
Aplicația Moodle 
pentru universități

Cel mai de încredere LMS 
din lume în palma ta!



Planul Moodle 
App Premium

Planul Moodle 
App Personalizat

Alege planul de mobilitate dorit



Planul Moodle App Premium

• Aplicația este gratuită, nepersonalizată

• Fără limită de dispozitive care primesc
notificări pe mobil

• Fără limite de cursuri offline

Costul serviciului: 499 euro / an 



Cel mai de încredere LMS din lume în palma ta!



Planul Moodle App Personalizat

• Fără limită de dispozitive care primesc notificări pe mobil

• Fără limite de cursuri offline

• Fără limită de customnizări

• Aplicația va fi disponibulă pentru descărcare în App 
Store și Google Play

• Personalizare completă a aplicației

• Recomandată și universităților cu mai multe platforme
Moodle

Servicii: 
- Dezvoltarea inițială EUR 1.690 euro + TVA la semnarea contractului.

- Mentenanță EUR 1.960 + TVA / an.



Important

În anul 1 se vor plăti la semnarea contractului costul de
dezvoltare inițială și costul pentru mentananța anului 1.

Din anul 2 se va plăti doar costul de mentenanță, înainte
începerii perioadei.



Procese de implementare și mentenanță

Dezvoltarea inițială a aplicației  :

• Configurarea inițială a serverului de notificări push;

• Configurarea inițială a sistemului Google Analytics pentru 
Firebase (pentru Android și iOS);

• Configurarea cu o adresă URL personalizată;

• Adăugarea de detalii pentru personalizare;

• Aplicarea culorilor conform cu identitatea vizuală a universității;

• Publicarea aplicației în Android Test sau iOS prin TestFlight; 

• Revizuirea și modificarea detaliilor personalizate conform 
feedback-ului;

• Publicarea aplicației în magazinele Android și iOS;

• Ateliere practice susținute de către eLearning & Software;

• Acces la toate funcțiile exclusive aflate în dezvoltare.

Mentenanța anuală :

• Păstrarea aplicației actualizate în permanență cu cea 
mai recentă versiune a aplicației Moodle;

• Crearea de noi funcționalități exclusive pentru BMA;

• Sprijin pentru realizarea de mici modificări, de ex. 
actualizarea siglelor;

• Aplicarea de funcții noi, dezvoltate exclusiv pentru BMA

• Asigurarea asistenței de nivel 3;

• Gestionarea modificărilor apărute în App Store și Google 
Play care pot afecta BMA, fără a impacta negativ 
utilizatorii finali.
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libertate și mișcare



Și așa - și așa

• Tablete

• Telefoane mobile

• Suport pentru orientare și
rezoluție

• Aplicația se afișează în
portret sau peisaj, indiferent
de rezoluția ecranului.



Toate caracteristicile de vizualizare conținut



Cu Aplicația Moodle cursurile sunt accesibile de oriunde



Scanează codul QR



Haideți să discută detalii

Cosmin Herman

contact@uninet.ro
0727391456


