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z naszym konsultantem oświatowym. 
Aktualna lista znajduje się na stronie 
www.mac.pl/kontakt

Skontaktuj się

2
Zapytaj o konto testowe do platformy Dzień Smyka.
Na wskazany adres e-mail otrzymasz login i hasło  
dostępu do systemu.

Przetestuj
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Możesz już rozpocząć pracę z systemem Dzień Smyka.

Gratulacje!

Nieoceniona pomoc  

dla właściciela i dyrektora!

Nowoczesny system 
do zarządzania przedszkolem

www.mac.pl/dziensmyka

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE 
PLACÓWKĄ LUB GRUPĄ PLACÓWEK

ATRAKCYJNE CENY I WYGODNY
SYSTEM PŁATNOŚCI

CZYTNIK REJESTRACJI 
OBECNOŚCI DZIECI

INTEGRACJA Z APLIKACJĄ DIAGNOZA 
GOTOWOŚCI SZKOLNEJ  MAC EDUKACJA

KORELACJA DZIENNIKA  
Z KARTAMI PRACY  MAC EDUKACJA

GWARANCJA
BEZPIECZEŃSTWA

DANYCH

KOMUNIKACJA  
Z RODZICAMI

883053883053



Kontroluj frekwencję w placówce w prosty  
i przyjemny sposób 
Czytnik rejestracji obecności wraz z kartami magnetycznymi, umożliwia 
automatyczną rejestrację wejścia oraz wyjścia dziecka z przedszkola. Jest 
również nieocenioną pomocą przy naliczaniu odpłatnych i nieodpłatnych 
godzin pobytu dzieci w placówce. 

• Automatyczna rejestracja wejścia/wyjścia
• Połączenie LAN, Wi-Fi, USB
• Zasilanie awaryjne
• Montaż i szkolenie w cenie

Nowoczesne zarządzanie 

Zarządzaj każdym aspektem swojej placówki w prosty i efektywny sposób! 
Platforma Dzień Smyka umożliwi Ci nadzór nad działalnością finansową, 

organizacyjną oraz pedagogiczną. 

Miej oko na płatności 
Kontroluj na bieżąco wszystkie kwestie związane z frekwencją oraz płat-

nościami. System pozwala na monitorowanie czasu przebywania dziecka     
w placówce oraz umożliwia automatyczne naliczanie opłat za każde  
dodatkowe godziny. 

Dobra współpraca 

Zwiększ efektywność współpracy z pracow- 

nikami. Dzień Smyka pozwala na kontrolę planu 
pracy, przypisanie nauczyciela do konkretnej 
grupy przedszkolnej, ustalenie dyżurów oraz 
dostęp do danych, takich jak urlop pracownika, 
warunki zatrudnienia oraz jego wykształcenie.

Kontroluj pracę przedszkola 

Ustal plan zajęć, pory wydawania posiłków, przerwy w funkcjonowaniu 
placówki i wiele innych! System umożliwi Ci sprawną kontrolę nad życiem 

całego przedszkola.

Wszystko w jednym miejscu 

Dzień Smyka pozwala również na zarządzanie 
grupą placówek. Uzyskaj dostęp do najważniej- 
szych informacji w prostym, przejrzystym  
i funkcjonalnym Panelu Właściciela.

Stwórz stronę internetową placówki w 5 minut 

Niezwykle prosty i intuicyjny kreator pozwoli na stworzenie strony inter-

netowej od podstaw każdemu, niezależnie od posiadanej wiedzy i umie-
jętności. Wybierz spośród gotowych szablonów i sam zdecyduj, jakie treści 
chcesz pokazać.

Indywidualne konta 

Platforma Dzień Smyka umożliwia stworzenie specjalnych, osobnych kont 

dla każdego z pracowników oraz rodziców. Każde konto cechuje się specjal-

ną funkcjonalnością dobraną odpowiednio do użytkownika.


