Agora com os sistemas
integrados, os alunos que se
formaram nas escolas de
Orange County podem fazer
a transição para o ensino
técnico profissionalizante e
adulto com muito pouca ou
nenhuma papelada.

Distrito Orange County Public School
Ganhador do Prêmio de Excelência pela Visão
Estratégica 2014
Unindo 200.000 alunos em um sistema
Uma visão estratégica bem-sucedida conecta o presente e o futuro. Ela
examina os desafios atuais e enxerga oportunidades. Ela contém partes
iguais de aspiração e inspiração. Imagine que você está em um sistema de
escolas públicas responsável por 200.000 alunos composto por estudantes
do pré-escolar a adultos na sua comunidade e você quer juntar todos eles
em um único sistema.

operacional, melhorou os fluxos de trabalho e os resultados dos alunos.
As atualizações de dados no sistema escolar são oportunas e confiáveis,
posicionando melhor o distrito para atingir suas metas e aumentando sua
competitividade no mercado atual. Além de receber o Prêmio de Visão
Estratégica pela execução bem-sucedida, o distrito também é finalista do
2014 Broad Prize pelo seu histórico de realização estudantil.

Em 2010, o distrito de Orange County Public Schools na Flórida realizou
um esforço ambicioso para integrar sistemas diferentes atendendo clientelas
exclusivas em todo o condado como parte de sua meta declarada de ser um

Sobre o Orange County Public Schools

“produtor importante de alunos bem-sucedidos na nação”. A integração

O OCPS é o distrito de escolas públicas de Orange County, Flórida, e

reuniria o sistema de informação do estudante dos alunos do pré-escolar

matricula aproximadamente 200.000 alunos. O distrito tem um sistema
de ensino adulto com ofertas pós-secundárias em seis campi dedicados,
incluindo aulas noturnas na maioria das escolas do ensino médio, quatro
escolas de ensino especial dedicadas, um programa hospitalar/domiciliar e
vários centros de ensino alternativo.

até o último ano do ensino médio do distrito com o sistema da Campus
Management, a plataforma que atende clientes do ensino profissionalizante
e técnico. Por maior que fossem a escala e a integração (cinco integrações
de Serviços Web CampusLinkSM no total), elas também teriam que ser
econômicas, dadas as restrições orçamentárias do estado. Hoje, em virtude
de sua visão estratégica e execução, o distrito aumentou a eficiência

Prêmios de excelência da Campus Management
A Campus Management instituiu o Programa de Prêmios de Excelência para reconhecer cinco clientes de destaque a cada ano pela excelência nas categorias
de atendimento ao cliente, sucesso do aluno, eficiência operacional, inovação e visão estratégica.

Sobre a Campus Management Corp.
A Campus Management é líder no fornecimento de soluções de software empresarial para instituições de ensino. Nos últimos 25 anos, a Campus Management
apoiou o setor de ensino superior, tanto instituições proprietárias e não lucrativas quanto instituições tradicionais e outras organizações com suas melhores
soluções de sistema de informação do estudante e gestão de relacionamento de clientes (CRM).
As soluções da Campus Management foram elaboradas especificamente para proporcionar às instituições a flexibilidade de que elas precisam para competir
no cenário de ensino superior em constante mudança oferecendo produtos compatíveis com as mudanças na prestação de serviços de ensino, recrutamento,
auxílio financeiro, finanças e conformidade regulatória. Atualmente, mais de 1.700 organizações em 26 países utilizam serviços da Campus Management para
unir campi e fluxos de trabalho, melhorar os resultados dos alunos e atingir metas.
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