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Na altura da avaliação de um Software de Gestão dá-se um especial relevo às 
suas funcionalidades: que características possui e o que permite fazer. 

É fácil avaliar estas funcionalidades: basta instalar o Akropole e experimentar 
por si mesmo. 

Mas não queremos deixar de realçar algumas outras características que são  de 
igual importância, e que no seu total marcam a diferença do Akropole no 
mercado de Software para Estabelecimentos de Ensino. 

>> Simplicidade 
É simples instalar o Akropole. É simples trabalhar com o Akropole. É simples  
instalar uma actualização do Akropole. É simples. 

 
>> Inovação Contínua 
Garantimos que neste preciso momento a última versão do Akropole que está 
no mercado não tem mais de quatro meses. Desenvolvemos o Akropole
diariamente adicionando funcionalidades, melhorando processos, adaptando-o à 
legislação actual, à actual tecnologia... 
 
>> Experiência  
Desenvolvemos Software desde 1990. O antecessor do Akropole – ArColégios 
– foi lançado em 1994. Possuímos um vasto currículo no desenvolvimento de 
Software, e com frequência partilhamos o nosso conhecimento em Conferências 
Técnicas em Portugal e no Estrangeiro. 
 
>> Tecnologia  
O Akropole é desenvolvido em ambiente cliente/servidor, utilizando uma base 
de dados SQL – o Firebird. A utilização desta base de dados relacional - onde 
somos especialistas - permite uma enorme fiabilidade, a integridade de dados, e 
uma grande rapidez mesmo em equipamentos de baixa gama. 
 
>> Internet  
No Akropole tudo está disponível via internet: desde a instalação ao “upgrade”, 
documentação, informação, suporte técnico, etc., evitando custos extras com 
suporte técnico e formação, e garantindo a disponibilidade 24 horas por dia, 7 
dias por semana. 
 
>> Contacto Permanente com o Utilizador 
O facto do Akropole ser comercializado por Assinatura Mensal impõe o  nosso 
contacto directo e permanente com os utilizadores, recolhendo sugestões para 
futuras versões, observando dificuldades, detectando possíveis erros: a nossa  
actividade está centralizada em quem utiliza hoje o Akropole. 


