Carregamento de conta

QUIOSQUE
Carregamentos de saldo do cartão (notas, moedas e/ou cartão multibanco).
Consulta e registo de informações.

MULTIBANCO
Carregamento de saldo do cartão a partir da rede multibanco, usando apenas o
número de Entidade/Referência disponibilizado aquando da adesão ao serviço,
ou ainda, a partir do seu homebanking (banco on-line);

MB WAY
Com o MB WAY pode associar os seus cartões bancários ao seu número de
telemóvel e assim fazer compras ou transferências imediatas de forma simples,
cómoda e rápida através do seu smartphone ou tablet. Não necessita de dados
bancários, basta utilizar o seu número de telemóvel para fazer compras e
transferências imediatas, com PIN e limite de montante diário. Sem custos de
adesão.

Unicard kids é uma solução de gestão de refeitórios e prolongamentos de horário
para escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, sob a responsabilidade das Autarquias. A solução tem como objetivo automatizar um conjunto
de processos relativos ao agendamento e pagamento de refeições, bem como
aos prolongamentos escolares. Permite que os munícipes agendem ou solicitem
estes serviços de forma descentralizada, e que a Autarquia obtenha uma gestão
centralizada de todos os processos inerentes, de forma simples e eficaz.
Unicard Kids é um sistema certificado pela AT com o número 2337, devidamente
preparado para criar ficheiros SAF-T(PT).
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Módulos do sistema

Funcionalidades

PORTAL - GESTÃO
Baseada em soluções web, permite a
consulta da ficha de alunos, a gestão
de refeitórios e recursos humanos.
Extração de relatórios e customização
do sistema.

GESTÃO DE PAGAMENTOS
Carregamento em locais pré-definidos,
com operadores, quiosques, e-banking
ou ATMs. Possibilidade de efetuar um
plano de pagamento ou configurar
débito automático.

PORTAL - ESCOLAS
Cada escola terá acesso às fichas de
aluno, à consulta e agendamento de
refeições, ao pagamento de prolongamentos de horário, entre outras
funcionalidades.

SIMPLIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS
Cada aluno/Encarregado de Educação
terá acesso a uma conta, previamente
carregada, à qual poderá ser associado
um cartão, evitando dívidas à Autarquia.

PORTAL - FORNECEDORES
O fornecedor pode lançar via web as
ementas e consultar informação sobre as
refeições agendadas. O histórico das
refeições permite o pagamento a fornecedores
de acordo com os consumos efetuados.

INFORMAÇÃO EM TEMPO-REAL
Gestão de informação em tempo-real,
possibilitando aos fornecedores e escolas
o acesso remoto ao sistema através de
uma interface web.

PORTAL ENC. EDUCAÇÃO
Será atribuído um login e password a
cada Encarregado de Educação, com o
qual poderá efetuar operações, pagamentos e consultas, a partir de qualquer
dispositivo com acesso à Internet.
REFEITÓRIO
Permite a realização de vendas na
hora, mesmo na ausência de rede
sincronizando os dados de consumos
e agendamentos, assim que a ligação
seja restabelecida.

CONSUMOS E QUALIDADE
Consulta de refeições agendadas, consumidas e fornecidas. Permite às escolas,
fornecedores e Autarquia a obtenção de
relatórios de qualidade dos produtos/serviços, para além do registo de ocorrências.
GESTÃO DE MATRÍCULAS
Integração com aplicações de gestão
de matrículas, facilitando uma correta,
rápida e simples inclusão dos dados
dos alunos das escolas.

Câmara
Fornecedores
(catering)

Quiosques
Enc. Educação

Escola

Refeitório

"O Sistema de Gestão Escolar tem-se assumido como uma
ferramenta indispensável na gestão diária dos Serviços de
Educação, sendo que a maior vantagem reside no facto de
possibilitar uma gestão simultaneamente integrada e autónoma,
por parte dos seus utilizadores. Por outro lado, destaca-se a
capacidade de desenvolvimento contínuo que a plataforma
permite, com a criação de novas funcionalidades, cujo propósito
é o de otimizar procedimentos de gestão. Para tal, tem sido
fundamental a assistência técnica prestada e o trabalho conjunto
entre a Microio e os seus clientes."

"A implementação do Unicard Kids ao nível da gestão dos
refeitórios escolares do 1º ciclo do ensino básico e dos jardins de
infância da responsabilidade da Câmara Municipal de Almada
revelou-se muito importante na prestação de um serviço público
de qualidade, rigoroso e transparente, de referência na relação
município/comunidade educativa.
Neste percurso de construção e desenvolvimento, salienta-se a
Microio como um parceiro sempre disponível e pronto a colaborar
na procura de soluções e na adaptação a novas necessidades."

Câmara Municipal de Aveiro
Darlene Ávila - Responsável da Subunidade Orgânica de Educação
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