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Повна взаємодія з Міністерськими 
програмами ЄДЕБО, УЦОЯО,
ІВС «ОСВІТА».
   

Надійна 
база даних 
      

Потрійний захист від несанкціонованого 
доступу до інформації.
    

Єдина інформаційна база даних ВНЗ,
яка супроводжує навчальний процес.

Автоматизована система 
управління ВНЗ всіх рівнів 
акредитації

Об’єднує всі структурні 
підрозділи навчального 
закладу

Легкий старт
Імпорт даних студентів 
з ЄДЕБО або іншої 
автоматизованої системи.

АСУ «ВНЗ»
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Вирішує
велику кількість

задач

Електронна реєстрація, обробка даних і 
документообіг в єдиній інформаційній системі
для кожного структурного підрозділу окремо 
та установи в цілому;

Захист даних відповідно до вимог 
законодавства;

Оперативний доступ до інформації, 
що супроводжує навчальний процес;

Планування, контроль
та аналіз навчальної 
діяльності. Нас обрали

Понад 70 навчальних закладів України 
вже успішно використовують систему

Національний технічний університет України «КПІ»

Одеська національна юридична академія

Приазовський державний технічний університет

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

Херсонський державний морський інститут

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Єдина система звітів, як 
внутрішніх, так і за вимогами
МОН України;



Новинка

На сайт Вашого навчального 
закладу встановлюється сторінка
з розкладом та навантаженням,
яка автоматично синхронізується
з АС «Деканат».
Можливість тонкого налаштування
відображення для органічного відображення для органічного 
вигляду на Вашому сайті.

Компоненти АСУ «ВНЗ»
АС «Приймальна комісія» 
При додаванні абітурієнта в систему АСУ «ВНЗ» 
синхронізується з ЄДЕБО, УЦОЯО, ІВС «ОСВІТА»,
що дозволяє автоматично заповнити інформацію 
в анкеті. Забезпечує керівництво вишу оперативною 
інформацією про результати роботи приймальної 
комісії, а абітурієнтів і батьків – про хід прийому комісії, а абітурієнтів і батьків – про хід прийому 
документів та процесу зарахування.

АС «Студмістечко»
Автоматизується діяльність дирекції студентського
містечка навчального закладу, спрощується і 
вдосконалюється документообіг, підвищується 
оперативність, узгодженість і достовірність 
даних. Система автоматизує всі процеси, від 
розподілу місць, контролю та формування розподілу місць, контролю та формування 
звітів до управління пропускної системи.

Android-додаток АСУ «ВНЗ» Розклад

Надійний помічник кожного студента та викладача. 
Актуальна інформація Вашого навчального закладу 
завжди під рукою: розклад занять, адміністративні 
дані, мапа території та багато іншого.

Додаток розроблений спеціально для користувачів 
АСУ "ВНЗ", яка встановлена у провідних навчальних 
закладах України!закладах України!

Використовуючи АСУ "ВНЗ" Розклад необхідність у 
великій кількості нотатників та записників зникне. 
Важливу інформацію можна записати безпосередньо 
у додатку, а також встановити час, коли необхідно
про неї нагадати.

АС «Деканат»
Виконує головні функції з автоматизації
адміністративних та навчально-методичних процесів.
Керівництво ВНЗ отримує оперативну інформацію 
по студентському та професорсько–
викладацькому складу, навантаженню та іншим
життєво важливим для навчального закладу життєво важливим для навчального закладу 
даним. Навчально–методичні відділи вузу 
ведуть облік і здійснюють управління 
студентським контингентом та 
професорсько-викладацьким складом 
у системі.



БЕЗКОШТОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ
ПРОТЯГОМ 10 РОБОЧИХ ДНІВ

DOC
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Користувач зможе працювати в стандартній версії системи
з усіма можливостями, оцінити зручність та надійність її 
роботи.

У разі придбання АСУ «ВНЗ», всі дані, заповнені у тестовий 
період, можливо перенести до власної системи.

Безкоштовне вступне навчання та гарантована технічна 
підтримпідтримка протягом першого року роботи!



Автоматизована Система «Тест»

Вирішує задачі:
● Створення, збереження, класифікації завдань;
● Компонування тестів із завдань;
● Проведення тестування;
● Автоматичне отримання та збереження 
результатів;
●● Формування статистичних звітів;
● Обмін завданнями, передача результатів.

Переваги електронного тестування:
● Автоматичний підрахунок результатів;
● Централізоване збереження завдань, 
тестів, результатів та обмін ними;
● Самостійне навчання
та перевірка знань респондентом;
●● Можливість використання аудіо матеріалів
та мультимедіа.



Головною метою створення КСЗІ є досягнення максимальної
ефективності захисту за рахунок одночасного використання 
всіх необхідних ресурсів, методів і засобів, що виключають 
несанкціонований доступ до інформації, та створення 
умов обробки інформації відповідно до чинних 
нормативно-правових актів України у сфері 
захисзахисту інформації.

При побудові КСЗІ ми використовуємо 
програмне забезпечення, яке має 
позитивний експертний висновок, виданий
Державною службою спеціального зв’язку 
та захисту інформації України.

Комплексна система захисту інформації 

Гарантія якості:

Телефон консультації з питань 
впровадження КСЗІ: +38(044) 373 69 67
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