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PLATFORMA EDUCATIONALă
PENTRU COMUNICARE
MODERNă
PERFORMANţă CU TABLETă
LENOVO MIIX 310 șI
INTERNET MOBIL

DESCOPERă CATALOGUL ELECTRONIC
CU BENEFICII DE NOTA 10
Împreună ne implicăm mai mult în procesul educaţional

TELEKOM ADUCE ÎN șCOLI CATALOGUL ELECTRONIC, UN PACHET DIGITAL CU CONECTIVITATE LA INTERNET,
TABLETE PENTRU PROFESORI șI ACCES LA PLATFORMA DE MANAGEMENT EDUCAţIONAL ADSERVIO

Avantaje parinti:

•Situația școlară actualizată la secundă: acces la note
și absențe.
•Grafice de evoluție: vezi evoluția copilului tau în timp,
punctele forte și punctele unde necesită atenție sporită .
•Comunici şi schimbi opinii cu alţi părinţi sau iei legătura
cu profesorii şi conducerea şcolii .
•Acces la cărţi gratuite şi poţi vedea ce manuale
şi cărţi şcolare recomandă profesorii .
•Primești notificări prin email la finalul zilei cu situația
școalară a elevului.

Avantaje directori de scoli:

Avantaje elevi:
•Algoritm inteligent prin care afli orientativ dacă
vei fi ascultat sau nu la un anumit obiect.
•Anuarul si albumul clasei și al școlii.
•Poţi comunica online cu toţi colegii pentru a
schimba informaţii sau fotografii.
•Librărie cu peste 9000 de titluri și cărți gratuite.
•Trimiți tema direct către profesor.

Dimensiune ecran 10.1'
Rezoluție ecran 800x1280 px

Procesor Model - Z8350
4 nuclee, viteză de 1.44 GHz

Avantaje profesori:

•Vizualizarea orarului personal.
•Calcularea automată a mediilor.
•Motivarea automată a absențelor prin
introducerea scutirilor și adeverințelor medicale.
•Realizarea clasamentului în funcție de note,
medii, număr de absențe.
•Transmiterea de avertismente către părinți
la acumularea unui număr mare de absențe.

4G internet mobil
la viteză maximă de până la 150Mbps

•Informații actualizate despre orice activitate
școală.
•Vizualizare cataloage în format electronic.
•Situația detaliată a fiecărui elev.
•Mesagerie către toți părinții, elevii și profesorii
din unitatea școlară.
•Generarea fișei matricole și rapoartelor
către Inspectorat și Ministerul Educației.

Conectivitate Wi-Fi, 4G
+ Bluetooth 4.0
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Cred că din punctul de vedere al directorului, sistemul Adservio este,
într-adevăr, un partener.
Beatrice Manuela Coţofan,
directorul Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Iași

Întotdeauna putem folosi Adservio la orice oră, în spaţiul școlii sau de
acasă.
Eliza Liliana Lăzărescu,
profesor Limba Latină la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” București

Sunt foarte mulţumit de utilizarea platformei Adservio ca părinte.
Pot vedea de pe tabletă, telefon sau calculator situaţia şcolară a copiilor
mei şi pot să fiu în legătură permanentă cu profesorul diriginte.
Dănuţ Iacob,
părinte elevi clasa a VIII-a și clasa a XI-a Colegiul Naţional A.T. Laurian, Botoşani

Opţiunea mea preferată este posibilitatea de vedea toate notele printr-un
simplu click. Foarte folositoare este și capacitatea platformei de a arăta
probabilitatea de ascultare la o anumită materie.
Miruna Vatavu,
elev clasa a XI-a Colegiul Naţional A.T. Laurian, Botoşani

Dacă vrei să afli mai multe despre ofertele prezentate în acest pliant, sună
la 1234 (gratuit gratuit doar din rețelele Telekom Romania
Communications și Telekom Romania Mobile Communications),
021.404.1234 sau 076612.1234 (tarif normal pentru apelurile din alte
rețele naționale) sau intră pe www.telekom.ro/business
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TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
Piața Presei Libere nr.3-5, City Gate,Turnul de Nord, Et. 7-18,
București, 013702
RC: J40/8926/1997 | CIF: RO427320 | CSSV: 318.464.490 Lei |
Operator date cu caracter personal nr. 292

Serviciile prezentate în această broşură fac parte din portofoliul de servicii al Telekom Romania Communications S.A..
Telekom Romania Communications S.A. îşi rezervă dreptul de a retrage, prelungi sau modifica oferta în orice moment, dacă se consideră necesar sau în cazul în care intervin
circumstanţe independente de voinţa sa. Imaginile echipamentelor sunt cu titlu de prezentare. Pachetul complet de servicii educaţionale conţine tablete, internet mobil 4G și
licenţe de acces la platforma Adservio. Deși oferta se personalizează în funcţie de volumul de tablete și numărul de elevi din fiecare unitate școlară, în general preţul lunar este de
sub 1,99 Euro/elev. În plus, serviciul se plătește doar pe parcursul activităţii școlare, perioada vacanţei de vară nefiind inclusă în perioada de facturare, iar conturile de
profesor/director/secretariat/inspectorat sunt gratuite. Editia noiembrie 2016

