
Złoty abonament Optivum
Złoty abonament Optivum to pakiet programów usprawniających komunikację, 
podejmowanie decyzji zarządczych oraz wykonywanie codziennych obowiązków 
przez pracowników szkoły. Pakiet funkcjonuje w trzech wariantach:

WARIANT I WARIANT II WARIANT III

UONET+

Arkusz Optivum lub moduł Arkusz systemu Sigma

Plan lekcji Optivum

Zastepstwa Optivum

MOL NET+

Magazyn VULCAN

Stołówka VULCAN

Inwentarz VULCAN

Kadry VULCAN

Płace VULCAN

Finanse VULCAN

Środki trwałe VULCAN

dla szkół i placówek oświatowych, 
które prowadzą samodzielnie 

dokumentację księgowo-płacową,

dla szkół i placówek oświatowych, 
które nie prowadzą samodzielnie 

dokumentacji księgowo-płacowej,

do obsługi organizacyjnych 
i uczniowskich obszarów 

działania szkół.

WARIANT

I
WARIANT

II
WARIANT

III

Wybierając Złoty abonament Optivum zyskujesz

 Wsparcie pracy wszystkich obszarów szkoły.

 Gwarancję zgodności oprogramowania z prawem.

 Uporządkowanie dokumentacji szkolnej.

 Możliwość elastycznego wdrażania 
poszczególnych aplikacji.

 Bieżące wsparcie użytkowników w pracy 
z aplikacjami.

 Korzystny system licencjonowania.

 Opłaty licencyjne, dopasowane do wielkości 
placówki.

 Dostęp do informacji o tym, co zmieniło się 
w prawie oświatowym.



Złoty abonament Optivum to również dostęp do trzech specjalistycznych pakietów:

Wsparcie VULCAN STANDARD

Pakiet bezpłatny, zapewnia podstawowy zakres wsparcia z możliwością wykupienia 
dodatkowych usług VULCAN poza pakietem.

Wsparcie VULCAN KOMFORT

Pakiet zapewnia szybki dostęp do wsparcia technicznego i szeroki zakres usług 
w przystępnej cenie.

Wsparcie VULCAN PRESTIŻ

Pakiet dla najbardziej wymagających Klientów, gwarantuje indywidualne wsparcie 
techniczne oraz najwyższy stopień dostępności aplikacji i webinariów.

Wsparcie VULCAN 
STANDARD

Wsparcie VULCAN 
KOMFORT

Wsparcie VULCAN 
PRESTIŻ

Baza wiedzy

Portal Twój VULCAN

Podstawowe wsparcie w obsłudze programów

Możliwość zamówienia kontaktu zwrotnego

Rozszerzone wsparcie w obsłudze programów

Indywidualne wsparcie techniczne

Szkolenia zdalne

07 zgłoś się - dedykowany numer 
do Specjalistów Wsparcia Technicznego

Certyfikat ZŁOTA SZKOŁA VULCAN

BESTSELLER

Pakiety Wsparcie VULCAN

Wybierając pakiet Wsparcie VULCAN Komfort lub Prestiż 
zyskujesz:

 Szybki dostęp do wszelkich potrzebnych informacji.

 Indywidualne wsparcie techniczne doświadczonych 
serwisantów.

 Gwarancję szybkiego kontaktu zwrotnego 
ze strony naszych konsultantów.

 Zestaw szkoleń online, w których możesz uczestniczyć 
bez konieczności wychodzenia z biura.

t: 71 757 29 29           m: cok@vulcan.edu.pl          www.vulcan.edu.pl


