CampusNexus Student

87% dos Diretores de
Administração Acadêmica
estão dando mais atenção
à capacidade de seus
programas de graduação
de ajudar os alunos
na obtenção de bons
empregos.
Fonte: The 2014 Inside Higher Ed Survey of College and
University Chief Academic Officers

Otimize sua instituição para
o ensino sob demanda
Há uma supertempestade se formando no horizonte do ensino
superior. Mais instituições estão competindo por menos alunos. Os
orçamentos estão encolhendo. A qualificação para auxílio financeiro
é cada vez mais associada aos resultados dos alunos. E esses alunos?
Eles são “nativos digitais”, alunos tradicionais e não tradicionais em
busca de mais flexibilidade na realização de suas metas. Essa geração
“sob demanda” espera que as instituições forneçam o ensino como
um serviço. Eles precisam de programas e modelos que se ajustem
às suas vidas atribuladas, em vez de modelos presos ao calendário
acadêmico tradicional. Para atender a essa nova clientela e sobreviver
à tempestade, você precisa de um sistema de informação do estudante
de última geração desenvolvido para a realidade atual e futura. Você
precisa do CampusNexusTM Student.

Maximize a participação dos alunos
Com o CampusNexus Student da Campus Management, você incentiva
os clientes potenciais e os alunos atuais com um sistema elaborado
para o sucesso deles e o seu. A solução não só unifica departamentos,
campi e fluxos de trabalho enquanto permite condições flexíveis e
opções de auxílio financeiro, como também inclui uma solução de CRM
totalmente integrada. Com o CRM incorporado no sistema, você obtém
uma visão abrangente das interações de cada departamento com cada
aluno, o que o ajuda a melhorar os resultados de matrícula, retenção
e posicionamento. O CampusNexus Student é uma solução dinâmica
que cresce e se transforma junto com sua instituição, permitindo a você
criar novas estratégias e modelos conforme as necessidades do aluno
evoluem e manter-se competitiva e receptiva em qualquer mercado.

CampusNexus Student

Adapte-se à mudança
Flexível e extensível, o CampusNexus Student permite a você responder
à geração “Sob demanda” e o capacita para:
• Aumentar seu alcance e direcionar determinados perfis de alunos, sem
afetar seus padrões de admissões
• Forneça comunicações personalizadas, relevantes e oportunas para
melhorar a experiência do aluno e aumentar a participação dele
• Crie critérios, classificações, formulários e eventos para controlar as
taxas de participação e envolvimento, além de cartões de pontuação
de risco
• Utilize dados essenciais, fluxos de trabalho específicos de departamento
e alertas personalizados para enfatizar a persistência e a retenção
• Reduza os custos administrativos eliminando os processos manuais
entre departamentos e escolas e permitindo o acesso móvel e o
autoatendimento para alunos e professores

As populações acadêmicas no ensino superior
estão mudando. Os especialistas antecipam
que a matrícula de alunos de 25 anos ou mais
aumentará 25% até 2019.
Fonte: Grant Thornton Third Annual Report 2014:
The State of Higher Education in 2014

Como você vai fazer para motivá-los?
Você pode oferecer o financiamento de
que eles precisarão para atingir suas
metas e apresentar resultados bemsucedidos?

Otimize suas principais funções
LOGIN DO ALUNO

LOGIN DO PROFESSOR
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SENHA:

O:

Aumente o sucesso dos alunos
Com o CampusNexus Student, você pode identificar os alunos que se
adaptam melhor à sua instituição, acompanhar documentos para todos
os tipos de processos de matrículas e identificar automaticamente o
auxílio financeiro qualificado. Você pode monitorar a orientação do
aluno em relação a marcos de persistência, oferecer planos convenientes
de pagamento de mensalidades, associar os alunos a estágios e colocálos em empregos. O CampusNexus Student o ajuda a ajudar os alunos
em uma era em que a responsabilidade de resultados é a mais alta de
todos os tempos.
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Gestão de matrícula estratégica
Quer a sua instituição atenda a 100 alunos ou mais de 100.000,
o CampusNexus Student oferece os recursos avançados de que
você precisa para acessar cada aluno de uma forma significativa
e personalizada, permitindo a você deixar uma impressão positiva
durante os processos de recrutamento e matrícula, e superar as
expectativas de atendimento ao aluno. O CampusNexus Student tem
ferramentas avançadas para:
• Recrutamento – crie e execute estratégias-chave para direcionar as
áreas de crescimento conforme definidas pelas metas da sua instituição
• Admissões – colete informações essenciais, gerencie credenciais e
documentos e avalie candidatos de modo oportuno
• Auxílio financeiro – processe inscrições, verifique dados, determine a
qualificação, o pacote e o prêmio, distribua fundos e faça ajustes por
meio de processos automatizados avançados
• Contabilidade do estudante – registre informações sobre estudantes,
incluindo encargos, pagamentos, reembolsos e ajustes

Gestão acadêmica
Transforme seu planejamento de currículo e cronograma de curto e
atenda às necessidades dos alunos no campus, online ou por meio
de programas mistos, usando o CampusNexus Student. Essa solução
aberta e flexível fornece ao seu reitor, decano, chefe da secretaria e
professores uma ferramenta avançada para apoiar a demanda atual e
futura por mais opções de programa e flexibilidade.

CampusNexus Student

Registros acadêmicos
• Ajude no processo de matrícula por meio do cronograma e registro
oportunos de curso
• Gerencie listas de espera, aplique automaticamente mensalidades e
taxas, documente o histórico acadêmico de cada aluno
•
Proteja padrões acadêmicos e o reconhecimento de marcas de
programas

Gerenciamento de currículo
• Planeje os currículos e identifique pré e co-requisitos, defina o esquema
da grade, políticas de aprovação/reprovação e repetição
•
Identifique os professores qualificados para ministrar os cursos,
determine as necessidades da instalação, equipamentos e requisitos
de livros para cada curso e seção de aula
• Ofereça o mesmo programa acadêmico em formatos padrão, não
padrão e sem prazo, tudo em um único ambiente

Progresso do aluno
• Monitore o Progresso Acadêmico Satisfatório (SAP)
• Permita auditorias no progresso da graduação, incluindo cenários
hipotéticos e ritmo do aluno em vários tipos de programas

• S erviços de carreira – prepare os alunos para a excelência no campo
que escolherem gerenciando oportunidades de estágio e emprego,
ajudando-os no desenvolvimento de habilidades de carreira e
associando-os aos funcionários
• S istemas de Gestão de Aprendizado (LMS) – integre seu LMS favorito
para obter visibilidade em tempo real para o desempenho do aluno
•R
 elatórios regulatórios e de conformidade – meça a relação custobenefício de cada curso e programa e forneça às entidades credenciadas
dados de efetividade institucional críticos e necessários

Relatórios e análises
De relatórios departamentais a avaliações da gerência, a KPIs
estratégicos, o CampusNexus Student fornece dados confiáveis em
tempo real e facilita:
• Progresso Acadêmico Satisfatório e progressão do aluno
• Resultados de IPEDS
• 1098-Ts
• Relatório de conformidade de Trabalho Remunerado
• Históricos personalizados
• Painéis executivo, gerencial e operacional

Processamento de graduação
• Verifique os requisitos de conclusão do programa
• Aplique regras de posicionamento financeiro
• Confira credenciais de graduação e outorga para alunos qualificados

Participação e resultados dos alunos
Os resultados positivos e a retenção com frequência estão diretamente
correlacionados ao nível de participação do aluno na sua instituição
e isso, na verdade, começa durante o recrutamento. Ao aproveitar
uma variedade de dados sobre seus alunos, como seus históricos
educacionais, atividades, serviços que utilizam, padrões de participação
e notas, suas equipes de participação e retenção podem se concentrar
em envolver proativamente os alunos em seu próprio sucesso. O
CampusNexus Student permite:
•A
 lertas precoces – utilize critérios dinâmicos e adaptáveis para
identificar alunos em risco precocemente em suas carreiras acadêmicas
•R
 etenção – conecte os alunos aos principais recursos por meio de
fluxos de trabalho automatizados e monitore a eficácia das estratégias
de intervenção por meio do progresso do aluno
• S erviços estudantis – forneça planos de apoio individuais e serviços
acadêmicos com base nas necessidades de cada aluno

estados aprovaram alguma forma de iniciativa
legislativa para ligar os resultados dos alunos
ao financiamento para instituições

Há mais 5 considerando isso
Fonte: N
 ational Conference of State Legislatures
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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:
• 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
• Ofertas de 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

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
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.

777 Yamato Road
Boca Raton, FL 33431

T: +1.866.397.2537 (América do Norte) +1.561.923.2500
www.campusmanagement.com
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