
 

 

 

 
Informații utile pentru studenții din grupul țintă beneficiari ai tabletelor oferite 

în cadrul Proiectului AEOS -  

Acces la educație online pentru studenții cu burse sociale din Universitatea din București, Cod 

SMIS 2014+ 145956 

 

Scopul tabletei 

Tableta este destinată utilizării pe întreaga perioadă a studiilor universitare de licenţă/master în cadrul 

Universității din București (UB). 

După finalizarea studiilor, tableta trebuie returnată, în ambalajul original, la nivelul facultății UB la care 

ați fost student. 

 

Despre tabletă 

Tabletă Allview Viva H1003 LTE PRO/3 include:  

• husă protecție 

• încărcător cu priza  

• cablu de date Type  

• Ghid pornire rapida 

• Certificat garantie  

• Cartelă SIM date inserată în tabletă 

• Tableta are instalat Sistem de Management dispozitive (SMD) care permite, prin intermediul 

Direcției IT&C a UB, localizarea dispozitivului (tabletă) și/sau blocarea acesteia, în mod limitat 

și proporțional, în cazul unor evenimente neprevăzute (furt, pierdere, deteriorare), având 

incorporate și alte funcții/specificații tehnice necesare utilizării în condiții optime a tabletei. 

 

Prima pornire a tabletei 

La prima pornire a tabletei se au în vedere următorii pași: 

1. Se pornește tableta 

2. După rularea aplicației de MDM pe ecranul tabletei se afișează toate aplicațiile permise de către 

administratorul sistemului (Google Chrome, Youtube, Microsoft Teams, Whats App, Moodle 

App) 

3. După ce se deschide aplicația dorită, utilizatorul este redirecționat în pagina de login pentru 

Google Play pentru a se loga cu un cont google (personal) pentru a putea descarcă aplicația 

dorită cu ultimele update-uri ale acesteia 

4. După descărcarea aplicației dorite (ex. Microsoft Teams) utilizatorul trebuie să folosească contul 

instituțional de student, pus la dispoziție de Universitatea din București prin Direcția IT&C, de 

tipul @s.unibuc.ro pentru a folosi aplicația Microsoft Teams 

 

Service tabletă 

Pentru eventuale situații de nefuncționare, ulterior primirii, este necesar ca tableta să fie predată 

facultății, pentru intervenție în service, în cutia/ambalajul original în care a fost primită.  


