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Rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Dlaczego warto zastosować  
w przedszkolu?

system rejestracji i obsługi kart zbliżeniowych

ja czasu pobytu dzieckaw przedszkolu

, która rejestruje czas na wejściu i wyjściu.

Główne korzyści to przede wszystkim:
    Pełna automatyzacja rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, dzięki zainstalowaniu urządzenia rejestrującego 
    czas  przyprowadzenia i odbioru dziecka ("czytnik wejścia/wyjścia").
    Przejrzystość naliczania opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu, tj.: powyżej ustawowych 5-ciu godzin.

Proponowany System (Rejestrator) jest oparty na rozwiązaniu wykorzystującym czytnik  zbliżeniowy kart bezstykowych. 
Zapewnia to identyfikację danych dziecka i rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu. Czytnik oraz karty 
współpracują z aplikacją internetową

Dostęp  do bieżących informacji o należnościach, płatnościach, żywieniu 
i wszystkich ważnych wydarzeniach z "życia przedszkola"?     

on-line
Tak, teraz to możliwe! 

Wykorzystaj w pełni możliwości modułu dla rodziców w systemie ja czasu pobytu dzieckaw przedszkolu

Sprawdź, jakie to łatwe!
1. 

2. 

W oknie przeglądarki internetowej wystarczy wpisać:    
     iprzedszkole.progman.pl

W oknie logowania należy wpisać nazwę użytkownika 
    i hasło, jakie otrzymają Państwo w przedszkolu. 

3. Witamy w panelu dla rodziców i zapraszamy do            
    korzystnia z poszczególnych funkcjonalności !

Moduł przeznaczony dla rodziców w systemie iPrzedszkole umożliwia:

       monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat;

       wydruk  przelewu lub skopiowanie danych do przelewu;

       zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu, na posiłkach lub zajęciach dodatkowych;

       bieżący  dostęp do informacji o planowanych jadłospisach na nadchodzący tydzień;

       dostęp  do internetowej  tablicy  ogłoszeń przedszkolnych, gdzie publikowane  są  informacje  o  najbliższych 

       wydarzeniach, np. wycieczki, wyjścia do teatru, kina;

       prowadzenie bieżącej komunikacji z pracownikami przedszkola za pośrednictwem komunikatora; 

       aktywację karty zbliżeniowej do czytnika.

www.iprzedszkole.edu.pl

pm..._lodz

Proszę wpisać nr przedszkola

Proszę wpisać numer przedszkola
np. pm5_lodz

Obsługa systemu jest bardzo łatwa. Wystarczy przyłożenie karty do czytnika w chwili wejścia i wyjścia dziecka 
z przedszkola. System (Rejestrator) zapisuje czas pobytu dziecka oraz zapewnia wsparcie przy rozliczaniu opłat 
i generowaniu szeregu raportów. 
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Panel Rodzica/Opiekuna w systemie iPrzedszkole

Główne korzyści to przede wszystkim:
    Pełna automatyzacja rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, dzięki zainstalowaniu urządzenia rejestrującego 
    czas  przyprowadzenia i odbioru dziecka ("czytnik wejścia/wyjścia").
    Przejrzystość naliczania opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu, tj.: powyżej ustawowych 5-ciu godzin.

www.iprzedszkole.edu.pl

Procedura dokonania aktywacji karty bezstykowej w panelu Rodzica/Opiekuna 
w systemieja czasu pobytu dzieckaw przedszkolu

Krok I

Krok II

Krok III

W oknie przeglądarki należy wpisać  
iprzedszkole.progman.pl i zalogować 
się do modułu Rodzica/Opiekuna (login 
i hasło podane przez przedszkole).

Następnie w celu aktywacji karty należy 
z paska MENU wybrać przycisk +Więcej, 
i wskazać  zakładkę   KARTY

Następnym krokiem jest wybór przycisku 
Aktywuj kartę

W tym miejscu należy wprowadzić numer 
nadrukowany bezpośrednio na karcie 
dziecka. 

Następnie przyciskamy akceptuj. W tym 
momencie Karta  zostaje  aktywowana.

Dodatkowo, pełna instrukcja obsługi modułu 
Rodzica/Opiekuna jest dostępna po zalogowaniu 
się do systemu iPrzedszkole z poziomu zakładki 
Więcej >> Pomoc


