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4.1 Banking si 
management  
financiar  



Cele mai populare siteuri cu aplicatii de descarcat sunt 

App Store 
iOS 

PlayStore 
 Android 

Tineti minte unde sa descarcati … ...



MONEFY

Organizator financiar si evidenta financiara; este 

simplu.  

A tine   evidenta zilnica a cumparaturilor, facturilor 

sau altceva pe care ati cheltuit bani n-a fost niciodata 

mai rapida  si mai usoara decat cu acest manager de 

bani si productivitate. 



MINT: Planificarea si evidenta 
bugetului 

Cu aceasta aplicatie puteti tine evidenta banilor si 

cheltuielilor,gratuit!

Puteti, de asemene sa vedeti facturile lunare, sa 

creati bugete, sporiti economiile si va dezvoltati 

deprinderi  financiare mai utile.  



4.2 Nevoi zilnice 
si accesibilitate 



 CALENDAR  google

Gestionati agenda zilnica de pe mobil, tableta sau PC. 

Calendarul Google este foarte simplu. 

Puteti crea intalniri, invita participanti, gestiona cateva 

calendare, activa notificari si chiar crea spatii de 

intalnire pentru anumite activitati. 



 Calendar  Google : Ce ofera acesta ?

Diferite moduri de a accesa/vedea calendarul:  Trecere rapida pentru a 
vedea  luna, saptamana sau ziua. 

Evenimente Gmail : Informatii despre rezervari zboruri, hoteluri,concerte, 
restaurant si multe altele, se pot adauga automat la calendarul vostru. 

Operatii: creati, gestionati si verificati  operatiile impreuna cu evenimentele din 
calendar. 

Toate calendarele/planificarile intr-un singur loc:  Calendarul Google 
opereaza cu toate calendarele de pe telefonul mobil,chiar si Schimburi. 
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HARTI GOOGLE 
Exista harti cu peste 220 tari si teritorii cu milioane de 

companii si locuri marcate. Obtineti informatii despre 

trafic si transportul public. Navigati cu GPS in timp real  

si explorati imprejurimile ca si cum ati fi locuitor al zonei, 

datorita sugestiilor legate de unde sa serviti masa, sa beti 

ceva sau sa iesiti la plimbare, oriunde in lume. 



LUPA SI LANTERNA 

Aplicatia LUPA SI LANTERNA cuprinde o lupa si o 

lanterna (cu LED) care va este de folos cand vreti sa 

cititi texte scrise marunt. Trebuie doar sa activati 

lupa care automat se concentreaza pe text si are un 

zoom  pe care il puteti activa.  



Cele mai dese utilizari ale lupei: 

• Citirea meniului la restaurant 

• Citirea brosurilor  de medicamente 

• Numerele seriilor de pe anumite dispozitive (TV, DVD, frigider, etc.) 

Functii:

• Modul de contrast accentuat 

• Lupa care mareste de la 1.0X - 5.0X

• Salveaza imaginile /fotografiile facute in biblioteca. 



BIG LAUNCHER

O aplicatie care permite realizarea rapida 

si simpla a unui ecran acasa, specializat 

pentru persoanele in varsta sau cu deficienta 

vizuale. 



 AMPLIFICATOR DE SUNET

Imbunatateste claritatea sunetului 

aparatului dvstra si reduce  zgomotele de 

fond dupa cum doriti, din doua miscari. 



HARTA PENTRU ROTILE 

Aplicatie care va permite  sa gasiti si sa 

evaluati cele mai  accesibile locuri pentru 

caruciorul cu rotile, peste tot in lume si fara 

taxare (gratuit). 



MOOVIT

Moovit este aplicatia pentru mobilitate 

urbana  nr 1 in lume. Toate optiunile de 

mobilitate urbana intr-o singura aplicatie: 

autobuze, trenuri, metrouri, biciclete si multe 

altele.  





 VA MULTUMIM !
Mai multe informatii pe: www.cyberseniors.eu

Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia 
Europeană nu este responsabila pentru modul în 
care va fi folosit conţinutul informaţiei

http://www.cyberseniors.eu/

