
trzy optymalnie wyposażone wersje

wyróżniony w konkursie Aplikacja Roku 2006

obecny w szkołach w całej Polsce

Lista wybranych funkcji programu TenvirkCM EASY+ PREMIUM UCZELNIA

Podział na poziomy (kursy), grupy i przydziały do grup   jak w
PREMIUMPodział danych na dowolne okresy (semestry, lata szkolne)  

Zapisywanie danych słuchaczy oraz rejestracja historii przydziałów do grup  
Statusy słuchacza: kursant, rezerwacja, oczekiwanie na miejsce, zmiana grupy, rezygnacja  
Wystawianie KP/KW, rachunków i faktur VAT oraz korekt za płatności słuchaczy  
4 systemy wpłat: jednorazowy, ratalny, indywidualny, za godziny - trój poziomowe cenniki dla grup  
Obsługa szkół uczących metodą Callana i innymi znanymi metodami  
Ułatwienia dotyczące grup dofinansowanych przez EFS  
Obsługa grup zewnętrznych prowadzonych wg umowy z firmą (rozliczanie za godziny)  
Obsługa grup prowadzonych na terenie innych szkół  
Przygotowanie karty słuchacza z pełną informacją o statusie słuchacza w szkole  
Rejestracja preferencji czasowych słuchacza aby lepiej dobrać dla niego grupę  
Elektroniczne dzienniki lekcyjne z ewidencją obecności i tematów zajęć, dzienniki ocen  
Limit ilości obsługiwanych słuchaczy w jednym okresie (semestrze lub roku) 1000 bez limitu
Możliwość przygotowania i nadrukowania danych na bloczki przelewowe z płatnościami słuchaczy  
Obsługa indywidualnych kont bankowych słuchaczy  
Import wyciągów bankowych z wpłatami słuchaczy z automatyczną próbą rozpoznania słuchacza  
Masowe wystawianie faktur VAT lub rachunków  
Możliwość definiowania umowy z firmą  
Dodatkowy system wpłat  - “za godziny”  
Rozliczanie godzin zrealizowanych lub zaplanowanych według kalendarza grup prowadzonych w firmach  
Przygotowanie faktur VAT lub rachunków z rozliczeniem grup i godzin  
Ewidencja grup z możliwością ustalania nauczycieli, dni, sal, godzin, ilości zajęć  
Prowadzenie kalendarza grupy z zaznaczaniem zajęć odwołanych, dodatkowych, zastępstw  
Graficzne narzędzie do układania planów zajęć w postaci płacht zajęć z możliwością drag & drop  
Sprawdzania planu pracy szkoły na dzień z wykrywaniem konfliktów sal i nauczycieli  
Przygotowanie dziennych raportów kasowo bankowych zamykających operacje finansowe w danym dniu  
Zestawienie miesięczne sprzedaży  
Ewidencja kosztów z podziałem na rodzaje, uproszczona ewidencja kosztów, analizy kosztów  
Prowadzenie dodatkowych rozliczeń kasy i dokumentów KP/KW, podział na kasjerów  
Szybki bilans sytuacji finansowej szkoły  
Prowadzenie biblioteki szkolnej - wypożyczanie książek, kaset dla słuchaczy i nauczycieli  
Ewidencja bezpłatnie rozdawanych podręczników i ćwiczeń (wliczanych w cenę kursu  
Prowadzenie uproszczonej księgarni z możliwością ewidencji sprzedaży  
Pełna gospodarka magazynowa z dokumentami PZ, WZ, RW, MM itp.  
Konta godzin dla nauczycieli do rejestracji zrealizowanych godzin w grupach  
Określanie stawek za godzinę, przeliczanie stawek wg różnej długości godziny lekcyjnej  
Przygotowanie wypłat dla nauczycieli umowa-zlecenie, umowa o dzieło, własna firma  
Kalendarze pracy nauczycieli  
Możliwość przesyłania danych do “Programu Płatnika” ZUS  
Przesyłanie za pomocą plików danych z wypłat do zrobienia przelewów bankowych  
Ponad 80 wielopoziomowych raportów z dostosowaniem wyglądu i zakresu informacji  
Wielowymiarowe analizy danych w postaci wykresów i tabel  
Eksport danych w formacie EXCEL, TXT, XML, korespondencja seryjna do WORD  
Wysyłka spersonalizowanych maili do słuchaczy i nauczycieli, projektowanie własnych raportów  
Profesjonalna baza danych Microsoft SQL Server w wersji MSDE lub Express 2005 - automatyczne kopie bezpieczeństwa  
Praca z podziałem na oddziały szkoły  
Moduł komunikacji z poleceniami służbowymi, nadzorowaniem załatwiania spraw i terminarzem  
Zarządzanie dokumentami, skanowanie pism, materiałów szkoleniowych dla słuchacza, firmy, nauczyciela  
Łączenie oddziałów szkoły online za pomocą Internetu  (wymaga stałych łączy internetowych)  
Łączenie oddziałów szkoły offline za pomocą Replikacji  
Użytkownicy, grupy użytkowników, definiowanie uprawnień, dostosowanie wyglądu programu  
Szyfrowanie przesyłanych danych w sieci lokalnej i Internecie, transmisja SSL, certyfikaty X509  
SEKRETARIAT INTERNETOWY - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla słuchaczy, firm, nauczycieli  
Integracja z oprogramowaniem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym  
Dostęp do danych programu przez Internet (np. z domu, laptopa w podróży przez komórkę z GPRS)  
Podręcznik używania programu, pomoc kontekstowa po naciśnięciu F1  
Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (12 miesięcy bezpłatnie)  
Pomoc techniczna (telefoniczna / SKYPE) 14 dni wg umowy
Internetowe centrum serwisowe  
A - Samodzielna instalacja programu,  B - Instalacja z wdrożeniem i szkoleniem A B
Stały nadzór online nad bezpieczeństwem i funkcjami programu, pomoc przez komunikatory internetowe  wg umowy

Wybrane funkcje w wersji dla wyższych uczelni w programie TenvirkCM UCZELNIA
Obsługa rekrutacji nie

dotyczy
nie 

dotyczy


Zarządzaniem tokiem studiów 
Rozszerzone planowanie zajęć 
Nazewnictwo programu dostosowane do potrzeb uczelni 
Obsługa stypendiów 
Wsparcie dla e-Indeksu (elektroniczny indeks studenta) 
Rozszerzone raportowanie i analizy uwzględniające specyfiki uczelni 
Dziekanat Internetowy - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla studentów, wykładowców 

TenvirkCM został wyróżniony w konkursach 
“Aplikacja Roku 2005” oraz “Aplikacja Roku 2006”  
zorganizowanych przez firmę Microsoft.
Oprogramowanie TENVIRK zwyciężyło również 
w konkursie na najlepszą aplikację pracującą pod 
nowym systemem Microsoft VISTA.

Jesteśmy partnerem firmy
Microsoft w programie EMPOWER.

TenvirkCM w wersji UCZELNIA może 
być używany przez wyższe szkoły 
o dowolnym profilu. Oprócz rozbudowanej 
funkcjonalności dla uczelni obejmującej na 
przykład obsługę toku studiów i planowanie 
nauki, program wyposażono również 
w mechanizmy obiegu dokumentów.

Zaufało nam ponad 150 szkół 
w całej Polsce. Prowadzimy 
wdrożenia w największych 
wielooddziałowych szkołach.

TenvirkCM to sprawna i ergonomiczna obsługa 
słuchaczy i studentów. 
Możliwa jest praca z klawiatury. Odnośniki 
podobne jak na stronach internetowych 
zapewniają cały czas dostęp do szczegółowych 
informacji na temat słuchacza, grupy, nauczyciela, 
planu zajęć, płatności czy wypłat.
Eleganckie kolory i szata graficzna opracowana 
z uwzględnieniem ergonomii - wszystko dla 
prestiżu Twojej szkoły.

TenvirkCM wprowadza nową jakość 
w obsłudze klienta i zarządzaniu 
szkołą. Daje narzędzia do analizy 
danych. Zapewnia przewagę nad 
Twoją konkurencją...

            ... pomyśl o tym.

Dla mniejszych szkół 
najlepsza jest
wersja EASY+. 
Wyjątkowo łatwe 
w obsłudze 
oprogramowanie o tak 
dużej funkcjonalności.

Wersja PREMIUM 
przeznaczona jest dla 
dużych szkół lub szkół 
sieciowych posiadających 
wiele oddziałów. 
Wersja PREMIUM 
to oprogramowanie 
o największych 
dostępnych obecnie 
możliwościach. 

 wyposażenie standardowe  ograniczony zakres  opcja  niedostępne w tej wersji

485* Pań jest 
zadowolonych ze
swojego programu 
do obsługi szkoły

*Szacunkowa liczba użytkowniczek programu komputerowego TenvirkCM do obsługi szkoły - dane na wrzesień 2006

TENVIRK Sp. z o.o.   tel. (032) 346-11-08, email: cm@tenvirk.com.pl



trzy optymalnie wyposażone wersje

wyróżniony w konkursie Aplikacja Roku 2006

obecny w szkołach w całej Polsce

Lista wybranych funkcji programu TenvirkCM EASY+ PREMIUM UCZELNIA

Podział na poziomy (kursy), grupy i przydziały do grup   jak w
PREMIUMPodział danych na dowolne okresy (semestry, lata szkolne)  

Zapisywanie danych słuchaczy oraz rejestracja historii przydziałów do grup  
Statusy słuchacza: kursant, rezerwacja, oczekiwanie na miejsce, zmiana grupy, rezygnacja  
Wystawianie KP/KW, rachunków i faktur VAT oraz korekt za płatności słuchaczy  
4 systemy wpłat: jednorazowy, ratalny, indywidualny, za godziny - trój poziomowe cenniki dla grup  
Obsługa szkół uczących metodą Callana i innymi znanymi metodami  
Ułatwienia dotyczące grup dofinansowanych przez EFS  
Obsługa grup zewnętrznych prowadzonych wg umowy z firmą (rozliczanie za godziny)  
Obsługa grup prowadzonych na terenie innych szkół  
Przygotowanie karty słuchacza z pełną informacją o statusie słuchacza w szkole  
Rejestracja preferencji czasowych słuchacza aby lepiej dobrać dla niego grupę  
Elektroniczne dzienniki lekcyjne z ewidencją obecności i tematów zajęć, dzienniki ocen  
Limit ilości obsługiwanych słuchaczy w jednym okresie (semestrze lub roku) 1000 bez limitu
Możliwość przygotowania i nadrukowania danych na bloczki przelewowe z płatnościami słuchaczy  
Obsługa indywidualnych kont bankowych słuchaczy  
Import wyciągów bankowych z wpłatami słuchaczy z automatyczną próbą rozpoznania słuchacza  
Masowe wystawianie faktur VAT lub rachunków  
Możliwość definiowania umowy z firmą  
Dodatkowy system wpłat  - “za godziny”  
Rozliczanie godzin zrealizowanych lub zaplanowanych według kalendarza grup prowadzonych w firmach  
Przygotowanie faktur VAT lub rachunków z rozliczeniem grup i godzin  
Ewidencja grup z możliwością ustalania nauczycieli, dni, sal, godzin, ilości zajęć  
Prowadzenie kalendarza grupy z zaznaczaniem zajęć odwołanych, dodatkowych, zastępstw  
Graficzne narzędzie do układania planów zajęć w postaci płacht zajęć z możliwością drag & drop  
Sprawdzania planu pracy szkoły na dzień z wykrywaniem konfliktów sal i nauczycieli  
Przygotowanie dziennych raportów kasowo bankowych zamykających operacje finansowe w danym dniu  
Zestawienie miesięczne sprzedaży  
Ewidencja kosztów z podziałem na rodzaje, uproszczona ewidencja kosztów, analizy kosztów  
Prowadzenie dodatkowych rozliczeń kasy i dokumentów KP/KW, podział na kasjerów  
Szybki bilans sytuacji finansowej szkoły  
Prowadzenie biblioteki szkolnej - wypożyczanie książek, kaset dla słuchaczy i nauczycieli  
Ewidencja bezpłatnie rozdawanych podręczników i ćwiczeń (wliczanych w cenę kursu  
Prowadzenie uproszczonej księgarni z możliwością ewidencji sprzedaży  
Pełna gospodarka magazynowa z dokumentami PZ, WZ, RW, MM itp.  
Konta godzin dla nauczycieli do rejestracji zrealizowanych godzin w grupach  
Określanie stawek za godzinę, przeliczanie stawek wg różnej długości godziny lekcyjnej  
Przygotowanie wypłat dla nauczycieli umowa-zlecenie, umowa o dzieło, własna firma  
Kalendarze pracy nauczycieli  
Możliwość przesyłania danych do “Programu Płatnika” ZUS  
Przesyłanie za pomocą plików danych z wypłat do zrobienia przelewów bankowych  
Ponad 80 wielopoziomowych raportów z dostosowaniem wyglądu i zakresu informacji  
Wielowymiarowe analizy danych w postaci wykresów i tabel  
Eksport danych w formacie EXCEL, TXT, XML, korespondencja seryjna do WORD  
Wysyłka spersonalizowanych maili do słuchaczy i nauczycieli, projektowanie własnych raportów  
Profesjonalna baza danych Microsoft SQL Server w wersji MSDE lub Express 2005 - automatyczne kopie bezpieczeństwa  
Praca z podziałem na oddziały szkoły  
Moduł komunikacji z poleceniami służbowymi, nadzorowaniem załatwiania spraw i terminarzem  
Zarządzanie dokumentami, skanowanie pism, materiałów szkoleniowych dla słuchacza, firmy, nauczyciela  
Łączenie oddziałów szkoły online za pomocą Internetu  (wymaga stałych łączy internetowych)  
Łączenie oddziałów szkoły offline za pomocą Replikacji  
Użytkownicy, grupy użytkowników, definiowanie uprawnień, dostosowanie wyglądu programu  
Szyfrowanie przesyłanych danych w sieci lokalnej i Internecie, transmisja SSL, certyfikaty X509  
SEKRETARIAT INTERNETOWY - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla słuchaczy, firm, nauczycieli  
Integracja z oprogramowaniem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym  
Dostęp do danych programu przez Internet (np. z domu, laptopa w podróży przez komórkę z GPRS)  
Podręcznik używania programu, pomoc kontekstowa po naciśnięciu F1  
Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (12 miesięcy bezpłatnie)  
Pomoc techniczna (telefoniczna / SKYPE) 14 dni wg umowy
Internetowe centrum serwisowe  
A - Samodzielna instalacja programu,  B - Instalacja z wdrożeniem i szkoleniem A B
Stały nadzór online nad bezpieczeństwem i funkcjami programu, pomoc przez komunikatory internetowe  wg umowy

Wybrane funkcje w wersji dla wyższych uczelni w programie TenvirkCM UCZELNIA
Obsługa rekrutacji nie

dotyczy
nie 

dotyczy


Zarządzaniem tokiem studiów 
Rozszerzone planowanie zajęć 
Nazewnictwo programu dostosowane do potrzeb uczelni 
Obsługa stypendiów 
Wsparcie dla e-Indeksu (elektroniczny indeks studenta) 
Rozszerzone raportowanie i analizy uwzględniające specyfiki uczelni 
Dziekanat Internetowy - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla studentów, wykładowców 

TenvirkCM został wyróżniony w konkursach 
“Aplikacja Roku 2005” oraz “Aplikacja Roku 2006”  
zorganizowanych przez firmę Microsoft.
Oprogramowanie TENVIRK zwyciężyło również 
w konkursie na najlepszą aplikację pracującą pod 
nowym systemem Microsoft VISTA.

Jesteśmy partnerem firmy
Microsoft w programie EMPOWER.

TenvirkCM w wersji UCZELNIA może 
być używany przez wyższe szkoły 
o dowolnym profilu. Oprócz rozbudowanej 
funkcjonalności dla uczelni obejmującej na 
przykład obsługę toku studiów i planowanie 
nauki, program wyposażono również 
w mechanizmy obiegu dokumentów.

Zaufało nam ponad 150 szkół 
w całej Polsce. Prowadzimy 
wdrożenia w największych 
wielooddziałowych szkołach.

TenvirkCM to sprawna i ergonomiczna obsługa 
słuchaczy i studentów. 
Możliwa jest praca z klawiatury. Odnośniki 
podobne jak na stronach internetowych 
zapewniają cały czas dostęp do szczegółowych 
informacji na temat słuchacza, grupy, nauczyciela, 
planu zajęć, płatności czy wypłat.
Eleganckie kolory i szata graficzna opracowana 
z uwzględnieniem ergonomii - wszystko dla 
prestiżu Twojej szkoły.

TenvirkCM wprowadza nową jakość 
w obsłudze klienta i zarządzaniu 
szkołą. Daje narzędzia do analizy 
danych. Zapewnia przewagę nad 
Twoją konkurencją...

            ... pomyśl o tym.

Dla mniejszych szkół 
najlepsza jest
wersja EASY+. 
Wyjątkowo łatwe 
w obsłudze 
oprogramowanie o tak 
dużej funkcjonalności.

Wersja PREMIUM 
przeznaczona jest dla 
dużych szkół lub szkół 
sieciowych posiadających 
wiele oddziałów. 
Wersja PREMIUM 
to oprogramowanie 
o największych 
dostępnych obecnie 
możliwościach. 

 wyposażenie standardowe  ograniczony zakres  opcja  niedostępne w tej wersji

485* Pań jest 
zadowolonych ze
swojego programu 
do obsługi szkoły

*Szacunkowa liczba użytkowniczek programu komputerowego TenvirkCM do obsługi szkoły - dane na wrzesień 2006

TENVIRK Sp. z o.o.   tel. (032) 346-11-08, email: cm@tenvirk.com.pl



TenvirkCM jest łatwym w obsłudze 
programem komputerowym do prowadzenia 
każdej szkoły lub uczelni, przystosowanym 
również do obsługi szkół sieciowych.

TenvirkCM został stworzony 
z myślą o słuchaczach Twojej 

szkoły. Wszystko po to, 
aby sprawnie i przyjemnie 

przeprowadzić formalności 
związane z nauką.

TenvirkCM przeznaczony jest dla:
 
  szkół językowych

   wyższych uczelni 

  szkół prywatnych

  firm szkoleniowych i kursowych

Unikalną cechą TenvirkCM jest 
możliwość stworzenia SEKRETARIATU 
INTERNETOWEGO szkoły. Dzięki 
niemu studenci, nauczyciele i firmy, 
w których prowadzone są kursy, 
mają dostęp do zawsze aktualnych 
informacji.
Połączenie oddziałów szkoły przez 
Internet pozwala na zarządzanie 
sieciową szkołą tak jak jedną 
pojedynczą firmą.

100% bezpieczeństwa 
danych Twoich słuchaczy, 
zgodność z wymogami 
GIODO, profesjonalna baza 
danych już od najprostszej 
wersji EASY+. 

TenvirkCM jest inwestycją
na wiele lat.

Przygotowaliśmy stronę internetową 
o programie TenvirkCM.
Proszę wejść do Internetu pod adres:

www.tenvirk.com.pl/cm 
... i wprowadzić numer kuponu podany obok. 
Na tej stronie dostępne są wszystkie informacje 
o systemie oraz bezpłatna wersja demonstracyjna.

TenvirkCM posiada zaawansowane narzędzia do układania planu zajęć 
metodą “przeciągnij i upuść”. Płachty z zajęciami mogą być drukowane 
w wielu różnych widokach.

Wbudowany kalendarz pozwala na równoległe nadzorowanie pracy 
wielu nauczycieli. Kalendarz pozwala na sprawdzenie i ustawienie 
zajęć: lektora, grupy, sali i całej firmy. Dzięki temu na bieżąco można 
rozwiązywać konflikty doboru sal lub nauczycieli oraz sprawnie 
rejestrować przebieg zajęć. 

Program zajmuje się również takimi zagadnieniami jak, 
zastępstwa, zmiany nauczycieli prowadzących zajęcia i ewidencja 
zrealizowanych godzin w grupie. Prowadzenie elektronicznych 
dzienników lekcyjnych i ocen.

Jeśli nauczyciele rozliczani są według ilości zrealizowanych godzin, 
to TenvirkCM posiada doskonałe narzędzie służące do tego celu. 
Arkusz kont godzin umożliwia automatyczną ewidencje godzin 
przepracowanych w danej grupie. Teraz przygotowanie wypłaty 
to kliknięcie na jeden przycisk. System sam wyliczy wypłatę, 
uwzględniając różne stawki za godzinę oraz rodzaj zatrudnienia.

TenvirkCM dysponuje potężnym narzędziem do analizy 
i prezentacji danych zgromadzonych w czasie pracy systemu 
w szkole. Można traktować swoje dane jak “kopalnię wiedzy”. 
System prezentuje dane w postaci trójwymiarowych, 
przejrzystych wykresów lub w postaci tabel z możliwością 
eksportu i tworzenia korespondencji seryjnej.

Dzięki analizom danych śledzenie zapisów słuchaczy, planowanie 
marketingu, kosztów oraz prognozowanie wpływów jest 
niezwykle łatwe i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy 
na ten temat. Możliwa staje się również rzetelna ocena pracy 
nauczycieli.

TenvirkCM  współpracuje z Office. Dane z programu mogą 
być drukowane, wysyłane e-mailem, zapisywane w formacie 
zgodnym z Excel, HTM, XML. Używane do korespondencji seryjnej 
w programie Word.

Bardzo istotny dla Twojej szkoły będzie poziom opieki, jaki zapewniamy w czasie 
eksploatacji systemu. W miłej atmosferze, bez stresów, przeszkolimy pracowników 
szkoły. Będziemy służyć stałą pomocą dostępną, w zależności od umowy serwisowej, 
poprzez telefon, internetowe centrum serwisowe, komunikatory internetowe 
a także w czasie osobistych wizyt szkoleniowych i wdrożeniowych. Wszystko po to, 
aby zapewnić bezawaryjną ciągłą obsługę słuchaczy.

Dzięki rozbudowanej opiece internetowej oraz zdalnej pomocy technicznej bardzo 
dobrze i przy minimalnych kosztach współpracujemy ze szkołami posiadającymi 
wiele oddziałów w całej Polsce. Na bieżąco możemy nadzorować (za zgodą szkoły) 
poprawność działania instalacji, transmisji danych pomiędzy centralą szkoły 
i oddziałami, a także bezpieczeństwo systemu. 

Oprogramowanie TenvirkCM wyposażone jest w pełną dokumentację oraz pomoc 
kontekstową. Dzięki temu przyszli użytkownicy programu w ciągu kilku tygodni staną 
się ekspertami i mogą znacznie polepszyć jakość swojej pracy. 

TenvirkCM jest programem wykonanym w najnowocześniejszej technologii .NET firmy 
Microsoft. System działa z jedną z najlepszych baz danych MS SQL Server 2000/
2005. Taka konfiguracja zapewnia bezproblemowe funkcjonowanie systemu przez wiele 
lat nawet przy bardzo dużej liczbie słuchaczy w szkołach. 

System pracuje z Windows XP HOME/ XP PROFESSIONAL/2000/2003 SERVER/SBS.
System jest gotowy do pracy z Windows VISTA.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego programu www.tenvirk.com.pl/cm, 
aby uzyskać dalsze informacje. Kupon potrzebny do korzystania z serwisu znajduje się 
na drugiej stronie ulotki.

TENVIRK Sp. tz o.o.   Chorzów 41-506, ul. Długa 1-3

Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Ze względu na stały rozwój produktu opisana 
funkcjonalność oraz wykaz funkcji może ulegać zmianie. Przedstawione nazwy firm i produktów nie będące produktami 
firmy TENVIRK są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Zostały one użyte jedynie w celach informacyjnych.

3. Dużym ułatwieniem dla słuchacza 
jest dostęp do bieżącego planu 
zajęć. Na planie zaznaczono zajęcia 
zrealizowane, odwołane, dodane, 
zastępstwa oraz obecności 
(do kontroli przez rodziców).

1. Każdy słuchacz, 
nauczyciel lub 
koordynator kursu 
z firmy może 
otrzymać indywidualny 
login i hasło do pracy 
z SEKRETARIATEM 
INTERNETOWYM.

4. SEKRETARIAT INTERNETOWY dostarcza kilku narzędzi 
e-learningowych. Słuchacze mogą ćwiczyć słówka 
w specjalnym programie SŁÓWKOMAT. Istnieje możliwość 
tworzenia przez nauczycieli testów dla słuchaczy do 
rozwiązania po zajęciach. Program pozwala na pobieranie 
materiałów dydaktycznych w postaci plików dźwięku i obrazu.

7. Panel sterowania pozwala na 
ustawienie wszystkich opcji działania  
SEKRETARIATU INTERNETOWEGO 
oraz zmiany jego wyglądu graficznego.

5. SEKRETARIAT INTERNETOWY 
został zbudowany również z myślą 
o nauczycielach / lektorach. 

Nauczyciel może sprawdzić wykaz 
swoich bieżących zajęć, wpisywać 
obecności, proponować zmiany 
w planie zajęć.

SEKRETARIAT INTERNETOWY to 
również platforma komunikacyjna 
do wymiany wiadomości pomiędzy 
nauczycielem i jego grupą a także 
sekretariatem szkoły.

2. Słuchacz 
otrzymuje wybrane 
informacje o swojej 
grupie, płatnościach, 
wypożyczeniach 
książek, oraz wykaz 
swoich ocenach.

6. Istnieje możliwość 
prowadzenia zapisów nowych 
osób i przeprowadzenie 
testów kwalifikacyjnych.

Telefon: (032) 346-11-08. E-mail: cm@tenvirk.com.pl        

nastawiony na sprawną obsługę słuchaczy i nauczycieli

gotowy na INTERNET

SEKRETARIAT INTERNETOWY

mnóstwo użytecznych funkcji... pomoc i opieka serwisowa

ważne informacje



TenvirkCM jest łatwym w obsłudze 
programem komputerowym do prowadzenia 
każdej szkoły lub uczelni, przystosowanym 
również do obsługi szkół sieciowych.

TenvirkCM został stworzony 
z myślą o słuchaczach Twojej 

szkoły. Wszystko po to, 
aby sprawnie i przyjemnie 

przeprowadzić formalności 
związane z nauką.

TenvirkCM przeznaczony jest dla:
 
  szkół językowych

   wyższych uczelni 

  szkół prywatnych

  firm szkoleniowych i kursowych

Unikalną cechą TenvirkCM jest 
możliwość stworzenia SEKRETARIATU 
INTERNETOWEGO szkoły. Dzięki 
niemu studenci, nauczyciele i firmy, 
w których prowadzone są kursy, 
mają dostęp do zawsze aktualnych 
informacji.
Połączenie oddziałów szkoły przez 
Internet pozwala na zarządzanie 
sieciową szkołą tak jak jedną 
pojedynczą firmą.

100% bezpieczeństwa 
danych Twoich słuchaczy, 
zgodność z wymogami 
GIODO, profesjonalna baza 
danych już od najprostszej 
wersji EASY+. 

TenvirkCM jest inwestycją
na wiele lat.

Przygotowaliśmy stronę internetową 
o programie TenvirkCM.
Proszę wejść do Internetu pod adres:

www.tenvirk.com.pl/cm 
... i wprowadzić numer kuponu podany obok. 
Na tej stronie dostępne są wszystkie informacje 
o systemie oraz bezpłatna wersja demonstracyjna.

TenvirkCM posiada zaawansowane narzędzia do układania planu zajęć 
metodą “przeciągnij i upuść”. Płachty z zajęciami mogą być drukowane 
w wielu różnych widokach.

Wbudowany kalendarz pozwala na równoległe nadzorowanie pracy 
wielu nauczycieli. Kalendarz pozwala na sprawdzenie i ustawienie 
zajęć: lektora, grupy, sali i całej firmy. Dzięki temu na bieżąco można 
rozwiązywać konflikty doboru sal lub nauczycieli oraz sprawnie 
rejestrować przebieg zajęć. 

Program zajmuje się również takimi zagadnieniami jak, 
zastępstwa, zmiany nauczycieli prowadzących zajęcia i ewidencja 
zrealizowanych godzin w grupie. Prowadzenie elektronicznych 
dzienników lekcyjnych i ocen.

Jeśli nauczyciele rozliczani są według ilości zrealizowanych godzin, 
to TenvirkCM posiada doskonałe narzędzie służące do tego celu. 
Arkusz kont godzin umożliwia automatyczną ewidencje godzin 
przepracowanych w danej grupie. Teraz przygotowanie wypłaty 
to kliknięcie na jeden przycisk. System sam wyliczy wypłatę, 
uwzględniając różne stawki za godzinę oraz rodzaj zatrudnienia.

TenvirkCM dysponuje potężnym narzędziem do analizy 
i prezentacji danych zgromadzonych w czasie pracy systemu 
w szkole. Można traktować swoje dane jak “kopalnię wiedzy”. 
System prezentuje dane w postaci trójwymiarowych, 
przejrzystych wykresów lub w postaci tabel z możliwością 
eksportu i tworzenia korespondencji seryjnej.

Dzięki analizom danych śledzenie zapisów słuchaczy, planowanie 
marketingu, kosztów oraz prognozowanie wpływów jest 
niezwykle łatwe i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy 
na ten temat. Możliwa staje się również rzetelna ocena pracy 
nauczycieli.

TenvirkCM  współpracuje z Office. Dane z programu mogą 
być drukowane, wysyłane e-mailem, zapisywane w formacie 
zgodnym z Excel, HTM, XML. Używane do korespondencji seryjnej 
w programie Word.

Bardzo istotny dla Twojej szkoły będzie poziom opieki, jaki zapewniamy w czasie 
eksploatacji systemu. W miłej atmosferze, bez stresów, przeszkolimy pracowników 
szkoły. Będziemy służyć stałą pomocą dostępną, w zależności od umowy serwisowej, 
poprzez telefon, internetowe centrum serwisowe, komunikatory internetowe 
a także w czasie osobistych wizyt szkoleniowych i wdrożeniowych. Wszystko po to, 
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trzy optymalnie wyposażone wersje

wyróżniony w konkursie Aplikacja Roku 2006

obecny w szkołach w całej Polsce

Lista wybranych funkcji programu TenvirkCM EASY+ PREMIUM UCZELNIA

Podział na poziomy (kursy), grupy i przydziały do grup   jak w
PREMIUMPodział danych na dowolne okresy (semestry, lata szkolne)  

Zapisywanie danych słuchaczy oraz rejestracja historii przydziałów do grup  
Statusy słuchacza: kursant, rezerwacja, oczekiwanie na miejsce, zmiana grupy, rezygnacja  
Wystawianie KP/KW, rachunków i faktur VAT oraz korekt za płatności słuchaczy  
4 systemy wpłat: jednorazowy, ratalny, indywidualny, za godziny - trój poziomowe cenniki dla grup  
Obsługa szkół uczących metodą Callana i innymi znanymi metodami  
Ułatwienia dotyczące grup dofinansowanych przez EFS  
Obsługa grup zewnętrznych prowadzonych wg umowy z firmą (rozliczanie za godziny)  
Obsługa grup prowadzonych na terenie innych szkół  
Przygotowanie karty słuchacza z pełną informacją o statusie słuchacza w szkole  
Rejestracja preferencji czasowych słuchacza aby lepiej dobrać dla niego grupę  
Elektroniczne dzienniki lekcyjne z ewidencją obecności i tematów zajęć, dzienniki ocen  
Limit ilości obsługiwanych słuchaczy w jednym okresie (semestrze lub roku) 1000 bez limitu
Możliwość przygotowania i nadrukowania danych na bloczki przelewowe z płatnościami słuchaczy  
Obsługa indywidualnych kont bankowych słuchaczy  
Import wyciągów bankowych z wpłatami słuchaczy z automatyczną próbą rozpoznania słuchacza  
Masowe wystawianie faktur VAT lub rachunków  
Możliwość definiowania umowy z firmą  
Dodatkowy system wpłat  - “za godziny”  
Rozliczanie godzin zrealizowanych lub zaplanowanych według kalendarza grup prowadzonych w firmach  
Przygotowanie faktur VAT lub rachunków z rozliczeniem grup i godzin  
Ewidencja grup z możliwością ustalania nauczycieli, dni, sal, godzin, ilości zajęć  
Prowadzenie kalendarza grupy z zaznaczaniem zajęć odwołanych, dodatkowych, zastępstw  
Graficzne narzędzie do układania planów zajęć w postaci płacht zajęć z możliwością drag & drop  
Sprawdzania planu pracy szkoły na dzień z wykrywaniem konfliktów sal i nauczycieli  
Przygotowanie dziennych raportów kasowo bankowych zamykających operacje finansowe w danym dniu  
Zestawienie miesięczne sprzedaży  
Ewidencja kosztów z podziałem na rodzaje, uproszczona ewidencja kosztów, analizy kosztów  
Prowadzenie dodatkowych rozliczeń kasy i dokumentów KP/KW, podział na kasjerów  
Szybki bilans sytuacji finansowej szkoły  
Prowadzenie biblioteki szkolnej - wypożyczanie książek, kaset dla słuchaczy i nauczycieli  
Ewidencja bezpłatnie rozdawanych podręczników i ćwiczeń (wliczanych w cenę kursu  
Prowadzenie uproszczonej księgarni z możliwością ewidencji sprzedaży  
Pełna gospodarka magazynowa z dokumentami PZ, WZ, RW, MM itp.  
Konta godzin dla nauczycieli do rejestracji zrealizowanych godzin w grupach  
Określanie stawek za godzinę, przeliczanie stawek wg różnej długości godziny lekcyjnej  
Przygotowanie wypłat dla nauczycieli umowa-zlecenie, umowa o dzieło, własna firma  
Kalendarze pracy nauczycieli  
Możliwość przesyłania danych do “Programu Płatnika” ZUS  
Przesyłanie za pomocą plików danych z wypłat do zrobienia przelewów bankowych  
Ponad 80 wielopoziomowych raportów z dostosowaniem wyglądu i zakresu informacji  
Wielowymiarowe analizy danych w postaci wykresów i tabel  
Eksport danych w formacie EXCEL, TXT, XML, korespondencja seryjna do WORD  
Wysyłka spersonalizowanych maili do słuchaczy i nauczycieli, projektowanie własnych raportów  
Profesjonalna baza danych Microsoft SQL Server w wersji MSDE lub Express 2005 - automatyczne kopie bezpieczeństwa  
Praca z podziałem na oddziały szkoły  
Moduł komunikacji z poleceniami służbowymi, nadzorowaniem załatwiania spraw i terminarzem  
Zarządzanie dokumentami, skanowanie pism, materiałów szkoleniowych dla słuchacza, firmy, nauczyciela  
Łączenie oddziałów szkoły online za pomocą Internetu  (wymaga stałych łączy internetowych)  
Łączenie oddziałów szkoły offline za pomocą Replikacji  
Użytkownicy, grupy użytkowników, definiowanie uprawnień, dostosowanie wyglądu programu  
Szyfrowanie przesyłanych danych w sieci lokalnej i Internecie, transmisja SSL, certyfikaty X509  
SEKRETARIAT INTERNETOWY - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla słuchaczy, firm, nauczycieli  
Integracja z oprogramowaniem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym  
Dostęp do danych programu przez Internet (np. z domu, laptopa w podróży przez komórkę z GPRS)  
Podręcznik używania programu, pomoc kontekstowa po naciśnięciu F1  
Automatyczna aktualizacja programu przez Internet (12 miesięcy bezpłatnie)  
Pomoc techniczna (telefoniczna / SKYPE) 14 dni wg umowy
Internetowe centrum serwisowe  
A - Samodzielna instalacja programu,  B - Instalacja z wdrożeniem i szkoleniem A B
Stały nadzór online nad bezpieczeństwem i funkcjami programu, pomoc przez komunikatory internetowe  wg umowy

Wybrane funkcje w wersji dla wyższych uczelni w programie TenvirkCM UCZELNIA
Obsługa rekrutacji nie

dotyczy
nie 

dotyczy


Zarządzaniem tokiem studiów 
Rozszerzone planowanie zajęć 
Nazewnictwo programu dostosowane do potrzeb uczelni 
Obsługa stypendiów 
Wsparcie dla e-Indeksu (elektroniczny indeks studenta) 
Rozszerzone raportowanie i analizy uwzględniające specyfiki uczelni 
Dziekanat Internetowy - sprzężenie programu z Internetem z dostępem dla studentów, wykładowców 

TenvirkCM został wyróżniony w konkursach 
“Aplikacja Roku 2005” oraz “Aplikacja Roku 2006”  
zorganizowanych przez firmę Microsoft.
Oprogramowanie TENVIRK zwyciężyło również 
w konkursie na najlepszą aplikację pracującą pod 
nowym systemem Microsoft VISTA.

Jesteśmy partnerem firmy
Microsoft w programie EMPOWER.

TenvirkCM w wersji UCZELNIA może 
być używany przez wyższe szkoły 
o dowolnym profilu. Oprócz rozbudowanej 
funkcjonalności dla uczelni obejmującej na 
przykład obsługę toku studiów i planowanie 
nauki, program wyposażono również 
w mechanizmy obiegu dokumentów.

Zaufało nam ponad 150 szkół 
w całej Polsce. Prowadzimy 
wdrożenia w największych 
wielooddziałowych szkołach.

TenvirkCM to sprawna i ergonomiczna obsługa 
słuchaczy i studentów. 
Możliwa jest praca z klawiatury. Odnośniki 
podobne jak na stronach internetowych 
zapewniają cały czas dostęp do szczegółowych 
informacji na temat słuchacza, grupy, nauczyciela, 
planu zajęć, płatności czy wypłat.
Eleganckie kolory i szata graficzna opracowana 
z uwzględnieniem ergonomii - wszystko dla 
prestiżu Twojej szkoły.

TenvirkCM wprowadza nową jakość 
w obsłudze klienta i zarządzaniu 
szkołą. Daje narzędzia do analizy 
danych. Zapewnia przewagę nad 
Twoją konkurencją...

            ... pomyśl o tym.

Dla mniejszych szkół 
najlepsza jest
wersja EASY+. 
Wyjątkowo łatwe 
w obsłudze 
oprogramowanie o tak 
dużej funkcjonalności.

Wersja PREMIUM 
przeznaczona jest dla 
dużych szkół lub szkół 
sieciowych posiadających 
wiele oddziałów. 
Wersja PREMIUM 
to oprogramowanie 
o największych 
dostępnych obecnie 
możliwościach. 

 wyposażenie standardowe  ograniczony zakres  opcja  niedostępne w tej wersji

485* Pań jest 
zadowolonych ze
swojego programu 
do obsługi szkoły

*Szacunkowa liczba użytkowniczek programu komputerowego TenvirkCM do obsługi szkoły - dane na wrzesień 2006

TENVIRK Sp. z o.o.   tel. (032) 346-11-08, email: cm@tenvirk.com.pl


