Educație Smart pentru orașe Smart
Adservio - platforma de management educațional nr. 1 în România și Republica Moldova

PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ ADSERVIO OFERĂ:
· Conturi dedicate pentru: Director, Secretar, Profesor, Învățător, Educator, Părinte, Elev;
· Conturi dedicate pentru instituții: Primărie și Inspectoratul Școlar ;
· Call-Center pentru toți utilizatorii;
· Acces online la aplicație, de pe orice echipament desktop, laptop,
tabletă, smartphone;
· Aplicație mobilă pentru elevi, părinți și profesori;
· Note și absențe;
· Motivarea automată a absențelor prin introducerea scutirilor;
· Plusuri și minusuri;
· Observații;
· Conduită;
· Mesagerie;
· Clasamente și Grafice de evoluție;
· Generare și administrare Orar;
· Gestionare scutiri medicale și învoiri;
· Postare știri și informații educaționale;
· Notificări instant în aplicație și pe e-mail;
· Anuarul școlii și Albumul clasei;
· Teme și proiecte;
· Bibliotecă online;
· Teste IQ și de Autocunoaștere;

· Modul de creare și gestionare evenimente școlare și extrașcolare;
· Statistici legate de performanța clasei;
· Transmitere automată de avertismente la un număr de absențe;
· Calcularea automată a mediilor;
· Modul Rapoarte de activitate - Cadre didactice;
· Modul de creare rapoarte și chestionare;
· Rapoarte statistice (generale, specifice și
individuale);
· Vizualizare cataloage în format electronic;
· Listarea fișelor matricole și a catalogului
în formatul fizic;
· Spațiu de stocare și distribuire fișiere în Cloud;
· Istoric activitate cont;
· Acces la Catalogul Universităților din România;
· Modul de știri, noutăți și evenimente din educație pentru
utilizatorii aplicației;
· Training pentru profesori și personalul Administrativ;
· Manual de utilizare și tutoriale video.

LICENȚA ADSERVIO include: Mentenanță, Suport, Actualizări și Găzduire

ANUL ȘCOLAR

OFERTĂ
SPECIALĂ
Pentru contractele semnate până pe data de

2019-2020

Taxă unică de implementare*
Preț licență Adservio

1000 EUR
/școală

15 EUR
/elev/an

Discount licență Adservio

- 100%

TOTAL LICENȚĂ ADSERVIO

0 EUR

15 iunie 2019
TOTAL TAXĂ IMPLEMENTARE

/elev/an

1000 EUR
/școală

*Taxa de implementare cuprinde: training inițial pentru toți profesorii și personalul administrativ,
configurarea bazei de date, transmiterea codurilor de acces prin sms pentru toți utilizatorii.
** Toate prețurile sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA

