изпращат съобщения
до други учители, до учениците, на които
преподават, и до техните родители
Родителите и учениците могат да изпращат
съобщения само до класния ръководител
и да отговарят на съобщения, изпратени
от други учители до тях

Модул
без допълнително
заплащане*

Системата използва въведените данни в платформата
АдминПлюс

Календар
на събитията

Предоставя възможност на институцията за въвеждане
в структуриран вид информация за всякакви събития:
класна работа
контролна работа
родителска среща
консултации
други събития

Модул
без допълнително
заплащане*

Достъп на родители и ученици

*При абонамент за поне един платен модул от платформата.

