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Serviciu inclus
Cost implementare
Implementare a bazei de date
Mentenanță și suport ethnic
Instruire în vederea utilizării
Acces profesori securizat la platforma
online www.noteincatalog.ro
Acces profesori la aplicația NoteInCatalog
disponibilă pentru telefoane și tablete cu
sistem de operare Android
Acces părinți securizat la platforma online
www.noteincatalog.ro
E-mail zilnic către părinți cu informațiile
zilei
Mesaje instant către părinții utilizatori de
smartphone Android sau iPhone
SMS săptămânal către părinți cu
informațiile săptămânii
Rapoarte lunare trimise prin e-mail către
director, diriginți, profesori

Free
gratuit
✓
✓
Material video

Smart
10.000
lei/instituție
✓
✓
In unitate

Complete
30
lei/elev
✓
✓
In unitate

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Plata prin SMS*

✓

✓

Plata prin SMS*

✓

✓

Plata prin SMS*

✓

✓

Plata prin SMS*
✓

Condiționat de
Rapoarte lunare trimise prin e-mail către
activarea unei
părinți
opțiuni cu plata
prin SMS
Prețurile sunt pentru un an calendaristic.

Opțional**

✓

✓

✓

✓

✓

Costul total al implementării în varianta SMART rămâne neschimbat indiferent de numărul de elevi.
Costul total al implementării în varianta COMPLETE este direct proporțional cu numărul elevilor din
instituție.
NoteInCatalog nu necesită investiție în tablete pentru a fi utilizat de către profesori. Aceștia pot
utiliza aplicația instalând-o direct pe telefonul sau tableta Android personale. Aplicația
NoteInCatalog a fost dezvoltată astfel încât să asigure o foarte mare ușurință în utilizarea pe orice tip
de telefon sau tabletă cu sistem de operare Android. În cazul în care există profesori care au totuși
nevoie de dotare cu un telefon sau tabletă, atunci aceste echipamente pot fi achiziționate de la orice
ofertant respectând următoarele cerințe minime:
-pentru telefon: Android 4.4 și rezoluție minimă 480x800
-pentru tabletă: Android 4.4 și rezoluție minimă 1024x600
RoyalBit furnizează tablete cu sistem de operare Android la prețul de 300 lei/buc cu TVA și
configurare incluse.
*Plata prin SMS = serviciu ce poate fi accesat de orice părinte cu plata prin SMS. Fiecare părinte

poate activa serviciul pe care îl consideră cel mai util pentru sine din contul NoteInCatalog pe care îl
va primi odată cu implementarea aplicației în instituția de învățământ.
*Optional = în cazul în care unitatea dorește transmisia informațiilor dintr-o săptămână și prin SMS
către părinții care nu dețin smartphone Android sau iPhone, costurile anuale ale implementării cresc
cu 1.000 lei pentru ca funcția de SMS săptămânal să devină activă.

