INTERNETOWY SYSTEM ZAPISÓW DO ŻŁOBKA
1. Informacje ogólne
System internetowych zapisów do żłobka ma na celu ułatwić rodzicom zapisanie dziecka do
żłobka, jednocześnie zdecydowanie zmniejszając pracochłonność obsługi wniosków po stronie
pracowników żłobka. Umożliwia przygotowanie rzetelnych statystyk dotyczących potrzeb
mieszkańców.
Z naszych doświadczeń wynika, że analizy wykonywane w oparciu o tradycyjny system
zapisów, radykalnie odstają od rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca w żłobkach.
Jeśli nie posiadają Państwo strony internetowej lub obecna strona nie spełnia Waszych
oczekiwań, z przyjemnością podejmiemy się również tego zadania.

2. Główne zalety systemu internetowych zapisów do przedszkola



jedno dziecko = jeden wniosek – na jednym wniosku rodzic wybiera oddział preferowany
oraz oddziały rezerwowe, nie ma możliwości złożenia kilku wniosków dla jednego dziecka.



kryteria punktowe - możliwość definiowania kryteriów punktowych, decydujących o
kolejności przyjęć. Punkty mogą być przyznawane zarówno za odpowiedzi twierdzące jak i
przeczące



automatyczna wstępna analiza wniosku – system blokuje możliwość składania sprzecznych
odpowiedzi w ankiecie. Przykładowo jeśli rodzic deklaruje że sam wychowuje dziecko pytania
dotyczące rodzin pełnych są blokowane.



centralna baza - wszystkie wnioski przechowywane są w jednej bazie danych, co umożliwia
dowolne filtrowanie danych oraz tworzenie rzetelnych statystyk.



zróżnicowane poziomy dostępu - każdy z pracowników ma dostęp jedynie do tych wniosków,
które dotyczą jego oddziału. Istnieje możliwość ograniczenia dostępu wyłącznie do podglądu
statystyk.



wysoki poziom bezpieczeństwa – zaimplementowano wielopoziomowy system zabezpieczeń,
który jest szczególnie ważny w środowisku internetu.



nieważne kiedy i gdzie jesteś - możliwość złożenia wniosku z dowolnego miejsca, niezależnie
od godzin pracy punktów przedszkolnych. Również pracownicy przedszkola z dowolnego
miejsca i o dowolnej porze, mogą uzyskać dostęp do systemu.



przejrzystość – zarówno opiekun dziecka jak i pracownik przedszkola, w dowolnym
momencie mogą uzyskać informację o ilości przyznanych punktów i miejscu w kolejce
oczekujących (możliwość zablokowania informacji o miejscu w kolejce dla rodziców).



skalowalność – na etapie wdrożenia, system jest konfigurowany w taki sposób, by idealnie
obsłużył zarówno zespół kilkudziesięciu przedszkoli jak i pojedyncze przedszkole.



elastyczność – ponieważ system został zaprojektowany i wykonany wyłącznie przez naszą
firmę, w razie potrzeby możemy go zmodyfikować, by w stu procentach spełnić Wasze
oczekiwania.

3. System w migawkach

statystyki

lista wniosków

status wniosku

formularz rejestracji – fragment

