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DESPRE
NOTE INCATALOG.RO

CE ESTE?

NoteInCatalog este o platformă 
de management sub formă de aplicație 
mobilă, foarte simplu de utilizat. 

Aceasta reprezintă o soluție modernă și utilă 
pentru toate cadrele didactice, direcțiune
și părinți, asigurând o gestiune și raportare 
complet automatizată a întregii situații școlare 
a elevilor dintr-o instituție de învățământ.

Relația de colaborare între profesor – elev – părinte 
se îmbunătățește imediat, fără efort și total 
transparent. Simplu și eficient.

BENEFICII IMEDIATE 
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR

Rezultatele obținute în urma implementării 
aplicației în instituțiile de învățământ din România 
sunt impresionante. 

Absenteismul s-a redus, performanța elevilor 
a crescut, iar modul de colaborare între profesor, 
părinte și elev s-a armonizat.
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Ne-am dorit să realizăm o unealtă prin care să venim 
în sprijinul profesorilor din România în activitatea lor 

de zi cu zi. 

Credem cu tărie că această meserie vine din pasiune 

și din frumusețea colaborării îndeaproape cu tinerii 

în formare.  Știm că responsabilitatea este una dintre 

cele mai mari și timpul dedicat educației de cele mai 

multe ori nu este suficient.

Astfel, după un studiu elaborat, am realizat aplicația 

NoteInCatalog, ce permite profesorului să revină la 

pasiunea pură.

IATĂ DE CE:

"Cea mai mare reușită a implementării catalogului 

NoteInCatalog este îmbunătățirea simțitoare a frecvenței 

și performanței școlare ale elevilor noștri. 

Aceasta reprezintă o soluție care ne ajută mult și în ceea ce 

privește îmbunătățirea comunicării: apropie părinții 

de școală, de profesori și de situația școlară a elevului.“

          Director Liceu Economic

BENEF IC I I LE
PROFESOR ILOR
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RAPORTARE AUTOMATĂ

NoteInCatalog emite toate rapoartele specifice 
sfârșitului de lună, semestru și de an școlar și le 
trimite automat către director, profesori, diriginți 
sau secretariatul instituției de învățământ.
Profesorii pot urmări evoluția unui elev în orice 
moment și astfel pot interveni în timp util.  
Aplicația vine în sprijinul cadrelor didactice și 
al școlii și degrevează profesorii de zeci de ore 
de raportare, lăsându-le timp pentru activitățile 
frumoase ce țin de educarea și îndrumarea elevilor.

COMUNICARE RAPIDĂ ȘI SIGURĂ 

Trimite un mesaj care va fi deschis și citit.
Profesorii pot comunica de acum mult mai eficient 
cu orice părinte sau cu alte cadre didactice din 
instituție, prin intermediul mesageriei aplicației. 
Vrei să porți o discuție cu un părinte, sau vrei doar să 
îi transmiți un mesaj scurt? În câteva secunde poți 
să îi propui o întâlnire la școală sau să-l informezi 
cu privire la situația elevului, la fel de simplu cum ai 
trimite un mesaj în mod obișnuit.

MOBILITATE ȘI VITEZĂ

Mai simplu ca pe Facebook. 
Compatibil cu orice dispozitiv. Fiecare profesor 
poate introduce note, absențe, mesaje sau elemente 
de conduită de pe telefonul mobil (indiferent de 
sistemul de operare folosit; Android sau iOS), de pe 
orice tabletă sau de la orice calculator conectat la 
internet prin aplicația foarte facil de utilizat și special 
concepută în acest sens.

NU AVEȚI NEVOIE DE O CONEXIUNE 
LA INTERNET PERMANENTĂ

Cadrele didactice pot utiliza aplicația mobilă pentru 
telefon sau tabletă și offline - pot introduce notele / 
calificativele și absențele de oriunde, chiar dacă nu 
au acces la internet.  

S IMPLU .
EF IC IENT

CLICK AICI PENTRU
VIDEO DEMONSTRATIV

http://www.noteincatalog.ro/video/NIC_video_profesor.mp4
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Din momentul în care devenim părinți, prioritățile 

noastre se schimbă și ne dedicăm dezvoltării 

copiilor noștri. Încrederea acordată acestora este 

nemărginită și le vom fi alături indiferent de decizii 

sau performanțe. Am creat aplicația NoteInCatalog, 

ce vine în sprijinul părinților ca un îndrumător în 

educația copilului, un instrument de informare 

ce are ca principal scop o bună comunicare între 

părinte-elev-școală.

PAR INT I  MA I 
INFORMAT I 
ELEV I  MA I 
RESPONSAB IL I

PĂRINȚI & COPII

PENTRU UTILIZATORII DE TELEFOANE 

CU SISTEM DE OPERARE ANDROID ȘI IOS

• Mesaje în timp real la fiecare introducere de notă, 

absență, mesaj sau element de conduită a elevului;

• Posibilitate de vizualizare completă a catalogului 

electronic direct de pe telefonul mobil sau tabletă 

prin aplicația special concepută în acest sens;

• Posibilitate de comunicare prin intermediul 

mesageriei NoteInCatalog.

PENTRU UTILIZATORII DE TELEFOANE 

NON-ANDROID ȘI NON-IOS

• Email zilnic cu notele, absențele și mesajele 

introduse;

• Acces securizat la contul propriului copil în interfața 

WEB a aplicației NoteInCatalog.ro;

• Mesagerie prin care pot comunica cu cadrele 

didactice, conducerea școlii sau cu ceilalți părinți 

din clasă;

• Posibilitatea activării funcției de recepție

 a informațiilor prin SMS.

PĂRINȚII BENEFICIAZĂ DE 
MOBILITATE & INFORMARE 

PERMANENT:

Direcțiunea are o vizibilitate mult mai bună asupra 

statisticilor și situațiilor elevilor, raportări instantanee 

și automatizate, comunicare eficientă. 

Profesorii vor beneficia de rapoarte întocmite 

automat la sfârșit de lună și trimise pe mail.

Părinții sunt mult mai bine informați și astfel mai 

aproape de școală iar elevii devin mai performanți.

Platforma NoteInCatalog nu necesită dotare cu 

tablete pentru a fi utilizată corespunzător. Aplicația 

este construită să funcționeze foarte bine pe orice 

telefon mobil Android sau iPhone.

DIRECȚIUNEA, 
PROFESORII & PĂRINȚII

10+
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RAPOARTE 
GENERATE 
AUTOMAT

ZILNIC

LUNAR

SEMESTRIAL
Elevi cu situația neîncheiată – raport pe clasă;
Situația mediilor;
Situație promovabilitate pe profesor.

Următoarele rapoarte sunt generate 
automat și transmise prin e-mail 
către cadrele didactice:

Raport conduită elevi – raport pe clasă;
Note introduse de profesor;
Situația statistică – raport pe clasă;
Situația absențelor pe clasă;
Monitorizarea absențelor – raport pe unitate;
Ritmicitatea notării pe clase și a elevilor dintr-o clasă;
Grafic evolutie elev la materii.

Absențe în ziua anterioară
(foarte util pentru programul Cornul și Laptele).
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IMPLEMENTARE 
&  TAR IFE

   Acces pentru părinți 

de pe orice telefon, 

tabletă sau calculator 

conectat la internet;

  Informare în timp 

real pentru orice părinte 

care utilizează un telefon 

Android sau iPhone sau o 

tabletă Android sau iPad;

  E-mail zilnic cu 

informațiile completate 

de profesori în ziua 

respectivă.

  Posibilitatea activării 

recepției informațiilor prin 

SMS pentru părinții care 

nu dețin echipamente 

smartphone sau 

calculator conectat la 

internet; această activare 

are un cost de 3 EUR+TVA 

/ semestru;

  Mesagerie prin care 

profesorii și părinții pot 

comunica în cadrul 

aplicației.

Aplicația NoteInCatalog poate fi utilizată în cadrul unei instituții de învățământ 

la prețul de 2 lei+TVA / lună pentru un elev și cuprinde următoarele:

  Servicii de implementare a bazei de date pe baza informațiilor primite 

de la secretariat;

  Servicii de mentenanță a bazei de date și de operare a modificărilor apărute 

în timpul anului școlar;

  Acces pentru cadrele didactice de pe telefoane Android și / sau iPhone, 

de pe tablete Android / iPad și de la orice calculator conectat la internet;

 Transmiterea notificărilor către părinți prin aplicațiile mobile Android/iOS, 

prin email și opțional prin SMS, precum și accesul acestora la platforma 

www.noteincatalog.ro;

  Generare și transmitere automată a rapoartelor către profesori, diriginți, 

direcțiune, secretariat.
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DATE DE
CONTACT

Pentru informații suplimentare 
vă stăm cu drag la dispoziție,

prin telefon sau e-mail la datele 

de contact:

Elevul „electronic de serviciu“ - sonerie programabilă direct de pe telefonul mobil;

Laboratorul fonetic - care permite predarea diferențiată a limbilor străine;

Sisteme de evaluare electronică a cunoștințelor elevilor - Teste fulger;

Sisteme de sonorizare tip „stație radio școlară“ și pentru careul școlar;

Sisteme de calcul și laptop-uri REFURBISHED;

Sisteme de videoproiecție și table inteligente;

Supravegherea video a instituției;

Sisteme de control acces.

MAI MULTE DETALII?

0799 599 599

contact@noteincatalog.ro

PORTOFOLIUL NOSTRU
DE SOLUȚII EDUCAȚIONALE


