
 

Tieto Edu Orarul Copiilor 
Aplicație pentru tutori 
Română 
 



 

Descărcați aplicația Tieto Edu din Google Play sau din App Store și conectați-vă cu BankID. 



 

Prezentare generală a orarului copiilor 



 

Înregistrarea orarului copiilor 

 



 

Alegeți un copil și înregistrați un orar 



 

Înregistrare – Trimitere - Confirmare 



 

Forme diferite de a prezenta detaliile orarului 



 

Înregistrarea orarului și copierea către frați 

Exemplul arată înregistrarea orarului pentru Tova. Orele pentru săptămâna 37 sunt 

introduse. Există posibilitatea înregistrării de zile libere pentru săptămâna curentă. Aici 

există și posibilitatea de a „Kopiera schema till syskon”, în acest caz, Lisa. Faceți click pe 

„Skicka in”. 

Tutorele primește o confirmare. 



 

Dacă orarul trebuie repetat pentru toate săptămânile 

Tutorele poate copia cu ușurință orarul săptămânii 39 pentru a-l aplica și 

pentru săptămânile următoare. Selectați câmpul „Alla veckor". Faceți click pe 

„bekräfta” pentru a trece la revizuirea informațiilor dvs. 



 

Dacă orarul trebuie repetat pentru anumite săptămâni 

Puteți de asemenea să copiați/repetați 

săptămâna 39, de exemplu, pentru 

fiecare a doua sau a treia săptămână, 

dacă aveti un orar repetitiv. 



 

Trimiteți orarul 

Există și o funcție pentru a 

schimba/anula. 

Toate săptămânile pentru noul orar sunt prezentate, și chiar și în acest caz 

există posibilitatea de a copia orarul la frați. Faceți click pe 

„Skicka in". Acum ambii frați au un nou orar. 



 

Doi tutori la diferite adrese și cu ore diferite 

Exemplu: cum va fi pentru 

doi tutori care 

nu locuiesc împreună. 

Mă autentific și văd orele 

celuilalt în săptămâna 33. 

O am pe Lisa la mine în 

săptămâna 35 și atunci văd 

orele mele. 

 



 

Conflict orar cu orele celuilalt tutore 

Introduc orarul pentru 

săptămâna37, deși celalalt 

tutore a înregistrat deja ore 

acolo. 

 

Primesc un avertisment ca 

creez un conflict orar, dar 

trimit orarul. 

 



 

A șterge și a ajusta conflictul orar 

Încerc să schimb orele 

din nou, în săptămâna 

care are conflict. Nu 

este posibil. 

 

Trebuie să sterg mai 

întâi orele mele folosind 

„Rensa bort” orele mele 

pentru zilele actuale din 

săptămâna 37. 



 

Previzualizare a orarului cu zile diferite pentru doi tutori 

 

Exemplu: când doi tutori au orar 

o zi da o zi ba, în timpul 

săptămânii 36. 



 

În aplicație puteți, de asemenea, sa: 

• verificați și schimbați informațiile de contact, în special adresa de e-mail și numărul de telefon mobil 
• raportați absența copilului 
• trimiteți un mesaj către gradiniță (pre-școlari) sau către centrul de recreere. 
 


