Sistema Cronos
Solução em Horários Escolares

www.sistemacronos.com.br

Precisa de ajuda para elaborar o Horário Escolar?
O Sistema Cronos é uma ferramenta web desenvolvida para auxiliar as instituições de ensino na
difícil tarefa de elaborar a grade de horários de seus professores.

Utilizando
módulos de
inteligência
artificial, os
horários são
gerados de forma
rápida e fácil e o
mais importante,
considerando
todas as restrições
dos professores.

Cronos

Por ser uma
ferramenta web, o
sistema não
precisa ser
instalado em
nenhum
computador. O
acesso é todo
realizado através
da internet, a
qualquer dia e em
qualquer lugar.

O Cronos possui
uma interface
bastante simples e
intuitiva, mas se
precisar de ajuda
durante o seu uso,
não se preocupe!
Possuímos
atendimento via email, chat ou
telefone.

O cliente não paga
pela aquisição do
programa, mas
somente pelo
serviço de geração
do horário, sendo
bem mais
econômico quando
comparado ao
modelo tradicional.

www.sistemacronos.com.br

Como o Sistema Cronos Funciona?
Cadastro dos Dados
Com uma interface simples e intuitiva, o sistema permite o
cadastro dos dados básicos dos horários: Turno, Disciplinas,
Professores e suas restrições, Séries e Turmas.

Trocas Automáticas

Horários Sem Choques

O Cronos possui ainda um módulo
automático de trocas. Nele o usuário é
capaz de modificar um horário já gerado,
sempre obedecendo as restrições dos
professores

Utilizando inteligência artificial e
modelos matemáticos o Cronos é
capaz de garantir a geração de
horários com qualidade, ou seja, sem
nenhum choque.

Redução máxima de Janelas

Obedece à todas as restrições

O sistema considera ainda a eliminação
máxima de janelas, fazendo com que a
escola economize tempo e dinheiro com
a diminuição de aulas vagas para os
professores.

Todos os horários são gerados
obedecendo às restrições de todos os
professores. Quando isso não é
possível, o sistema envia sugestões ao
usuário.
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Fantástico!! Além de todas as ferramentas que
oferece ainda tem o Atendimento que é muito bom!!
Tudo o que precisamos eles se empenham ao
máximo para solucionar, o que deixa tanto a
instituição quanto o corpo docente satisfeitos!

O Cronos é um sistema eficaz e prático. Além disso,
pode-se contar com uma equipe de apoio dedicada
e comprometida.
Sabrina Del Campo
Colégio O Farol – Sorocaba / SP

Mariana Rios Luz
Colégio Sesc - Araxá / MG

Excelente Programa, recomendo a todos, muito
eficiente.
Cassia Mesquita
EE João de Melo Macedo – Diadema / SP

Atende a todas as necessidade que a sua escola
precisa e também tem suporte a qualquer hora
comercial. Tem um dos melhores preços.
Guilherme Avila
E.M.E.F Professor Azanbuja - Santa Vitória do Palmar / RS

Conheça alguns de nossos clientes...
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+ de

50.000

Escolas Públicas
e Privadas

O Cronos é dividido em
planos

Horários Gerados

Ensino Médio e
Fundamental

Básico
R$ 315,00
04 a 10 turmas por turno

de

25.000

Faculdades e
Universidades

Instituições
de ensino

Intermediário
R$ 559,00
11 a 16 turmas por turno
Avançado

cadastrados
Presente

em todo

Brasil

Cronos

Free
Grátis
até 03 turmas por turno

R$ 799,00
17 a 22 turmas por turno
Super
Consulte
+ de 22 turmas por turno
www.sistemacronos.com.br

Precisa de ajuda para elaborar
o horário escolar?

www.sistemacronos.com.br
atendimento@sistemacronos.com.br
(35) 9 8867-1700

Sistema Cronos é produto da 4cis Sistemas Ltda.
Rua Anísio de Paiva, 37 – Pouso Alegre / MG
CNPJ: 21.093.464/0001-60

