
 

 
 

Corporate Office: 66/8 Bondel Road, Ground Floor, Kolkata – 700019. Branch Office: 30,Rabindranath Road, Konnagar, Hooghly 712246 
Telephone: 033 2673-2865, Support: +91 8961167106, email: info@infixia.com Website: www.infixia.com 

                                                                                                                                                                       

WWeellccoommee  ttoo  wwoorrlldd  ooff  IINNFFIIXXIIAA  
  

 
 
 

IINNFFIIXXIIAA,,  iiss  aann  IInnddiiaa  bbaasseedd  SSooffttwwaarree  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommppaannyy  ssppeecciiaalliizzeedd  iinn  pprroovviiddiinngg  wwiinnddoowwss  bbaasseedd  EERRPP  ssoolluuttiioonnss  ffoorr  SScchhoooollss,,  

CCoolllleeggeess  aanndd  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  aanndd  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuutteess..  IINNFFIIXXIIAA  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  eeaarrllyy  22001111  --  

ssppeecciiaalliizziinngg  iinn  iittss  ccoorree  aarreeaa  ooff  eexxppeerrttiissee..  TThhee  ooppttiimmaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  aanndd  qquuaalliittyy  &&  ttiimmeellyy  ssuuppppoorrtt  iiss  tthhee  mmaajjoorr  

ppaarrtt  ooff  cclliieenntt’’ss  ssaattiissffaaccttiioonn..  OOuurr  mmoottttoo  iiss  ““DDeelliivveerriinngg  bbeeyyoonndd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn””..  HHeennccee  wwee  hhaavvee  ssuucccceessssffuullllyy  ccrroosssseedd  tthhee  mmiillee  

ssttoonnee  ooff  33  ssuucccceessssffuull  yyeeaarrss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  aarree  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ddeelliivveerr  tthhee  bbeesstt..  SSoo  iiff  yyoouu  aarree  sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  aann  iiddeeaall  
eexxppeerriieenncceedd  pprrooffeessssiioonnaall  ttoo  mmaannaaggee  yyoouurr  iinnssttiittuuttee  ffoorr  wweebb  ddeessiiggnniinngg,,  aann  aanniimmaattoorr,,  aa  pprrooggrraammmmeerr,,  aanndd  aa  tteesstt  eennggiinneeeerr  oorr  iinn  

ootthheerr  wwoorrddss  iiff  yyoouu  aarree  wwaannddeerriinngg  ffoorr  aann  oonnee  ssttoopp  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  aa  ttoottaall  ppaacckkaaggee  ffoorr  yyoouurr  

iinnssttiittuuttiioonn,,  tthheenn  IINNFFIIXXIIAA  iiss    tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppllaaccee  ttoo  ffuueell  yyoouurr  ppuurrppoossee..  IInnvveesstt  ffeeww  mmiinnuutteess  ttoo  ttaakkee  aa  ttoouurr  aatt  oouurr  mmiissssiioonnss,,  

ooffffeerrss  aanndd  sseerrvviicceess  tthhaatt  wwoouulldd  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  aa  uunniiqquuee  lliisstt  ooff  aaddvvaannttaaggeess  yyoouu  ccaann  aavvaaiill  ffrroomm  uuss..  
 
 
 
IINNFFIIXXIIAA  pprroovviiddee  yyoouu  bbeesstt  eexxppeerrttiissee  ffoorr  wweebb  ddeessiiggnneerr,,  ssooffttwwaarree  ddeevveellooppeerr  aatt  ssttaannddaarrdd  mmaarrkkeett  rraatteess..  

IINNFFIIXXIIAA  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  tthhee  bbeesstt  lloowweesstt  ppoossssiibbllee  pprriicceess  ffoorr  eeaacchh  pprroodduuccttss  aanndd  ppaacckkaaggeess..  

IINNFFIIXXIIAA’’ss  pprriimmee  ggooaall  iiss  ttoo  ddeelliivveerr  ccoonnssttaanntt  aanndd  2244xx77  ssuuppppoorrtt  ttoo  oouurr  eesstteeeemmeedd  cclliieennttss  aanndd  ccrreeaattee  aa  sseennssee  ooff  ssaattiissffaaccttiioonn  bbyy  

aavvaaiilliinngg  oouurr  sseerrvviicceess..  

 

 
MMaakkiinngg  ppeeooppllee  lliivveess  eeaassiieerr  

AAffffoorrddaabbllee  &&  RReelliiaabbllee  SSooffttwwaarree  

CCuussttoommeerr  iiss  oouurr  ggrreeaatteesstt  aasssseett  

PPrroovviiddiinngg  ggrreeaatt  ssuuppppoorrtt  iiss  aa  mmuusstt  
LLaatteesstt  TTeecchhnnoollooggyy  

OOnnggooiinngg  IInnnnoovvaattiioonn  
 

 
 

AAccSSyyss    ----  CCoommpplleettee  SScchhooooll//CCoolllleeggee  MMaannaaggeemmeenntt  SSooffttwwaarree..    

AAccLLiibb  ----  CCoommpplleettee  LLiibbrraarryy  MMaannaaggeemmeenntt  SSooffttwwaarree..    

SScchhooooll//CCoolllleeggee  WWeebbssiittee  DDeessiiggnn  &&  DDeevveellooppmmeenntt..  

SSMMSS  iinntteeggrraattiioonn  wwiitthh  WWeebbssiittee,,  OOnnlliinnee  AAddmmiissssiioonn,,  SScchhooooll//CCoolllleeggee  MMaannaaggeemmeenntt  SSooffttwwaarree  &&  BBiioommeettrriicc  ddeevviiccee..        

IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  OOnnlliinnee  AAddmmiissssiioonn  SSyysstteemm..    

IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  OOnnlliinnee  FFeeeess  CCoolllleeccttiioonn  SSyysstteemm..    

IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  SSttuuddeenntt  ttrraacckkiinngg  aanndd  ssttaaffff  aatttteennddaannccee  vviiaa  BBiioommeettrriicc  DDeevviiccee..  
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SSeerrvviicceess  &&  PPrroodduucctt  ddeettaaiillss  ooff  IINNFFIIXXIIAA  

  

  

  

  
  

  

AAccSSyyss  iiss  ccoommpplleettee  MMaannaaggeemmeenntt  ssooffttwwaarree  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  SSttuuddeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  aass  wweellll  aass  ddaaiillyy  aaccccoouunnttiinnggss..  IInn  ttooddaayy’’ss  wwoorrlldd  

mmaannuuaall  bbooookk--kkeeeeppiinngg  hhaass  bbeeccoommee  aann  aallttooggeetthheerr  oouuttddaatteedd  ccoonncceepptt..  AAccSSyyss  eennhhaannccee  tthhee  wwaayy  ooff  CCoolllleeggee  mmaannaaggeemmeenntt  pprroocceessss  

aanndd  tthheeiirr  ddaaiillyy  ffllooww  ooff  wwoorrkk..  AAccSSyyss  hheellppss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  pprrooppeerr  ssttuuddeenntt  ddaattaabbaassee  aalloonngg  wwiitthh  wwhhoollee  aaccccoouunnttiinngg  ffrroomm  ccaasshh  bbooookk  ttoo  
ffiinnaall  aaccccoouunnttss  aanndd  ccuussttoommiizzeedd  ssttaattuuttoorryy  rreeppoorrttss  aass  ppeerr  rreeqquuiirreemmeenntt..  MMaannaaggiinngg  aa  ccoolllleeggee  mmaannuuaallllyy  iiss  aa  cchhaalllleennggiinngg  ttaasskk..  TThheerree  

aarree  tthhoouussaannddss  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  aallmmoosstt  ddoouubbllee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaarreennttss..  TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  aa  

ccoolllleeggee..  MMaannaaggiinngg  ddaattaa  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmaannuuaallllyy  ccaann  bbee  aa  ccoommpplleexx  aanndd  ttiimmee--ccoonnffuussiinngg  ttaasskk..  TToo  eessttaabblliisshh  aa  ggoooodd  rreeppuuttaattiioonn  

ooff  yyoouurr  ccoolllleeggee  yyoouu  nneeeedd  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  yyoouurr  ssttuuddeennttss,,  tthheeiirr  ppaarreennttss,,  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  oonn  yyoouurr  ttiippss..  AAnndd  tthhiiss  iiss  

ppoossssiibbllee  oonnllyy  bbyy  uussiinngg  AAccssyyss..  

 

  

  

  

  
  

AAccLLiibb  iiss  ccoommpplleettee  LLiibbrraarryy  MMaannaaggeemmeenntt  ssooffttwwaarree  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  SScchhoooollss  &&  CCoolllleeggeess  LLiibbrraarryy  mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  ttooddaayy’’ss  wwoorrlldd  

mmaannuuaall  lliibbrraarryy  mmaaiinntteennaannccee  hhaass  bbeeccoommee  aann  aallttooggeetthheerr  oouuttddaatteedd  ccoonncceepptt..  AAccLLiibb  eennhhaannccee  tthhee  wwaayy  ooff  LLiibbrraarryy  mmaannaaggeemmeenntt  

pprroocceessss  aanndd  tthheeiirr  ddaaiillyy  ffllooww  ooff  wwoorrkk..  AAccLLiibb  hheellppss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  pprrooppeerr  lliibbrraarryy  ddaattaabbaassee  aalloonngg  wwiitthh  wwhhoollee  mmeemmbbeerr  ddeettaaiillss  wwiitthh  

ffuullll  bbooookk  mmoovveemmeenntt  hhiissttoorryy..  MMaannaaggiinngg  aa  LLiibbrraarryy  mmaannuuaallllyy  iiss  aa  cchhaalllleennggiinngg  ttaasskk..  TThheerree  aarree  tthhoouussaannddss  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheerree  aarree  

aa  nnuummbbeerr  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  aa  SScchhooooll  oorr  CCoolllleeggeess..  MMaannaaggiinngg  ddaattaa  ooff  aallll  lliibbrraarryy  mmeemmbbeerrss  mmaannuuaallllyy  ccaann  bbee  aa  
ccoommpplleexx  aanndd  ttiimmee--ccoonnffuussiinngg  ttaasskk..  TToo  eessttaabblliisshh  aa  ggoooodd  rreeppuuttaattiioonn  ooff  yyoouurr  LLiibbrraarryy  yyoouu  nneeeedd  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  yyoouurr  

ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  oonn  yyoouurr  ttiippss..  AAnndd  tthhiiss  iiss  ppoossssiibbllee  oonnllyy  bbyy  uussiinngg  AAccLLiibb..  
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IINNFFIIXXIIAA  ddeeaallss  wwiitthh  sscchhooooll//ccoolllleeggee  wweebbssiittee  ddeessiiggnn,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  hhoossttiinngg..  TThhee  sscchhooooll//ccoolllleeggee  wweebbssiittee  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  
pprroossppeeccttiivvee  ppaarreennttss  oorr  vviissiittoorrss  ggoo  bbeeffoorree  tthheeyy  aaccttuuaallllyy  vviissiitt  tthhee  sscchhooooll//ccoolllleeggee  iittsseellff..  WWhheetthheerr  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ccrreeaattee  aa  nneeww  

wweebbssiittee  ffrroomm  ssccrraattcchh  oorr  nneeeedd  ttoo  oovveerrhhaauull  yyoouurr  eexxiissttiinngg  sscchhooooll//ccoolllleeggee  wweebbssiittee  tthheenn  wwee  hhaavvee  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  yyoouu..  AA  

sscchhooooll//ccoolllleeggee  wweebbssiittee  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  ttooooll  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaaffff//ssttuuddeennttss  aass  wweellll  aass  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ppaarreennttss  

aanndd  ootthheerr  sscchhoooollss//ccoolllleeggeess..  IInn  ggeenneerraall  wwaayyss  iitt  aallwwaayyss  rreeqquuiirreedd  ttoo  uuppddaattee  wweebbssiittee  ccoonntteennttss  dduuee  ttoo  vvaarriioouuss  eevveennttss  ddeeccllaarraattiioonn  

ooff  SScchhoooollss//CCoolllleeggeess..  IInn  tthhiiss  cciirrccuummssttaanncceess  IINNFFIIXXIIAA  wwiillll  pprroovviiddee  yyoouu  CCMMSS  bbaasseedd  wweebbssiittee  wwiitthh  ddyynnaammiicc  aaddmmiinn  ppaanneell..  YYoouu  ccaann  

uuppddaattee  aanndd  sshhaarree  aannyy  ttiimmee  yyoouurr  wweebbssiittee  ccoonntteenntt  lliikkee  nnoottiiccee  bbooaarrdd,,  PPiiccttuurree  ggaalllleerryy,,  nneeww  eevveennttss  aanndd  aallll  kkiinnddss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  

ssttuuddeennttss  aanndd  ppaarreennttss..    IINNFFIIXXIIAA  ccaann  pprroovviiddee  aann  eeffffeeccttiivvee,,  ffeeaattuurree--rriicchh  SScchhooooll//ccoolllleeggee  wweebbssiittee  ffoorr  aa  rreeaassoonnaabbllee  pprriiccee..  
  

  

 

AA  mmoobbiillee  ddeevviiccee  hhaass  bbeeccoommee  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall..  PPaarreennttss,,  SSttaaffff,,  CCoolllleeggee  SSttuuddeennttss,,  mmeemmbbeerrss  ooff  aannyy  

oorrggaanniizzaattiioonn  aallll  ccaarrrryy  aa  mmoobbiillee  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthheeyy  ccaann  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinnssttaannttllyy..  SSeennddiinngg  aa  tteexxtt  mmeessssaaggee  iiss  aa  rreelliiaabbllee  aanndd  aa  

ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiinngg  aallll  eevveennttss,,  hhoolliiddaayyss,,  ssttuuddeennttss  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eemmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  rreemmiinnddeerrss  eettcc..  iinn  aa  

sscchhooooll  oorr  aa  ccoolllleeggee..  IItt  nnoott  oonnllyy  ssaavveess  ttiimmee  aanndd  mmoonneeyy,,  bbuutt  aallssoo  mmaakkeess  tthhee  ssyysstteemm  mmoorree  oorrggaanniizzeedd..  

SSoommee  ooff  tthhee  wwaayyss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  SSMMSS  aapppplliiccaattiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  sscchhoooollss  ccoolllleeggeess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree::      

  IInnttiimmaattiioonn  ooff  DDaaiillyy  SSttuuddeenntt  AAtttteennddaannccee  ttoo  PPaarreenntt((AArrrriivvaall  &&  LLeefftt))      

  RReemmiinnddeerr  ooff  llaasstt  ddaattee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ffeeeess  

  IInnttiimmaattiioonn  ooff  FFeeee  rreecceeiipptt  

  EExxaammiinnaattiioonn//  TTeesstt  sscchheedduulleess  

  AAnnyy  cchhaannggee  ooff  sscchheedduullee  

  EExxaamm//tteesstt  RReessuullttss  

  SScchheedduullee  ooff  PPaarreennttss--TTeeaacchheerrss  mmeeeettiinnggss  

  SSeeaassoonnaall  aanndd  PPeerrssoonnaall  GGrreeeettiinnggss  

  NNoottiiffiiccaattiioonnss  aanndd  AAlleerrttss  ttoo  SScchhooooll//CCoolllleeggee  SSttaaffff  

  AAlleerrtt  mmeessssaaggeess  oonn  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess//  pprrooggrraammss  

  AAlleerrtt  PPaarreennttss  aabboouutt  iillll  //aabbsseenntt  cchhiillddrreenn  

  AAlleerrttss  iinn  ddeellaayyss//ccaanncceellllaattiioonnss  ooff  sscchhooooll//CCoolllleeggee  bbuusseess  

  AAlleerrttss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eemmeerrggeenncciieess  

  

  

IINNFFIIXXIIAA  hhaass  ddeevveellooppeedd  SSMMSS  iinntteeggrraatteedd  ssooffttwwaarree  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  sscchhoooollss,,  ccoolllleeggeess  aanndd  aannyy  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhheerree  

mmeessssaaggeess  hhaavvee  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  aallll  oorr  aa  ggrroouupp  aatt  oonnccee..  TThhee  mmoobbiillee  nnuummbbeerrss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  lliikkee  ssttaaffff,,  ppaarreennttss,,  ssttuuddeennttss  eettcc..  iinn  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ccaann  bbee  ssttoorreedd  aanndd  ggrroouuppeedd  aass  rreeqquuiirreedd..    
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TTeecchhnnoollooggyy  iiss  cchhaannggiinngg  tthhee  wwaayy  wwee  lliivvee  oouurr  lliiffee..  IItt  hhaass  aaddddeedd  mmaannyy  ccoommffoorrttss  aanndd  vvaarriioouuss  ffaacciilliittiieess,,  sseerrvviicceess  hhaavvee  iimmpprroovveedd  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  WWee  ccaann  nnooww  bbooookk  oouurr  rraaiillwwaayy  ttiicckkeettss,,  bbuuss  ttiicckkeettss,,  aaiirrlliinnee  ttiicckkeettss  oonnlliinnee  ssiittttiinngg  aatt  hhoommee..  WWee  nneeeedd  nnoott  hhaavvee  ttoo  

ssttaanndd  iinn  lloonngg  qquueeuueess..  EEvveenn  wwee  ccaann  oorrddeerr  oouurr  lluunncchh  oonnlliinnee  ffoorr  ffrreeee  hhoommee  ddeelliivveerryy..  TTeecchhnnoollooggyy  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  iimmpprroovvee  vvaarriioouuss  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  pprroocceesssseess  aass  wweellll..  EEvveerryy  ddaayy  wwee  ggeett  vvaarriioouuss  nneewwss  aabboouutt  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss,,  

ppaarreennttss  aabboouutt  vvaarriioouuss  aaddmmiissssiioonn  pprroocceesssseess..  TTeecchhnnoollooggyy  uussaaggee  iiss  mmiinniimmaall  iinn  aaddmmiissssiioonn  pprroocceesssseess..  PPiiccttuurreess  ooff  lloonngg  oovveerrnniigghhtt  

qquueeuueess  ooff  tthhee  ppaarreennttss  ffoorr  KKGG  aaddmmiissssiioonn,,  lloonngg  qquueeuueess  iinn  tthhee  bbaannkkss  ttoo  ccoolllleecctt  ccoolllleeggee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  ooff  vvaarriioouuss  iinnssttiittuutteess  iiss  

tthhee  nnoorrmm  iinn  IInnddiiaa..  SSttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  hhaadd  ttoo  ssppeenndd  lloott  ooff  ttiimmee  iinn  ffiilllliinngg  aaddmmiissssiioonn  ffoorrmmss  ooff  tthheeiirr  wwaarrdd..  SSoommeettiimmeess  tthheerree  aarree  

eerrrroorrss  ooff  ffoorrmm  mmiissppllaacceemmeenntt  bbyy  ccoouurriieerr  aaggeennccyy,,  iinnssttiittuuttee  aauutthhoorriittyy..  TThheenn  ooff  ccoouurrssee  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  nneeeedd  ttoo  wwaaiitt  ffoorr  tthhee  mmeerriitt  
lliisstt..  CCoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  mmeerriitt  lliisstt  aass  ppeerr  ccaassttee,,  rreesseerrvvaattiioonnss,,  qquuoottaa  ccrriitteerriiaa  iiss  aallssoo  bbiigg  ttaasskk  iinn  ffrroonntt  ooff  iinnssttiittuutteess..  BByy  tthhiiss  ttiimmee  II  

aamm  ssuurree  lloonngg  aaddmmiissssiioonn  qquueeuueess,,  cchhaaooss  hhaavvee  ccoommee  iinn  ffrroonntt  ooff  yyoouu..  AAss  eevveerryy  oonnee  ooff  uuss  hhaass  eexxppeerriieenncceedd  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  aatt  lleeaasstt  

oonnccee..  TThhaannkkss  ttoo  tteecchhnnoollooggyy,,  nnooww  tthhiinnggss  aarree  ggooiinngg  ttoo  cchhaannggee  iinn  IInnddiiaa..  NNooww  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  eevveenn  ssuubbmmiitt  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ooff  

aannyy  sscchhooooll,,  ccoolllleeggeess  oonnlliinnee  ssiittttiinngg  aatt  yyoouurr  hhoommee..  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  iinn  rreedduucciinngg  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg  eeffffeeccttss  aanndd  

tthhoouussaannddss  ooff  ttrreeeess  ccaann  bbee  ssaavveedd  dduuee  ttoo  ssaavviinngg  iinn  pprriinnttiinngg  ooff  aaddmmiissssiioonn  ffoorrmmss,,  bbrroocchhuurreess,,  rreecceeiippttss  eettcc..    OOnnlliinnee  aaddmmiissssiioonn  

pprroocceessss  aallssoo  rreedduucceess  aaddmmiinniissttrraattiivvee  hhaasssslleess,,  eerrrroorrss  iinn  pprroocceessssiinngg  aaddmmiissssiioonn  ffoorrmmss..  CCoommppuutteerriizzeedd  ssyysstteemmss  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  

ggeenneerraattee  mmeerriitt  lliisstt,,  ccuutt--ooffffss  wwiitthh  110000%%  aaccccuurraaccyy..  TThhiiss  wwiillll  rreemmoovvee  ffrruussttrraattiioonnss  ooff  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  ffoorr  vvaarriioouuss  eerrrroorrss,,  
mmiissmmaannaaggeemmeennttss  ooff  aaddmmiissssiioonn  OOnnlliinnee  aaddmmiissssiioonn  pprroocceessss  aallssoo  hheellppffuull  iinn  ccoommmmuunniiccaattiinngg  ffiinnaall  mmeerriitt  lliisstt,,  wwaaiitt  lliisstt,,  ccaatteeggoorryy  wwiissee  

mmeerriitt  lliisstt  tthhrroouugghh  eemmaaiill  aanndd  ssmmss  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  EEvveenn  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  ccaann  mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ffeeee  ppaayymmeenntt  oonnlliinnee  uussiinngg  

ccrreeddiitt  ccaarrdd,,  ddeebbiitt  ccaarrdd,,  mmoobbiillee  ppaayymmeennttss  eettcc..  SSoo  ccoommmmoonn  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  ccaann  ggeett  aallll  tthhee  ddeettaaiillss  oonn  tthheeiirr  mmoobbiillee  pphhoonnee  iittsseellff..  

IItt  wwiillll  rreedduuccee  aannxxiieettyy,,  ssttrreessss  ooff  vviissiittiinngg  iinnssttiittuuttee,,  ssttaannddiinngg  iinn  qquueeuuee,,  cchhaaooss  ttoo  sseeee  mmeerriitt  lliisstt,,  ccuutt  ooffff  lliisstt..  OOvveerraallll  OOnnlliinnee  

aaddmmiissssiioonn  ccaann  ssiimmpplliiffyy  pprroocceesssseess  aanndd  ccaann  rreemmoovvee  lloonngg  qquueeuueess..  SSoommee  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnss  aaccrroossss  IInnddiiaa  hhaavvee  ccoommee  uupp  wwiitthh  

iinnnnoovvaattiivvee  ssoolluuttiioonnss  wwhhiicchh  ccaann  mmaakkee  eennttiirree  aaddmmiissssiioonn  pprroocceessss  ppaappeerrlleessss  aanndd  iitt  wwiillll  ttrraannssffoorrmm  eedduuccaattiioonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

pprroocceessss  ffoorr  wwhhoollee  IInnddiiaa..  OOnnlliinnee  SSttuuddeenntt  AAddmmiissssiioonn  SSyysstteemm  iiss  eennaabblleess  ssttuuddeennttss  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  tthhrroouugghh  oonnlliinnee..  IInn  tthhiiss  
pprroocceessss  ccoolllleeggee  ccaann  rreedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  pphhyyssiiccaall  vviissiittoorrss  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  ttoo  ccoolllleeggeess  aass  tthhee  

aaddmmiissssiioonnss  pprroocceessss  ggeettss  uunnddeerrwwaayy..  SSttuuddeennttss  ccaann  aacccceessss  2244xx77  aallssoo  aappppllyy  ffrroomm  aannyy  ppllaaccee  wwiitthh  iinntteerrnneett  aacccceessss  ttoo  bbyy  aavvooiidd  lloonngg  

qquueeuueess  aanndd  sseenndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  oonnlliinnee  aaddmmiissssiioonnss..  
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Benefits of Online Application  

 Student can apply from anywhere in the world and anytime without travelling physically initially for purchasing form. 

 The application form will designed for mass personalization and hence it assists students for filling in relevant 
information only. 

 Online Application only allows correct subject selection as per university rules and hence it will helps for correct 
subject combination selection. 

 Many of the services will be available for Student, right from the day of confirmation of admission by any college 
online. 

Benefits of Online Fees Collection 

Advantages to Schools/College 

 On time receipt of payments / fees. 

 No more follow-ups for Fee collection from parents. 

 No more dealing with Cash / Cheques. 

 Online reports / MIS of Fee collected. 

 No paper formalities. 

 Instant Money transfer directly to your Bank account and Application. 

 Huge Cost Savings. 

Advantages to parents 

 No more visiting Bank in person / School counter. 

 No parking hassles. 

 No waiting in long queues. 

 No Cheque / Cash loss. 

 No paper formalities. 

 No late / penalty charges. 

 Advance notification for fee payment via email, sms. 

 Pay your Fee 24 x7. 

 Huge Cost Savings. 
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SSttuuddeenntt  aanndd  SSttaaffff  AAtttteennddaannccee  wwiitthh  bbiioommeettrriiccss  aanndd  RRFFIIDD  bbaasseedd  ccoommpprreehheennssiivvee  aatttteennddaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ffoorr  sscchhoooollss  

aanndd  ccoolllleeggeess..  IINNFFIIXXIIAA  pprroovviiddeess  yyoouu  sseeccuurree  aanndd  aauuttoommaattiicc  aatttteennddaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ffoorr  bbootthh,,  SSttuuddeennttss  aanndd  SSttaaffff  aanndd  

ffaacciilliittyy  ooff  sseennddiinngg  aauuttoommaattiicc  SSMMSS  aanndd  EEmmaaiill  aalleerrttss  ttoo  tthhee  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss..  

  

Features 

  AAccccuurraattee  SSttuuddeenntt  AAtttteennddaannccee  

  AAuuttoommaattiicc  AAtttteennddaannccee  CCoolllleeccttiioonn  

  DDaaiillyy  AAbbsseenntteeee  RReeppoorrtt  

  AAuuttoommaattiicc  SSMMSS  aalleerrtt  ttoo  PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann  ooff  aabbsseenntteeee  ssttuuddeenntt  

  DDaaiillyy  aatttteennddaannccee  RReeggiisstteerr  

  MMoonntthhllyy  aatttteennddaannccee  RReeggiisstteerr  

  YYeeaarrllyy  aatttteennddaannccee  RReeppoorrtt  

  BBuullkk  SSMMSS  ffaacciilliittyy  ffoorr  ssppeecciiaall  eevveennttss  aanndd  aannnnoouunncceemmeennttss  

  RRFFIIDD  ooppttiioonnss  ffoorr  yyoouunngg  kkiiddss  

  MMoobbiillee  aatttteennddaannccee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  

  MMeeaall  MMoonniittoorriinngg  

  RRoobbuusstt  eemmppllooyyeeee  aatttteennddaannccee  ssyysstteemm  

  
Benefits 
  BBeetttteerr  ssttuuddeenntt  aatttteennddaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  

  LLeessss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwoorrkk  

  BBeetttteerr  aaccccoouunnttiinngg  ooff  ssttuuddeennttss  wwhheerreeaabboouuttss  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss  

  MMoorree  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  aasscceerrttaaiinniinngg  ssttuuddeenntt  pprreesseennccee  iinn  sscchhoooollss  

  IImmpprroovveess  ssttuuddeennttss  aatttteennddaannccee  rraattiiooss  

  BBeetttteerr  ssttaaffff  aatttteennddaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  

  

  

  

  

  

  

  

Student/Staff Attendance System with Biometric device  and SMS/Email Alert 
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TThheerree  aarree  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  CCCCTTVV  ccaammeerraass  aarree  uusseedd  ttoo  pprroovviiddee  ssuurrvveeiillllaannccee,,  eessppeecciiaallllyy  sscchhoooollss  //ccoolllleeggeess..  

SSoommeettiimmeess,,  iinn  llaarrggeerr  sscchhoooollss//ccoolllleeggeess  pprroovviiddiinngg  sseeccuurriittyy  gguuaarrddss  bbuutt  iiss  nnoott  eennoouugghh..  IItt  iiss  nnoott  uunnccoommmmoonn  ffoorr  ssoommee  

sscchhoooollss//CCoolllleeggeess  ttoo  iinnssttaallll  CCCCTTVV  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss  iinn  tthheeiirr  pprreemmiisseess  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  kkeeeepp  ttrraacckk  ooff  aallll  tthhee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ttaakkee  

ppllaaccee..  TThhiiss  iiss  uussuuaallllyy  ddoonnee  wwiitthh  ccoommpplleettee  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss,,  ppaarreenntt’’ss  aanndd  tteeaacchheerr’’ss  ppaarrttss..  TThheerree  aarree  mmaannyy  bbeenneeffiittss  

ooff  uussiinngg  CCCCTTVV  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemmss  iinn  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess..  

  

BBeenneeffiittss  

  
FFoorr  SScchhooooll//CCoolllleeggee  SSeeccuurriittyy  

  CCCCTTVV  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss  hheellpp  iinn  pprreevveennttiinngg  oorr  iiddeennttiiffyyiinngg  uunnaauutthhoorriizzeedd  iinnttrruuddeerrss  wwhhoo  eenntteerr  tthhee  pprreemmiisseess,,  tthheerreebbyy  

pprroommoottiinngg  sscchhooooll//ccoolllleeggee  sseeccuurriittyy..  

  KKeeeeppiinngg  ttrraacckk  ooff  rreemmoottee  eennttrraanncceess  aanndd  eexxiittss  iiss  eeaassiieerr  tthhrroouugghh  CCCCTTVV  ccaammeerraass..  

  CCCCTTVV  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemmss  ccaann  kkeeeepp  ttrraacckk  ooff  hhoouusseekkeeeeppiinngg  aanndd  eennssuurree  tthheeyy  aarree  ddooiinngg  tthheeiirr  wwoorrkk..  

  CCCCTTVV  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss  hheellpp  oorrggaanniizzee  eexxiitt  iinn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeenncciieess..  

  SScchhooooll//CCoolllleeggee  sseeccuurriittyy  mmeeaassuurree  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  pprrooppeerrttyy  aanndd  iiddeennttiiffyy  ppeerrppeettrraattoorrss  aanndd  vvaannddaallss..  

  

FFoorr  TTeeaacchheerrss  

  CCCCTTVV  ssuurrvveeiillllaannccee  ssyysstteemmss  hheellpp  iinn  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  ssttaaffff  vveehhiicclleess..  

  TThheeyy  kkeeeepp  ttrraacckk  ooff  tteeaacchheerr  aatttteennddaannccee  aanndd  ppuunnccttuuaalliittyy..  

  CCCCTTVV  ccaammeerraass  ccaann  hheellpp  kkeeeepp  ttrraacckk  ooff  tteeaacchheerr’’ss  aattttiittuuddee  aanndd  mmeetthhooddoollooggyy  iinn  tteeaacchhiinngg..  

  
FFoorr  SSttuuddeennttss  

  CCCCTTVV  ccaammeerraass  aaiidd  mmoonniittoorriinngg  aanndd  pprreevveennttiinngg  bbuullllyyiinngg  aammoonnggsstt  ssttuuddeennttss..  

  CCCCTTVV  ccaammeerraass  ttoo  eennssuurriinngg  ddiisscciipplliinnee  aanndd  ppuunnccttuuaalliittyy  aammoonnggsstt  ssttuuddeennttss..  

  CCCCTTVV  ccaammeerraass  PPrreevveenntt  oorr  ttrraacckk  ssttuuddeenntt  tthheeffttss..  

  CCCCTTVV  ccaammeerraass  KKeeeepp  ppaarreennttss  mmiinndd  aatt  eeaassee  aabboouutt  SScchhooooll//CCoolllleeggee  sseeccuurriittyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt..  

  

  

  

  

SSoo  wwhhyy  wwaaiitt!!  CCoonnttaacctt  uuss  ffoorr  DDeemmoo..  

 

CCTV Surveillance System for School/College 


