CampusNexus Finance, HR & Payroll
com tecnologia Microsoft Dynamics AX

Sobre a Campus Management Corp.
A Campus Management é líder no fornecimento de software, estratégias e serviços que permitem às instituições de ensino superior oferecer modelos
dinâmicos de participação e prestação de serviços de ensino. Nos últimos 25 anos, a Campus Management apoiou o setor de ensino superior, tanto
instituições proprietárias e tradicionais quanto fundações e outras organizações com suas soluções de software avançadas de sistema de informação do

Menos de 1 a cada
4 Diretores comerciais de
ensino superior acreditam
que têm um modelo
financeiro sustentável nos
próximos 5 a 10 anos.

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, recursos humanos, folha de pagamento 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.

Fonte: 2014 Inside Higher Ed Survey of College & University
Business Officers

Por isso, a pergunta
é: “como sua
tecnologia pode
ajudá-lo a enfrentar
turbulências?”

Supere desafios: atuais e futuros

777 Yamato Road
Boca Raton, FL 33431

Como um administrador de ensino superior, espera-se que você
controle orçamentos e realoque fundos, sem deixar de fomentar os
programas acadêmicos. Você está prevendo matrículas e projetando
o quadro efetivo de professores, enquanto tenta reduzir os custos
administrativos. Seu departamento precisa ter mais visibilidade de
dados para melhorar a eficiência operacional, mas também precisa
manter padrões de auditoria e conformidade com os cronogramas
de relatórios. Para superar esses desafios, você quer uma solução
elaborada para o ensino superior, que lide com as pressões geradas
pela concorrência, novos modelos de prestação de serviços acadêmicos,
financiamento e resultados. Essa solução é o CampusNexusTM Finance,
HR & Payroll.
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www.campusmanagement.com
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Simplifique as finanças, o RH e a folha de
pagamento
Com o CampusNexus Finance, HR & Payroll, você pode simplificar os
processos interdepartamentais, obter economia de custos e melhorar
bastante a eficiência operacional. Criado com base na plataforma
Microsoft Dynamics® AX, a solução ajuda você a gerenciar contas de
estudantes, programas de estudo e trabalho federais, carga de trabalho
dos professores e detalhes de credenciamento, bolsas de estudo e
subvenções, controle de cargos e orçamento, bem como moedas
internacionais, campi e documentos estudantis. A Campus Management
pode integrar a solução com seu excelente sistema de informação do
estudante, CampusNexus Student, ou com seu sistema atual para ajudar
você a otimizar seus investimentos em tecnologia.
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Criado com base no seu
núcleo administrativo
Aproveitando a funcionalidade essencial de finanças e recursos humanos
do Microsoft Dynamics AX, os diretores comerciais e administradores
de recursos humanos dispõem de ferramentas avançadas que não só
atendem às necessidades atuais, como preparam sua instituição para o
futuro. Agora você pode transformar dados em informações utilizáveis
para que os executivos e membros da equipe possam tomar decisões
sobre responsabilidade fiscal que mantenham sua instituição nos
trilhos com seu plano estratégico.

Criado para o negócio de ensino superior
Com frequência, os administradores saem do escritório e passam de
laptops para tablets e celulares no decorrer de um único dia. Com
a arquitetura do CampusNexus, você está pronto para aproveitar
a mobilidade e pode estender facilmente a solução de Finanças, RH
e folha de pagamento a funcionários remotos. Fluxos de trabalho
avançados fornecem as informações de que você precisa para gerar
operações diárias e ferramentas dinâmicas de relatórios o ajudam a
gerenciar o progresso das metas e os indicadores de desempenho.

Organizado para otimizar suas principais
funções
Finanças, contabilidade e reconhecimento de receita
Quer a sua instituição tenha um campus ou 100, você precisa de uma
funcionalidade com muitos recursos que o mantenha no controle
dos processos essenciais para um gerenciamento fiscal seguro. O
CampusNexus Finance, HR & Payroll inclui:
• Razão geral – gerencie o razão, o imposto de vendas, a moeda e os
demonstrativos de fechamento de exercício e financeiro
• Gestão monetária e bancária – administre contas e conciliações
bancárias
• Contas a receber – supervisione faturas de mensalidades e serviços e
pagamentos a receber
• Contas a pagar – processe faturas de fornecedores e a saída de
pagamentos
• Contabilidade do estudante – registre informações sobre estudantes,
incluindo encargos, pagamentos, reembolsos e ajustes
• Gestão de estudo e trabalho federais – registre os valores de prêmios
de FWS e compare com as informações da folha de pagamento para
assegurar os fundos disponíveis
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• Gestão de fontes de financiamento – crie e gerencie as fontes
de financiamento disponíveis para os estudantes, de subvenções,
empréstimos, a auxílio estadual, bolsas de estudo particulares e
subvenções institucionais
• Ativos fixos – acompanhe e deprecie ativos como equipamentos,
tecnologia, mobília, veículos e prédios
• Varejo e ponto de vendas – opere vendas de eventos especiais e com
ingressos, livrarias e refeitórios e cafés

Planejamento e previsão
A gestão financeira bem-sucedida se baseia na boa visibilidade das
necessidades atuais e futuras, além do monitoramento e contabilidade
em tempo real. O CampusNexus Finance, HR & Payroll oferece:
• Orçamento – configure, inicie e veja orçamentos; restrinja, congele e
aumente/diminua orçamentos com base nas necessidades em tempo
real
• Orçamento e controle de cargos – projete as necessidades de
contratação, aposentadorias antecipadas, custos associados
e implemente alterações de tarifa de pagamento por volume
por data efetiva
• Contabilidade do projeto – forneça supervisão financeira para projetos
de melhoria de capital multianuais em toda a organização
• Aquisição e terceirização – gerencie o processo de compra de
alimentos e serviços
• Viagens e despesas – defina as políticas de despesas e automatize o
reembolso para viagens aprovadas

Gestão de recursos humanos
Os ativos mais valiosos da sua instituição são os professores, a equipe e
os administradores que trabalham para orientar os estudantes em busca
co sucesso. Você precisa de uma visualização global da organização e
da capacidade de estender a funcionalidade de autoatendimento à sua
força de trabalho. O CampusNexus Finance, HR & Payroll gerencia:
• Recursos humanos – supervisione toda sua base de funcionários,
cargos e alinhamento da força de trabalho
• Gestão do corpo docente – gerencie informações, inclusive sobre tipo
de cargos, status de exercício do cargo, certificações e competências,
carga horária dos professores, desempenho, associações profissionais
e criação de conhecimento
• Folha de pagamento – processe todos os aspectos da remuneração,
pagamentos e retenções dos funcionários
• Benefícios dos funcionários – administre vários níveis de benefícios com
base na função, duração do emprego, pacotes padrão e categorias eletivas

Relatórios e análises
De relatórios departamentais a avaliações da gerência, a KPIs
estratégicos, o CampusNexus Finance, HR & Payroll fornece
visibilidade em tempo real para dados essenciais e facilita:
•
•
•
•
•
•

Preparação de auditoria para relatório de conformidade
Fechamentos fiscais mensais, trimestrais e anuais
Resultados de IPEDS
Padrões de FASB e GASB
Resumos longitudinais e detalhes da contabilidade do projeto
Painéis executivo, gerencial e operacional

Parcerias para o sucesso
A Campus Management acredita que o sucesso da sua instituição
é um reflexo do nosso e estamos empenhados em desenvolver
relacionamentos sólidos com todas as instituições parceiras. Além de
produtos superiores criados especialmente para o ensino superior,
oferecemos:
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• Pacotes de implementação desenvolvidos para atender às necessidades,
metas, cronogramas e orçamentos da sua instituição
• Serviços de gerenciamento de projeto para facilitar a comunicação na
organização e supervisionar o progresso da sua implementação
• Treinamento e consultoria para melhorar o uso dos produtos e estender
seu ROI
• Atendimento ao cliente durante mais horas para cobrir vários fusos
horários
• Opções de Nuvem CampusNetSM para oferecer soluções hospedadas
econômicas
• Programas de serviços gerenciados para aumentar os conjuntos de
habilidades da sua equipe, fornecer assistência técnica e recuperação
de desastres e proteger seu investimento em tecnologia
• Aulas assíncronas e em ritmo próprio sobre tópicos e produtos do setor
por meio da Central de Aprendizado da Campus Management
• Desenvolvimento de rede e profissionais via CampusInsight, nossa
conferência anual de usuários

Conta para fontes de lead

Contas a pagar

Sistema de informação do estudante

Recrutamento e admissões

Encargos do aluno
Razão geral
Contas de alunos

Cheques de reembolso
Cheques de salário
Pagamentos de alunos
Desembolsos de auxílio financeiro
Compensação bancária

Ativos fixos

Folha de pagamento

Localização de
dormitórios

Valores de prêmios de
estudo e trabalho

Moradia

Auxílio financeiro
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