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1. Informații pentru utilizatorii noi
Când îți înscrii copilul în una din instituțiile care utilizează platforma iTeachSmart, ți se va crea un
cont automat de utilizator. În acest cont, poți să vizualizezi și să administrezi informații legate despre
copilul sau copii înscriși în una sau mai multe din unitățile instituției de învățământ.
Aceste informații includ:
-

Detalii de contact pentru părinte
Informații legate de prezențe și înscrieri la cursuri sau activități opționale
Informații legate despre transport
Informații referitoare la plăți și facturare

În acest cont poți și să efectuezi operațiuni precum:
-

Modificări detalii de facturare (persoană fizică sau firmă)
Posibilitatea adăugării unui e-mail secundar pentru notificări
Cerere înscriere sau retragere pentru cursuri sau activități opționale
Confirmarea plăților bancare prin atașarea unei dovezi de plată

În momentul activării contului de către instituția școlară, vei primi un e-mail cu datele de logare în
platforma iTeachSmart. Acestea vor fi linkul platformei pentru instituția de învățământ, e-mailul tău
și o parolă aleatorie generată de sistem.
ATENȚIE: Adresa https://iteachsmart.ro este folosită pentru promovarea platformei și nu reprezintă
linkul către platforma pentru instituția de învățământ din care faceți parte. Linkul corect apare în
general sub forma https://inițiale-școală.iteachsmart.ro.
Dacă nu ați primit un e-mail cu aceste informații, te rugăm să te adresezi instituției de învățământ
pentru activarea contului sau resetarea parolei.
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2. Login
Pentru a te loga în platformă, trebuie să introduci emailul și parola aferentă contului tău. Acestea le
primești odată cu activarea contului tău de către
instituția de învățământ.
Parola poate fi schimbată din cont.
Dacă ai uitat parola sau parola pe care ai primit-o la
activare nu funcționează, trebuie să faci următoarele:
-

Accesează linkul Am uitat parola... ;
Introdu adresa ta de e-mail;
Click pe butonul Resetează.

Adresa de e-mail trebuie să corespundă cu e-mailul oferit instituției de învățământ la înscriere. Vei
primi un e-mail cu o parolă nouă cu care te vei putea loga în cont.

ATENȚIE: Dacă resetarea parolei nu funcționează, te
rugăm să te adresezi instituției de învățământ pentru a
confirma dacă aceștia au creat contul după înscriere. În
cazul în care contul este activat, iar problema nu este de
ordin administrativ, vei fi rugat să ne contactezi la adresa
support@iteachsmart.ro specificând instituția de
învățământ din care face parte copilul tău.
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3. Pagina principală
Prima pagină conține informații generale referitoare la copilul sau copiii înscriși în unitate:
-

Elevii înscriși cu următoarele detalii
o Unitatea școlară
o Serviciul ales (tipul de înscriere)
o Cursuri sau activități opționale

-

Ultima factură emisă
o Dacă a fost sau nu achitată
o Data emiterii
o Termenul de plată
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4. Contul meu
În acest ecran poți să îți actualizezi informațiile de contact precum și cele pentru facturare.

E-mailul secundar reprezintă un al doilea e-mail spre care se transmit notificări. Acesta poate fi
folosit pentru un al doilea părinte. Notificările pot fi oprite și pornite folosind opțiunea Trimite
notificări și către e-mailul secundar.
ATENȚIE: E-mailul secundar nu poate fi folosit pentru login în cont. Doar combinația e-mail principal
și parolă funcționează pentru login.
Pentru schimbarea parolei, te vom ruga să o introduci de două ori și apoi să apeși Actualizează.
Recomandăm folosirea unei parole complexe cu cel puțin o literă mică, o literă mare, o cifră și un
semn de punctuație.
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Informațiile necesare facturării pot fi completate tot aici. Dacă acestea sunt nefurnizate, sistemul va
folosi datele furnizate la înscriere. Pentru ca informațiile de pe facturi să fie corecte, recomandăm
folosirea opțiunii Furnizate.
iTeachSmart suportă două tipuri de facturare și necesită următoarele informații:
1. Persoană fizică
-

Nume și Prenume
CNP
Adresa din buletin

2. Firmă (Persoană juridică)
-

Numele firmei
Adresa
Registrul Comerțului
CIF (CUI)

ATENȚIE: Pentru a actualiza orice modificare pe această pagină, te rugăm să nu uiți să faci click pe
butonul Actualizează înainte să părăsești pagina.
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5. Informații elevi
Modulul este în construcție.
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6. Opționale
Acest ecran conține informații referitoare la cursurile sau activitățile opționale ale unității de
învățământ.
În următorul ecran, elevul este înscris la opționalul de Engleză Muzicală.

Platforma oferă posibilitatea de a efectua cereri de înscriere sau retragere pentru opționale. Aceste
cereri pot fi anulate.
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7. Note
Modulul este în construcție.
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8. Prezențe
Acest ecran conține informații referitoare la prezențele la cursurile sau activitățile opționale la care
este înscris copilul.
ATENȚIE: Aceste informații sunt direct legate de sistemul de facturare, deci puteți verifica numărul
de ore facturate în funcție de prezențe.
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9. Transport
Acest ecran conține informații referitoare la transport și la drumurile efectuate. Pentru modificări, te
rugăm să contactezi instituția de învățământ din care face parte copilul tău.
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10. Facturi
Acest ecran conține informații despre facturi precum și posibilitatea de a descărca facturi și chitanțe
sau atașării dovezilor de plată pentru confirmarea plăților către instituția din care face parte copilul
tău.
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11. Tutorial atașare dovezi plată
Plecăm de la premisa că există următoarele informații:

Un părinte are 2 copii în două unități școlare din aceeași instituție.
Popescu Nicolae este înscris în grădiniță și la opționalul de Engleză Muzicală și la transport.
Popescu Andreea este înscrisă în școală și la transport cu fratele ei.
Atașarea unei dovezi de plată poate fi făcută doar pe una sau mai multe din facturile lui Nicolae, dar
nu poate fi făcută și pentru facturile Andreei în aceeași atașare decât dacă elevii ar fi fost amândoi în
aceeași unitate (școală sau grădiniță).
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Să presupunem că părintele a efectuat plata pentru factura PRFM-2772 la bancă și dorește să
atașeze dovada de plată în platformă.
Părintele face click pe factura pe care dorește să o plătească.

Pentru a atașa o dovadă de plată, folosește butonul Atașare Dovezi de Plată și este redirecționat
către portalul SmartPay.
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1. Selectăm 1x Factură (integral)
2. Selectăm factura PRFM-2772
3. Totalul de plată se actualizează pentru a indica ce sumă trebuie plătită

4. Completăm Total Achitat cu suma care apare în dovada de plată
ATENȚIE: Suma înscrisă în dovada de plată trebuie să corespundă Totalului de plată din pasul
cu numărul 3!
5. Atașăm fișierul care conține dovada de plată (formatele suportate de platformă sunt PDF,
JPG sau PNG).

6. Odată ce am completat toate informațiile, apăsăm butonul Trimite Dovada.
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Acum că atașarea a fost realizată, dacă părintele accesează din nou factura respectivă, aceasta va
conține informațiile referitoare la plata respectivă.

Dovezile de plată pot fi vizualizate și modificate. Plata rămâne în așteptare până aceasta este
confirmată de departamentul financiar.
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În urma confirmării dovezii de plată, ecranul este actualizat și va afișa informația corespunzător.
Facturile achitate vor fi afișate întotdeauna la sfârșitul listei pentru a oferi o vizibilitate mai bună a
facturilor neachitate.
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Să presupunem că pentru următoarea factură, părintele a efectuat o plată mai mică pentru că nu a
calculat corect numărul de prezențe la opționale.

Astfel, în loc de 234 RON, acesta are o dovadă de plată de 174 RON.
Pentru a evita penalități, atașează dovada de plată pentru suma parțială efectuând următorii pași:
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1.
2.
3.
4.
5.

Folosim butonul Atașare Dovezi de plată
Selectăm 1x Factură (parțial)
Selectăm factura GRD-111
Totalul de plată se actualizează pentru a indica suma maximă a facturii (234 RON)
Completăm Total Achitat cu suma care apare în dovada de plată
ATENȚIE: Suma înscrisă în dovada de plată trebuie să fie mai mică decât Totalului de plată
din pasul cu numărul 4!
6. Atașăm fișierul care conține dovada de plată (formatele suportate de platformă sunt PDF,
JPG sau PNG).

7. Odată ce am completat toate informațiile, apăsăm butonul Trimite Dovada.
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Acum că atașarea a fost realizată, dacă părintele accesează din nou factura respectivă, aceasta va
conține informațiile referitoare la plata respectivă.

După confirmare, factura va apărea ca fiind achitată parțial:
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Când părintele achită diferența de 60 de RON, va obține o nouă dovadă de plată. Pentru a plăti restul
sumei, trece prin aceeași pași prin care ar trece dacă ar dori să efectueze o plată integrală.
Astfel, în meniul de atașare dovezi plată, a doua plată va arăta în felul următor:

Plata va fi actualizată în cont și va arăta în felul următor:
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În urma confirmării acesteia, factura în sfârșit va apărea ca fiind achitată integral.

22

Pentru Andreea, părintele a plătit ambele facturi în același timp la bancă și are o dovadă de plată
care conține suma cumulată a celor două facturi.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deschidem ecranul de atașare dovezi din oricare din cele două facturi
Selectăm Facturi multiple (integral)
Selectăm ambele facturi PRFM-2771 și SCL-003
Totalul de plată se actualizează pentru a indica suma de plată (1.754 RON)
Completăm Total Achitat cu suma care apare în dovada de plată
ATENȚIE: Suma înscrisă în dovada de plată trebuie să corespundă Totalului de plată din pasul
cu numărul 4!
7. Atașăm fișierul care conține dovada de plată (formatele suportate de platformă sunt PDF,
JPG sau PNG).

8. Odată ce am completat toate informațiile, apăsăm butonul Trimite Dovada.

După ce a trimis dovada, părintele așteaptă din nou să fie confirmată de către instituția școlară.
După confirmare, informația este actualizată în cont, iar ambele facturi apar ca fiind achitate.
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12. Suport Tehnic
Pentru asistență în utilizarea platformei sau întrebări administrative legate de informațiile afișate, vă
rugăm să vă adresați direct instituției de învățământ care vă oferă serviciul iTeachSmart.
Dacă ai probleme de ordin tehnic te rugăm să ne contactezi la adresa support@iteachsmart.ro
specificând instituția de învățământ din care face parte copilul tău.
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