
Вітаю, 



Ми хотіли б Вас повідомити, що в майбутньому ми будемо інформувати Вас щодо новин та подій 
нашої установи/компанії за допомогою сучасного додатку. 



Таким чином, ми робимо важливий внесок в захист природи, адже ми зберігаємо велику кількість 
паперу та картриджів для принтерів.



І найкраще: Завдяки кращої організації ми здобуваємо більше часу для найнеобхіднішого!

Важливо : Додаток не має заміняти 
персонального спілкування - контактуйте 
з нами як і раніше, ми будемо раді 
поговорити з Вами!



Ми обрали додаток the Stay Informed app 
від компанії Stay Informed GmbH в 
Мерцгаузені (Фрайзбурзі). 

Iнформацiя про 
Stay Informed App



• Ви отримуєте сповіщення про важливу 
інформацію та події установи/компанії 
прямо у вашому смартфоні.


• Ви можете заповнювати цифрові бланки 
для відгуків на вашому смартфоні та 
надсилати їх нам.

• Ви з легкістю можете перенести надіслані нами записи до календаря власного смартфону.


• Ви можете повідомляти про відсутність прямо в додатку. ( Для “Kids”, “Schools” та “Care” установ) 


• Цей додаток підтримується DSGVO, не містить реклами та безкоштовний для користувачів.


• На відміну від звичайних чат-додатків, Ваші повідомлення та інформація не видні іншим 
користувачам. 


• Ваша інформація не буде комерційно експлуатована, продана або ж передана до рук 
неавторизованих третіх партій.


• Користувачі, що не мають смартфону, можуть з легкістю отримати доступ до всієї інформації та 
записів через веб-додаток не докладаючи ніяких додаткових зусилль.

Вашi переваги



Як це працю

1 На вашому смартфоні, відкрийте 
Google Play (користувачі Android) або 
App Store (користувачі iPhone).

3 Натисніть Завантажити

2 В полі пошуку надрукуйте: 

Stay Informed App або відскануйте 
потрібний QR код

Stay Informed App

Відкрити 

Після завантаження натисніть 
“Відкрити”4

э
(Stay Informed App)



5 Перейдіть до

6 Введіть ID номер 
нашої установи/
компанії

Натисніть на7
Підтвердити

Реєстрація

9:41

Account DetailsДеталі аккаунта

Ім’я

Прізвище

Ім’я та прізвище вашої дитини/дітей

Електронна пошта

Підтвердження електронної пошти

Пароль

Підтвердження паролю

Виберіть групиі

Повідомляйте мене о новинах та подіях 
обранних груп:

Група 1

Команда

Група 2

Команда Адміністрації

Група 3

Умови використання - Stay Informed GmbH

Політика конфіденційності - Stay Informed 
GmbH

Натискаючи кнопку “Реєстрації”, Ви 
погоджуєтесь з умовами використання та 
політикою конфіденційності.

Ваш акаунт успішно створено! Однак, Ви не 
зможете увійти допоки адміністратор не 
підтвердив Ваш акаунт. Ви отримаєте 
електронний лист з інформацією коли ваш 
акаунт змінить свій статус.

9:41

Account DetailsВітаємо!

OK

Потрібна допомога? Зв’яжіться з нами

8
Введіть необхідну 
інформацію в 
реєстраційну форму. 

Українська

Ввійти Реєстрація

Datenschutzerklärung

Nutzungsbedienungen v2.2.0 (113) 

Введіть ID номер

Будь ласка введіть ID установи і натисніть 
“Далі”.

ID установи

si12345678

Щоб безпечно під’єднати Вас до Вашої організації, 
ми використовуємо унікальний ID код організації. 
Ви можете запросити унікальний ID в 

адміністратора організації.

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

123 space return

Далі

Підтвердити

Підтвердження 
установи

Чи хотіли б Ви створити аккаунт 
користувача для цієї організації?

SI Kita



Після нашої перевірки Ви отримаєте підтвердження і 
зможете ввійти у свій аккаунт. Перевірка виконується 
лише один раз при першій реєстрації, одразу після цього 
додаток буде доступний для користування.  

9

Сподiва мось, Ви розважитесь!

9:41

Account DetailsВвійти

Електронна пошта

Пароль

Не виходити з акаунту

Ввійти

Забули пароль?

9:41

э

Українська

Ввійти Реєстрація

Datenschutzerklärung

Nutzungsbedienungen v2.2.0 (113) 



Як це працю 

Stay Infrormed Web 
App

1 Ми додаємо Вашу електронну адресу до адміністраційного порталу. 

2
Ви отримаєте електронний лист-запрошення із посиланням до реєстраційної сторінки 
веб-додатку. Це посилання буде дійсне протягом 7 днів. На реєстраційній сторінці Ви 
маєте встановити пароль. Також, буде запит на код, який ми персонально Вам 
надамо.

3 Після реєстрації Ви отримуєте доступ до веб-додатку.

4 При надходженні нових сповіщень, Ви будете отримувати електронні листи. Щоб 
прочитати сповіщення, Ви маєте увійти у веб-додаток.

5 Щоб увійти у веб-додаток, Ви маєте застосувати свою електронну адресу та 
встановлений пароль.

э
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