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Ultramax Gestão Escolar – Novidades Março/2017 

 

Segue abaixo algumas novidades do sistema: 

-Segurança: Requisitos de complexidade de senha: 

 Criamos uma configuração no sistema para definir os requisitos  mínimos de complexidade de senha que os 

alunos, professores e colaboradores deverão seguir quando forem criar ou alterar a sua senha. 

 As opções complexidade são as abaixo: 

 

Por exemplo, você pode marcar as opções: 

-Obrigar a possuir letras; 

-Obrigar a possuir números; 

-Tamanho mínimo de  6 caracteres. 

Obs.: Pode marcar as outras opções também, como obrigar letra maiúscula e caracteres especiais. 

Marcando somente as opções acima, o sistema irá obrigar somente para os novos alunos, colaboradores e 

professores. Os que já possuem senha gravada irão permanecer com elas e o sistema somente irá exigir os requisitos 

de senha caso eles usem a opção de troca de senha. 

Se você marcar a opção "Obrigar usuários já cadastrados a trocarem a senha", o sistema irá obrigar a TODOS 

(alunos, professores e colaboradores) a trocarem a senha de modo que cumpram os requisitos de senha. 
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-App para smartphone e tablet (iOS e Android): Novo aplicativo com 

possibilidade de envio de notificações direto pelo App! 

 Além do aplicativo atual, criamos um novo App com as novidades abaixo: 

-Recebimento de notificações por push. 
 Esse tipo de notificação é aquela que é enviada diretamente do sistema para o app (diferente do SMS e 

semelhante aos jogos, Whatsapp e etc).  

 Mesmo com o App fechado os alunos, professores e colaboradores irão receber as notificações. 

  
  

 

 

 

 

 



Ultramax Informática LTDA 
CNPJ: 04.756.933/0001-64 

E: 407.393.145.110 
Av. Alexandre Fleming, 232 – Jd Pacaembu 

CEP: 13218-330 – Jundiaí/SP 
 

 

 

-Cadastro de várias contas (alunos, professores e colaboradores). 

 

Pais que possuem mais de um filho(a) na escola, poderão 

cadastrar os filhos(as) no app e não precisarão ficar 

digitando a senha a cada acesso ao app. 

 

Mesmo pais que possuem somente um filho e também o 

próprio aluno, poderão cadastrar a senha no app somente 

uma vez e não precisarão ficar digitando a senha a cada 

acesso. 

 

Colaboradores/Professores que possuem filho na escola, 

poderão cadastrar no App o seu acesso como 

colaborador/professor e também o(s) filho(s). Dessa forma 

não precisam digitar a senha a cada acesso. 

 

Mesmo colaboradores e professores, poderão cadastrar no 

App o seu usuário e senha e acessar o sistema rapidamente 

sem precisar digitar a senha a cada acesso. 
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-Área do professor: Disponibilizamos o carômetro para os professores: 

 

 

 
 

Equipe Ultramax 
Qualquer dúvida entre em contato conosco. 
suporte@ultramax.com.br 
(11) 4533-0238 / (11) 4533-4597 / (11) 4533-0928 
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