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Zarządzaj zdalnie swoją szkołą 

Lingwista to wygodne i elastyczne narzędzie wspierające 

zarządzanie szkołą języków obcych. Dzięki niemu 

zaoszczędzisz czas i pieniądze oraz uzyskasz szybki 

dostęp do wszystkich danych, które umożliwią 

podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących 

funkcjonowania szkoły, pomogą zwiększyć ilość 

słuchaczy oraz przychody. Aplikacja Lingwista zwiększy 

także prestiż Twojej szkoły dzięki udostępnieniu 

słuchaczom wielu interesujących funkcji i dostępu on-line 

do danych o swoich kursach, lekcjach, testach itp. 

Co otrzymujesz? 

Wykupując dostęp do systemu Lingwista zawsze 

otrzymujesz komplet funkcjonalności i opcji. Korzystasz 

z systemu bez ograniczeń. System Lingwista to: 

 Panel Główny, do którego dostęp mają administratorzy 
systemu, pracownicy sekretariatu oraz lektorzy. Panel ten 
służy do wykonywania głównych operacji w systemie. 
Lektorzy wprowadzają poszczególne lekcje oraz testy, 
uzupełniają frekwencję oraz wyniki testów. 

 Strefa Słuchacza dla słuchaczy oraz opiekunów słuchaczy. 
Panel ten służy do kontroli kalendarza zajęć, weryfikacji 
lekcji (prace domowe, zakres lekcji, obecności), testów 
(zakres, wyniki, oceny), planu płatności, rezerwacji pozycji 
ze szkolnej biblioteki, odczytywania komunikatów 
tekstowych wysłanych przez lektorów. 

 Panel Mobilny to dostęp do podstawowych 
funkcjonalności systemu z poziomu urządzeń takich jak 
tablet czy smartfon. Z dostępu mobilnego mogą korzystać 
lektorzy, słuchacze oraz opiekunowie. Dzięki temu lektor 
może np. szybko uzupełnić frekwencję czy dodać nową 
lekcję w dowolnym czasie i miejscu – wystarczy smartfon z 
dostępem do Internetu. 

Dodatkowo w cenie otrzymują Państwo pomoc w 

instalacji oraz konfiguracji systemu. Bezpłatnie 

oferujemy również szkolenie dla kadry korzystającej z 

systemu. Istnieje także możliwość zamówienia 

dodatkowych raportów i wykresów, które ułatwią 

zarządzanie oraz podejmowanie właściwych decyzji 

dotyczących funkcjonowania Twojego biznesu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzyści dla Ciebie 

 Oszczędność czasu i pieniędzy 
Dzięki systemowi Lingwista usprawnisz 
funkcjonowanie sekretariatu Twojej szkoły. 
Szybko zidentyfikujesz wolne miejsca w grupach 
czy wyślesz notyfikacje o przeterminowanych 
płatnościach. 

 Dane w jednym miejscu 
Wszystkie dane są zgromadzone w centralnej 
bazie danych. To łatwe zarządzanie informacją 
oraz oszczędność czasu przy podejmowaniu 
decyzji – masz do dyspozycji raporty, 
zestawienia, harmonogramy oraz wykresy. 

 Łatwość obsługi 
Funkcjonalny interfejs dostępny przez 
przeglądarkę. Wystarczy poznać kilka 
podstawowych zasad, a korzystanie z aplikacji 
Lingwista stanie się intuicyjne. Zapewniamy 
także szkolenie dla kadry korzystającej z 
systemu. 

 Multi-dostęp 
Dostęp za pomocą komputera, tabletu lub 
smartfona. Bądź mobilny i zarządzaj swoją 
szkołą językową z dowolnego miejsca. 

 Niskie koszty utrzymania 
Dostępne dwa modele dystrybucji systemu. W 
modelu PaaS (Platform as a Service) płacisz 
miesięczny abonament i nie martwisz się o 
archiwizację czy aktualizację oprogramowania 
serwera. W modelu box kupujesz system, który 
jest instalowany na wskazanym serwerze. W 
tym modelu płacisz jednorazową opłatę 
licencyjną. 

 Bezpłatne aktualizacje 
Aktualizacje są wykonywane systematycznie i z 
minimalnym wpływem na działanie Twojego 
biznesu. Aktualizacje otrzymujesz bezpłatnie 
niezależnie od wybranego modelu dystrybucji. 

 Korzystasz bez ograniczeń 
Aplikacja, którą otrzymujesz nie ma ukrytych ani 
wyłączonych modułów czy opcji. Nie pobieramy 
dodatkowych opłat za przekroczenie określonej 
ilości założonych kont w systemie, 
skonfigurowanych oddziałów czy stanowisk. 

 Bezpieczeństwo 
Lingwista to system bezpiecznych haseł, 
aktywacja konta z wykorzystaniem adresu           
e-mail oraz szyfrowane połączenie SSL. 

 Łatwa instalacja 
Istnieje możliwość instalacji systemu Lingwista  
na zasobach, które Państwa szkoła już 
posiada wykupione np. na potrzeby utrzymania 
strony internetowej. Jeśli posiadane zasoby to 
umożliwiają wykonamy instalację na Państwa 
zasobach (serwerze). 
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GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI 

Panel Administracyjny 

Strefa Słuchacza – dostęp dla słuchaczy i opiekunów 

Dostęp za pomocą urządzeń mobilnych dla słuchaczy, 
opiekunów i lektorów 

Kontrola płatności słuchaczy 

Indywidualny plan płatności 

Automatyczne notyfikacje e-mail np. o zbliżającej się lub 
przeterminowanej płatności 

Możliwość wysyłania wiadomości SMS np. w przypadku 
przełożenia lub odwołania zajęć 

Zarządzanie szkolną biblioteką, rezerwacje, wypożyczenia 

Wystawianie dokumentów KP, FV, innych 

Rejestr lekcji z zakresem, pracą domową, załącznikami, 
frekwencją 

Rejestr testów z zakresem, załącznikami, wynikami, średnią 

Raporty, wykresy, statystyki, zestawienia z możliwością 
eksportu do .pdf, .xls 

Rejestr słuchaczy, opiekunów, lektorów, korespondencji, 
kontrahentów, towarów i usług itp. 

Rezerwacje sal lekcyjnych na zewnętrzne potrzeby np. 
wynajem 

Harmonogram dostępności lektorów na wypadek zastępstwa 

Rejestr interakcji ze słuchaczami, lektorami, kontrahentami 

Możliwość wysyłania przez lektorów komunikatów tekstowych 
do słuchaczy wraz z powiadomieniem e-mail 

Logowanie z wykorzystaniem konta do portalu Facebook 

Rozliczanie pracy lektorów 

Wsparcie dla szkół posiadających wiele filii lub lokalizacji 

Zapisy on-line na zajęcia w nowym semestrze 

Automatyczne wypełnianie dokumentów np. deklaracji 
uczestnictwa, umowy itp. 

Generowanie i eksportowanie planu zajęć do formatu pdf 

Konfigurowalny system rabatów dla słuchaczy 

Wykresy doskonale pomagają poznać parametry 

funkcjonowania szkoły. Dzięki wykresom szybko 
zidentyfikujesz wszystkie ewentualne punkty zapalne 
oraz miejsca gdzie istnieje potencjał do rozwoju 
Twojej szkoły. Dzięki możliwości monitorowania 
parametrów szkoły on-line szybko podejmiesz 
stosowne kroki, aby zwiększyć satysfakcję Twoich 
klientów i rozwinąć działalność. 

Kalendarze pozwalają zobrazować 

harmonogram poszczególnych zajęć oraz ułożyć plan 
zajęć dla nowo tworzonej grupy. Kalendarze lektorów 
pozwalają poznać zarówno ich plan zajęć jak również 
terminy dostępności, dzięki czemu zaplanowanie 
zastępstwa trwa dosłownie chwilę. Kalendarze sal 
lekcyjnych pozwalają wykonywać rezerwacje na 
potrzeby zewnętrzne np. wynajem. 
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Panel Słuchacza - wersja mobilna 

Panel administracyjny 

Dla lektorów 
 Historia lekcji, testów, komunikatów 
 Wprowadzanie nowych lekcji, wraz z tematem, 

zakresem, pracą domową, załącznikami 
 Uzupełnianie frekwencji na lekcjach 
 Dodawania nowych testów wraz z tematem, 

zakresem, załącznikami 
 Uzupełnianie wyników testów 
 Wysyłanie komunikatów tekstowych do słuchaczy 
 Wysyłanie wiadomości SMS do słuchaczy 
 Lista podręczników przypisanych do grupy 
 Lista słuchaczy grupy z danymi kontaktowymi 
 Kalendarz zajęć lektora 
 Zarządzanie ustawieniami konta 
 Podgląd danych szkoły (dane adresowe, 

kontaktowe) 
 Dostęp zarówno z poziomu komputera, jaki i 

urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) 

Panel Słuchacza - wersja stacjonarna 

Dla słuchaczy i opiekunów 
 Historia kursów oraz wszystkich szczegółów kursu: 

o Szczegóły kursu (data rozpoczęcia i 
zakończenia, dane lektora wiodącego, ilość 
jednostek lekcyjnych, % realizacji jednostek, 
plan zajęć) 

o Plan płatności oraz lista płatności już 
zrealizowanych 

o Historia lekcji oraz testów (wraz z załącznikami) 
o Lista podręczników przypisanych do grupy 
o Lista słuchaczy grupy z danymi kontaktowymi 

 Dostęp do komunikatów wysłanych przez lektora 
 Lista podręczników przypisanych do grupy 
 Informacja o opiekunach danego słuchacza 
 Zarządzanie ustawieniami konta 
 Lista automatycznych notyfikacji wysłanych przez 

system (przypomnienia o płatnościach) 
 Dostęp zarówno z poziomu komputera, jaki i 

urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) 
  

 

Dla właściciela i sekretariatu 
 Dostęp do wszystkich funkcjonalności  
 Raporty i wykresy z możliwością eksportu do 

formatu xls, pdf 
 Definiowanie nowych semestrów, języków, 

grup zajęć, lektorów 
 Dodawanie nowych słuchaczy, opiekunów, 

kontrahentów 
 Zarządzanie szkolną biblioteczką (nowe 

pozycje, rezerwacje, wypożyczenia) 
 Przenoszenie danych między semestrami 
 Definiowanie cennika 
 Konfiguracja automatycznych notyfikacji e-mail 
 Definiowanie dni wolnych od zajęć 
 Zarządzanie korespondencją przychodzącą i 

wychodzącą 
 I wiele wiele innych … 
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Skontaktuj się z nami 
 

Chcesz umówić się na prezentację produktu w Twojej lokalizacji lub zdalnie?  
Masz dodatkowe pytania dotyczące funkcjonalności naszych systemów? 

Chciałbyś sprawdzić jak działają nasze aplikacje w praktyce? 
Chcesz rozbudować swój system o nowe opcje? 

Masz pomysł na nową aplikację? 

 
tel.: 503 994 703 

e-mail: kontakt@appblue.pl 

www: appblue.pl 

Usługi dodatkowe 

Oferujemy naszym klientom dodatkowe usługi, 
dzięki którym mogą jeszcze bardziej wejść w świat 
technologii cyfrowej i Internetu. 

 Integracja Strefy Słuchacza systemu Lingwista ze 
stroną firmową szkoły 

 Migracja danych do systemu Lingwista z innych 
źródeł 

 Integracja z innymi systemami lub aplikacjami 
np. z systemami finansowymi, księgowymi itp. 

 Rozbudowa systemu na życzenie klienta o 
dodatkowe funkcjonalności i opcje także po 
zakończeniu wdrożenia 

 Budowa dedykowanych aplikacji zgodnie z 
wymaganiami klienta 

 

Lingwista to przyjazne, nowoczesne i 
niedrogie narzędzie informatyczne do 

zarządzania szkołą językową. 
Lingwista wprowadzi Państwa szkołę 

w cyfrowy świat Internetu i uczyni 
Państwa placówkę bardziej 
atrakcyjną dla obecnych i 

potencjalnych klientów. Z Lingwistą 
zyskujesz nowe możliwości i 

elastyczność, oszczędzasz czas i 
pieniądze. 

Wersja demonstracyjna 

Wersja demo pozwoli Państwu samodzielnie poznać 
wszystkie funkcjonalności systemu Lingwista. Wejdź 
na naszą stronę i przejdź do sekcji „Wersja demo”. 
Znajdziesz na tej stronie adres do wersji demo oraz 
dane niezbędne do zalogowania się. 
Wejdź, zaloguj się i przekonaj się, że system 
Lingwista spełni Twoje oczekiwania. Jeśli znajdziesz 
opcję, której Lingwista nie zawiera skontaktuj się z 
nami, opisz to, czego brakuje a my powiemy Ci, 
kiedy dana opcja czy funkcjonalność będzie 
dostępna. 

 

Filmy instruktażowe 

Filmy, do których link znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej pomogą rozpocząć 
samodzielną pracę z systemem Lingwista. Filmy te 
dostępne są także na platformie YouTube. 
Wystarczy w polu wyszukiwania YouTube wpisać 
„lingwista appblue” a otrzymasz dostęp do naszego 
kanału, na którym udostępniamy krótkie filmy 
instruktażowe prezentujące sposób wykorzystania 
najważniejszych funkcjonalności i opcji systemu 
Lingwista. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego 
kanału. Kolekcję filmów na bieżąco poszerzamy. 
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