Uczelnia 3.0 Asseco
Kompleksowa oferta dla Uczelni Wyższych.
Asseco współpracuje z Uczelniami od kilkunastu lat. Dostarczyliśmy platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na
świecie. Będąc świadomym dużych potrzeb związanych z Informatyką oraz możliwościami finansowymi
- także tymi dotyczącymi środków UE - stworzyliśmy kompleksową ofertę dla Uczelni Wyższych.

uczelnia30.pl

Rozwiązanie umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnego urządzenia – komputera,
tabletu czy telefonu komórkowego. Platforma pozwala na tworzenie i udostępnianie materiałów w formie
elektronicznej, egzaminowanie on-line, prowadzenie zajęć na żywo przez wykładowcę oraz udostępnianie

Wiele modułów jedno zintegrowane
rozwiązanie

nagranych wykładów. Funkcje społecznościowe i mechanizmy grywalizacji zapewniają zwiększenie aktywności
studentów w procesach edukacyjnych. Wbudowana biblioteka materiałów pozwala na łatwą i szybką wymianę
zasobów edukacyjnych przechowywanych na platformie oraz automatyczne wykorzystanie materiałów
zewnętrznych zintegrowanych dziesiątek największych portali edukacyjnych i społecznościowych takich jak:

System obsługi studiów zapewnia pełne wsparcie dla procesu nauczania w zakresie planowania i zarządzania
planem zajęć, obsługi dokumentacji i rozliczeń finansowych. Rozwiązanie umożliwia wdrożenie elektronicznego
indeksu. System wspiera również obszary rekrutacji, dyplomowania, publikacji naukowych oraz informacji
o dorobku naukowym. Rozwiązanie jest zintegrowane z systemem POL-on, Ogólnopolskim Repozytorium Prac
Dyplomowych, systemami antyplagiatowymi, systemem bibliotecznym.
Jako alternatywę oferujemy również wdrożenie lub integrację rozwiązania z systemem USOS
lub innymi systemami obsługi studiów, które są wykorzystywane na Uczeln

YouTube, Wikipedia, Quizlet, Office 365, Dropbox, Slideshare, Google Drive, KhanAcademy, TEDEd, QuestionMark.
Zaawansowany moduł raportowania pozwala monitorować aktywności i postępy w nauce w przekroju uczelni,
wydziałów, poszczególnych kierunków jak i pojedynczych grup wykładowych.
TETA EDU to oprogramowanie dla uczelni ułatwiające m. in.: obsługę sfery budżetowej,
controling, sprawniejsze zarządzanie płatnościami, sporządzanie sprawozdań, zestawień
wakatów, naliczanie list płac czy rozliczanie wynagrodzeń i podatków. Zawiera aplikacje
Jest narzędziem wspierającym doradców zawodowych w określaniu stopnia rozwoju
kompetencji studentów i absolwentów oraz w udzielaniu indywidualnych wskazówek do
dalszego kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej. Moduł umożliwia również badanie
potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz monitorowanie losów zawodowych absolwentów.
Dzięki niemu Uczelnia pozyskuje informacje przydatne w doskonaleniu jakości kształcenia
oraz formułowaniu oferty marketingowej, służącej celom rekrutacyjnym i wizerunkowym.

wspomagające zarządzanie personelem (miękkie i twarde - kadry, płace, rekrutacja, oceny,
szkolenia), logistyką czy projektami oraz szeroki wachlarz funkcjonalności dedykowanych,
takich jak ewidencja stopnia i tytułów naukowych, automatyczne naliczanie wymiarów
urlopów dla nauczycieli akademickich czy ewidencja oraz rozliczanie absencji akademickich.
Jako alternatywę oferujemy również integrację rozwiązania z systemami ERP
wykorzystywanymi na Uczelni.

Studenci mają możliwości prezentacji swoich kwalifikacji i kompetencji oraz aplikowania
i wyszukiwania ofert staży, praktyk i pracy, najlepiej dopasowanych do ich umiejętności.
Pracodawcy oraz pracownicy Biura Karier korzystają z możliwości preselekcji kandydatów
oraz weryfikacji ich kompetencji w zakresie wymagań określonych dla danej oferty.

System, który wspiera zarządzanie dokumentami i obiegiem informacją w organizacji.
Pozwala na sprawny przepływ dokumentów, informacji i decyzji. Pełna integracja
z systemami zewnętrznymi pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do obsługi
dokumentów. System umożliwia stosowanie zdalnego kwalifikowanego podpisu

Zintegrowany moduł komunikacji wewnętrznej, który umożliwia użytkownikom dzielenie się

elektronicznego SimplySign zgodnego z wymaganiami eIDAS.

wiedzą, proponowanie i komentowanie pomysłów, zarządzanie projektami, wdrażanie nowych
rozwiązań oraz planowanie rozwoju osobistego w organizacji. Wewnętrzny portal umożliwia
również kompleksowe zarządzanie procesami szkoleniowymi, skraca czas wdrożenia nowego
pracownika w środowisko pracy oraz eliminuje chaos informacyjny poprzez umieszczenie
w jednym miejscu i w usystematyzowany sposób wszystkich informacji i dokumentów.

System wspomagający zarządzanie informacji pozwala na przeglądanie i raportowanie
danych dotyczących Organizacji, a co za tym idzie doskonalenie obsługi procesów
biznesowych, podejmowanie jak najbardziej właściwych decyzji biznesowych, kontrolę
nad ponoszonymi kosztami oraz ich rozsądnym zaplanowaniem.

Oferuje akredytowane szkolenia i ścieżki certyfikacyjne bazujące na światowych standardach, m. in.: ITIL®,
DevOps, Lean IT, PRINCE2®, MSP®, M_o_R®, AgilePM®, SCRUM, PMBOK® Guide, TOGAF9®, HDI®, COBIT®,
RESILIA™, CISA®, Microsoft, CISCO, ORACLE oraz autorskie szkolenia i warsztaty przygotowane przez ekspertów
Asseco. Współpraca z Centrum daje Uczelniom możliwość realizacji kompleksowych działań rozwojowych
zarówno dla studentów jak również kadry dydaktycznej, zarządzającej oraz administracyjnej uczelni. Uczelnie
mogą korzystać z gotowych propozycji szkoleń dedykowanych poszczególnym grupom, jak i z pełnej oferty
szkoleń katalogowych obejmujących kilkaset unikalnych tematów. Oferujemy ponadto szkolenia językowe na
poziomach od A1 do C1 łącznie z sesjami egzaminacyjnymi.

Wirtualna rzeczywistość coraz częściej znajduje zastosowanie w edukacji, w tym w szkolnictwie wyższym. Interaktywny obraz 3D,
którym użytkownik może manipulować, tworzy iluzję przebywania w wirtualnym świecie. A jego połączenie z wysokiej jakości dźwiękiem
i technologią śledzenia ruchów sprawiają, że mózg użytkownika jest przekonany, że widziany na ekranie świat jest prawdziwy. Technologia
ta daje niesamowite możliwości, angażuje wszystkie zmysły osoby uczącej się, pozytywnie wpływa na skuteczność i czas nauki.

Oferta kompleksowych rozwiązań w zakresie infrastruktury IT. Wdrożenia i dobór urządzeń
i technologii bezpieczeństwa, sieciowych, storage i serwerowych będących rdzeniem systemu,
a także specjalistyczny sprzęt wspierający proces dydaktyczny (m. in. monitory dotykowe,
interaktywne ścianki dotykowe, systemy rejestracji i transmisji wykładów i konferencji. Oferujemy
rozwiązania instalowane na infrastrukturze u klienta „on premise”, rozwiązania chmurowe
jak i hybrydowe. Posiadamy trzy niezależne centra danych w Szczecinie, Bydgoszczy i Łodzi.

Dla naszych klientów, w tym dla uczelni wyższych, skutecznie pozyskaliśmy i zrealizowaliśmy projekty
o łącznej wartości przekraczającej 500 mln PLN.

Grupa Asseco
Asseco Data Systems S.A. skupia wiedzę i wieloletnie doświadczenie blisko 1000 ekspertów oraz różnorodne
kompetencje, pozwalające być jej wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów
informatycznych dostarczanych zarówno do biznesu jak i jednostek administracji publicznej. Siłą napędową
Spółki jest bliski kontakt z Klientem i doskonała znajomość jego potrzeb, czemu sprzyja działalność prowadzona
w kilkunastu biurach w całej Polsce.
Z sektorem szkolnictwa wyższego współpracujemy od kilkunastu lat. Dostarczamy naszym klientom najwyższej
jakości systemy wspierające najważniejsze procesy na uczelni. Naszemu doświadczeniu zaufało już kilkadziesiąt
polskich uczelni, które na co dzień korzystają z różnych komponentów naszego autorskiego rozwiązania, a także
systemu TETA oferowanego przez naszego partnera technologicznego Unit4.
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Asseco Data Systems S.A. jest częścią Grupy Asseco,

Asseco Poland, stojące na czele grupy, jest największą

która od 2004 roku zbudowała silną sieć firm działają-

firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów

cych w 54 krajach na całym świecie. Grupa zapewnia

Wartościowych w Warszawie. To obecnie największa

najlepsze rozwiązania informatyczne dostosowane do
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specyfiki danego kraju i stosowanych tam standardów.
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