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Oferta Nr.1 Google Chromebook este gândită să transforme o sală de curs
într-o sala de curs  INTELIGENTĂ. Sala de curs va fi dotată cu dispozitive  
performante si de ultimă generație dar si cu acces la  o platformă digitală 
de predare - învațare și management școlar.

Oferta Scoala365 - Google Chromebok este formată din :
a) Implementare platforma digitală de management școlar  
Scoala365 - SScoala365 - START (abonament 12 Luni) include Catalogul Electronic
b) Tablă digitală interactivă LG 65” 65TR3BF cu touchscreen
c)  Suport  pentru tabla digitală  cu etajeră  
d)  22 de laptopuri Chromebook  pentru educație
e) Cărucior de încarcare / depozitare / transport pentru 30 de dispozitive
f) Licență de management/ gestionare a dispozitivelor Chrome Education 
Upgrade
g) Imprimantă Multifunctională Laser  Hg) Imprimantă Multifunctională Laser  HP LaserJet Pro

OFERTA NR.1 
SCOALA365 - GOOGLE CHROMEBOOK

Școala365 cu o experiența de 12 ani în domeniul educației în furnizare
de soluții hardware și software în parteneriat cu Google și Microsoft pentru 
Educație vine în ajutorul școlilor din România cu soluții complete în 
procesul educațional de digitalizare.

Ofertă dedicată instituțiilor de învățământ
din România pentru dotarea cu echipamente hardware 
a Claselor Inteligente  și Patformă Digitală de Management

Școlar 



PRET OFERTĂ 11.950 Euro/ făra TVA 

Tablă Digitală Interactivă LG 65” 
cu touchscreen

Suport mobil ptr tabla digitală
cu etajeră

Laptopuri exclusive pentru 
mediul educațional Acer C733 
Chromebook

Cărucior - Laborator Mobil
Statie de încarcare / depozitare și 
transport ptr max 30 de dispozitive
laptopuri / telefoane / tablete

Licența Chrome Education Upgrade
pentru gestionare / restrictionar / management
a laptopurilor aflate în propietatea școlii

Multifunctionala Laser e Ink-Jet 
LASERJET PRO MFP M428DW



Tablă Digitală Interactivă LG 65” 
cu touchscreen

PRET OFERTĂ 15.200 Euro/ făra TVA 

Oferta Nr.2 realizată cu Microsoft este gândită să transforme o sală de
curs normală într-o clasă INTELIGENTĂ. Sala de curs va fi dotată cu 
dispozitive performante si de ultimă generație.Calculatorele din 
ofertă rulează pe sistemul de operare Windows, plus acces la platforma 
digitală de predare - învațare și management școlar Scoala365

Oferta Nr.2 Scoala365 - Microsoft este formată din :
a) Implementare platforma digitală de management școlar  a) Implementare platforma digitală de management școlar  
Scoala365 - START (abonament 12 Luni) include Catalog Electronic
b) Tablă digitală interactivă LG 65” 65TR3BF cu touchscreen
c)  Suport mobil cu etajera pentru tabla digitală  
d)  22 de laptopuri Dell DVOS 3501 HD i3-1005G1 4 256 UHD 
Windows 10 Education 2y CIS
e) Cărucior de încarcare / depozitare / transport pentru 30 de dispozitive
f) PC Intel Nuc pentru a transforma tabla digitala intr-un calculatorf) PC Intel Nuc pentru a transforma tabla digitala intr-un calculator
g) Sistem de videoconferinta Webcam Logitech Brio4K

OFERTA NR.2

SCOALA365  -                       



Multifunctionala Laser e Ink-Jet 
LASERJET PRO MFP M428DW

Suport mobil ptr tabla digitală
cu etajeră

Laptopuri Dell
DVOS3501 I3 4256WE
HD i3-1005G1 4 256 UHD W10P 
EDU 2y CIS

Cărucior - Laborator Mobil
Statie de încarcare / depozitare și 
transport ptr max 30 de dispozitive
laptopuri / telefoane / tablete

Mini PC Intel NUC, Intel Core i7
16GB DDR
Memorie 256GB
Licenta Windows 10 Pro
Tastatura Wireless TouchPad Logitech



Webcam Logitech Brio 4K

* Preturile nu includ servicile de montaj si instruire personal
* Aceste servicii se vor cota separat.

Oferim asistență gratuită Non Stop în achiziționarea de 
componente hardware și software, implementare platformă

de management școlar sau licențe dedicate 
unităților de învățământ din România.

Pentru mai multe informații privind servicile oferite
vă stăm la dispoziție la numerele de telefon :

07434789750743478975 sau 0369101200

www.scoala365.ro

OFERTE PERSONALIZATE PLIATE PE NEVOILE 
ȘCOLII DVS.

SOLICITAȚI O OFERTĂ PERSONALIZATĂ


