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Проект: Класната стая на 21-ви век, „Българско Интернет поколение” 

Expert Vision Student Information System v.1.1 
 

Софтуер за администриране на училищната информация, водене на ‘електронен 
дневник’ на класа и отдалечена комуникация между учители, училищни екипи, учители 
и родители  
 
Предназначение 
Expert Vision Student Information System е софтуерно приложение, разработено по проекта „Българско 
Интернет поколение” за въвеждане на съвременните практики в училищното образование като важна 
предпоставка за постигане на по-високо ниво на подготовка на учениците.   
 
Приложението предлага ново ниво за административна ефективност в училище и прави възможна и 
лесна комуникацията от разстояние, посредством Интернет, между преподаватели, родители, 
ученици, както и между различни училищни екипи. 
 

Основни функции 

Expert Vision Student Information System изгражда единна вътреучилищна база от данни, в която лесно 
да се въвежда, систематизира, обработва и се извежда информация (включително визуална) за 
всички преподаватели, ученици, родители, учебни предмети и програми, оценки и отсъствия. А 
благодарение на интеграцията на тази база данни с най-масовите модерни средства за комуникация – 
Интернет и Интернет телефония, тази информация може да бъде предадена навреме до всеки, имащ 
отношение към нея - за подобряване на организацията на образователния процес и постиженията в 
учебната система. 
 

Според визията на световния лидер в областта на телекомуникациите Cisco Systems за класната стая 
на 21-ви век, всички класни и учителски стаи в едно училище могат да бъдат обединени в единна 
вътреучилищна система за админстриране на учебния процес, като са снабдени с локална мрежа и 
оборудвани с IP телефон, на който да се изпълнява приложение, подобно на XML-модула на Expert Vision 
Student Information System.  
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По този начин се осъществява: 

 Водене на електронен дневник  

Ползването на Expert Vision Student Information System е лесно и след идентификация, потребителят 
следва указания и избира конкретни опции от чувствителния на допир екран на телефона или неговите 
програмируеми бутони.  

По този начин всеки учител може, без да притежава специална компютърна грамотност,  да въвежда 
директно в системата (‘електронен дневник’) по време на час, информация за отсъствия, 
присъствия и закъснения, оценки и забележки за избрания клас; както и да изпрати SMS съобщение 
до родителите на отсъстващите ученици. 

 Извеждане на различни справки - за учебни програми, класове и учебни групи, оценки, 
отсъствия и представяне на учениците 

Чрез приложението, всеки учител, класен ръководител и училищното ръководство във всеки един 
момент може да се информира за: 

- своята учебна програма и разписание, 

- програмата на класове и учебни групи,  

- представянето на даден ученик и хронологията на неговите постижения,  

- както и да извеждат необходими обобщени справки. 

 Предоставяне на информация на родители и ученици през Интернет 

Expert Vision Student Information System има и уеб базиран модул, който позволява достъп до 
системата от потребители без Cisco IP телефон. Така например през училищния Интернет сайт 
родители и ученици могат да се информират за учебната програма и представяне на ученика към 
дадения момент: отсъствия, оценки и забележки.  

  

В момента Expert Vision Student Information System е внедрен пилотно по проекта „Българско 
Интернет поколение” в три български училища с различна среда на работа, учебна програма и 
административна организация: 

Национална природо-математическа гимназия, София 
Технологическо училище „Електронни Системи”, София 
Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев”, Кърджали  
 

За повече информация: 
Експерт Вижън ООД, тел. (02) 962 2051, Е-mail: info@expert-vision.net 
 
 


