Софтуерни решения
за детски градини
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 група

Електронен дневник

780,00 лв.

+ 48,00 лв. за група

Дипломи

120,00 лв.

Оценяване на персонала

540,00 лв.

Документация за ДГ

360,00 лв.

При абонамент за пакет

СПЕСТЯВАТЕ

Абонаментни
пакети с отстъпки

7%

Админ
Стандарт

СПЕСТЯВАТЕ

10%

Админ
Плюс

СПЕСТЯВАТЕ

15%

Админ
Премиум

най-предпочитан
Списък-образец
Електронен дневник
Дипломи
Отсъствия
Календар на събитията
Съобщения
Оценяване на персонала
Документация за ДГ

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.

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 детски градини
Изготвяне на Списък-образец № 2
Работа в позната и подобрена среда

Списък-образец

Интеграция с новата НЕИСПУО

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

Bcички дaнни зa дeцaтa, yчитeлитe и пeдaгoгичecкитe
cитyaции ce въвeждaт aвтoмaтичнo oт инфopмaциятa
зa дeтcкaтa гpaдинa в Cпиcък-oбpaзeц № 2

Електронен
дневник

Педагогическите специалисти нaнacят пpиcъcтвиятa
нa дeцaтa в гpyпaтa, пeдaгoгичecкитe cитyaции
и oбpaзoвaтeлнoтo cъдъpжaниe зa дeня
Родителите могат да следят въведената информация
за своето дете в профила си

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

Дневникът се използва през интернет браузър
или през мобилно приложение

Отпечатване на Удостоверение за завършено
предучилищно образование (ном. номер 3-19)
Данните за децата и детската градина се зареждат
автоматично

Дипломи

Документация
за детската
градина

Възможност за прецизиране на текста за печат
спрямо бланката на документа

Онлайн решение за бързо, лесно и удобно създаване
на документи за детската градина – над 500 документа,
структурирани в три основни раздела:
Организация на дейността – документи,
за планиране и регламентиране на дейността
Управление – документи, подпомагащи
административната и контролната дейност
Трудовоправни документи – документи,
използвани при сключване и прекратяване
на трудови договори, заявления и заповеди,
удължаване на работното време и допълнителни
възнаграждения
Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите
документа, който Ви е необходим
Експорт в WORD и PDF

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

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

Модули

за детски градини
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 генериране
на експортен файл към модул „Отсъствия“
на НЕИСПУО

Отсъствия

Данните могат да се обработват от учителите
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,
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 и до родителте на децата
Родителите могат да изпращат съобщения
до учителите на своето дете

Модул
без допълнително
заплащане*

Системата използва въведените данни в платформата
АдминПлюс

Календар
на събитията

Предоставя възможност на детската градина
за въвеждане в структуриран вид информация
за всякакви събития:
родителска среща
консултации
други събития

Модул
без допълнително
заплащане*

Достъп на родители

*При абонамент за поне един платен модул от платформата.

