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OFERTA 
dostępu do aplikacji internetowej „E-świadectwa” 

drukowanie świadectw szkolnych ON-LINE na giloszu. 
Aplikacja umożliwia wydruk świadectw w/g  aktualnych wzorów: 
- szkoły artystyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- szkoły prywatne w/g indywidualnych wzorów. 

Aplikacja dostępna poprzez przeglądarkę internetową, z dowolnego komputera podłączonego do Internetu 
oraz posiadającego drukarkę formatu A4 lub A3 do wydruku świadectw. 

Naszą aplikację cechuje : 

 wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłu danych (zastosowany certyfikat SSL szyfrujący połączenie internetowe),

 prosty i intuicyjny interfejs  graficzny użytkownika,

 nieograniczona liczba użytkowników (wychowawców),

 lista dostępnych świadectw z podglądem kolejnych stron,

 możliwość wyboru indywidualnego świadectwa dla ucznia z danej klasy,

 możliwość wyboru czcionki i stylu pisma na świadectwie,

 możliwość wydruku duplikatu świadectwa,

 tworzenie klas, tworzenie grup (uczniowie w różnych klasach),

 słownik: ocen, oceny opisowej, zachowania oraz przedmiotów (panel Wychowawcy),

 obsługa dupleksowego trybu drukarki,

 licznik wydruku ilości i typów świadectw dla danej klasy,

 podgląd świadectw przed wydrukiem - plik PDF,

 Panel Dyrektora
(lista: wychowawców, klas oraz podgląd wydrukowanych świadectw z rozbiciem na klasy ),

 Panel Administratora szkoły
(zarządzanie użytkownikami, klasami, uczniami),

 Panel Wychowawcy
(zarządzanie uczniami, wybieranie i wypełnianie oraz drukowanie świadectw),

 możliwość bezpośredniego złożenia zamówienia na gilosze,

 zawsze aktualna baza wzorów świadectw.

- opłata aktywacyjna 800,00 zł netto*     (zawiera opłatę abonamentową za bieżący rok szkolny),
- opłata abonamentowa 550,00 zł netto* (za każdy następny rok szkolny),
  (dot. rezerwacji zasobów dyskowych na potrzeby konta szkoły, aktualizacji wzorów świadectw oraz pomocy technicznej), 

- istnieje możliwość negocjacji ceny przy zakupie aplikacji dla kilku szkół jednocześnie.  

Dostęp do aplikacji jest możliwy po wcześniejszym przesłaniu formularza zamówienia z zaznaczeniem odpowiedniej wersji 
dostępu do aplikacji: bezpłatnej demonstracyjnej  lub  płatnej użytkowej. 

Regulamin aplikacji dostępny pod adresem: https://gilosze.wa.olsztyn.pl/help/regulamin.pdf 

Kontakt : 
Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Olsztynie ul. Żelazna 3, 10-419 Olsztyn 

Miłosz Trzciński 
tel. 89 533 52 13 wew. 10,  fax 89 533 04 51 e-mail:
milosz.trzcinski@wa.olsztyn.pl 

Załącznik: 1 – formularz zamówienia dostępu do aplikacji. 

*Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT
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