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Ultramax Gestão Escolar – Novidades Abril/2017 

 

Segue abaixo algumas novidades do sistema: 

-Relacionamento: Financeiro: Envio de mensagem de 

confirmação/agradecimento de pagamento. 

 Criamos um recurso para o sistema enviar automaticamente aos responsáveis financeiros uma mensagem de 

confirmação de pagamento/agradecimento quando o boleto for pago. 

Por exemplo, quando um boleto é pago no banco e importado o arquivo de retorno no sistema ou então 

quando for feito um recebimento na escola, o sistema irá enviar automaticamente uma mensagem “Agradecemos o 

pagamento do boleto”. 

Para configurar o envio, acesse o menu: Sistema -> Configuração -> aba Financeiro: 

 

 

Preencha os campos destacados acima conforme abaixo: 
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-Dias após o pagamento para alertar: É a quantidade de dias após o pagamento do boleto que o sistema irá 

enviar a mensagem para o responsável. Normalmente esse campo é preenchido com “1”. Dessa forma o sistema irá 

enviar a mensagem sempre no dia seguinte após o pagamento do boleto. 

Se preencher com “0” irá desabilitar essa função e o sistema não irá enviar esse tipo de mensagem. 

-Texto para a notificação por e-mail: Mensagem a ser enviada por e-mail. 

Por exemplo: “Agradecemos o pagamento do boleto abaixo.” 

Na mensagem de e-mail, além do texto preenchido nesse campo, o sistema irá enviar o número do 

documento do boleto, vencimento e valor do boleto. Caso não queira enviar por e-mail, deixe esse campo em 

branco. 

-Texto para a notificação por SMS*: Mensagem a ser enviada por SMS. Caso não queira enviar por SMS ou 

não tenha contratado o recurso de SMS habilitado no seu sistema, deixe esse campo em branco. 

Por exemplo: “Agradecemos o pagamento do boleto”. 

-Texto para a notificação por Push Mobile: Mensagem a ser enviada por push para o app de smartphone da 

escola. Caso não tenha contratado o recurso de notificação por app, deixe esse campo em branco. 

Por exemplo: “Agradecemos o pagamento do boleto”. 

-Financeiro: Envio de recibo por e-mail 

Quando é feito um recebimento na escola, é possível enviar um recibo por e-mail para o responsável financeiro. 
Para isso, após fazer a liquidação do boleto ou conta a receber, clique no link conforme abaixo: 
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Para funcionar, precisa estar configurado o e-mail do responsável financeiro no cadastro do aluno. 
Para as escolas que possuem o app para smartphone com notificação por push, o sistema irá enviar também, 
além do e-mail, uma notificação para o smartphone. 
 
 

Obs.: Para usar esses recursos acima, é preciso o Ultramax Marketing configurado no seu sistema. 
O Ultramax Marketing é o módulo do sistema que envia e-mails, SMS e notificações para app de smartphone. 
Caso ainda não tenha ele configurado entre em contato conosco. 
 
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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