Мобільний
студентський квиток

Шлях до цифрових документів у смартфоні
У багатьох країнах Європи вже починають впроваджувати цифровий
формат документів: електронний паспорт, водійське посвідчення,
гаманець у смартфоні тощо.
У сучасній Україні смартфон – головний помічник кожного громадянина.
Цифровий студентський квиток у смартфоні відкриє ряд можливостей
для студентів і вишів.
Настала ера смартфонів. Пластик – минуле століття!

У чому особливість мобільного студентського квитка
● Імідж сучасного вишу.
● Підвищення цифрової компетентності студентів і викладачів.
● Безпечна, сучасна та безкоштовна функція для студентів і викладачів.
● Мобільність – швидкий доступ до документа.
● Безкоштовний миттєвий випуск/перевипуск мобільного студентського
квитка.
● Актуальний розклад для студента та викладача в смартфоні.
● Оплата навчання, проживання, проїзду тощо.
● Засіб комунікації. Необхідність розміщувати
об'яви на стінах зникає.
● Пільги на проїзд*.
* Після схвалення МОН.

Що вже працює зараз
1. Студентський квиток у смартфоні.
2. Розклад занять, екзаменів*.
3. Заповнене поле «Серія та номер студентського»
під час купівлі квитка на поїзд
у додатку Privat24.

* Функціонал додається на бажання вишу.

Як отримати квиток
1. Завантажити додаток Privat24.
2. Відсканувати через додаток QR-код на сайті
або у вестибюлі вишу.
3. Ввести номер студентського.
4. Почати користуватися квитком
та розкладом занять.

Що потрібно вишу для старту проєкту
Дія

Коментар

Надіслати картинки поштою:
лого та печатку вишу, підпис ректора

Формат картинок – .png на прозорому фоні:
лого вишу (600х632), підпис ректора
(600х389), печатка вишу (600х600)

Написати листа до Міністерства освіти і науки
України для погодження участі в проєкті

Шаблон листа ПриватБанк надішле поштою

Визначити відповідального співробітника
та надати ПриватБанку його номер телефону

Бажано, щоб співробітник мав базові знання
системного адміністратора

Підготувати файл із базами студентів
згідно з встановленою структурою

Структуру файлу ПриватБанк надішле поштою

Завантажити на сервер файл з базами

Ключі та доступи ПриватБанк надішле поштою
відповідальному співробітнику

Надати дані 100 студентів (П. І. Б. і студентський
квиток) для бета-тестування

Це можуть бути як рандомно обрані студенти,
так і студенти однієї спеціальності.
На вибір вишу

Розмістити на сайті вишу (або на дошці
оголошень) інструкції для входу до квитка

Інструкцію до квитка ПриватБанк надішле
поштою

Який функціонал буде готовий восени
● Відкриття студентського для кондуктора під час оплати проїзду
в міському транспорті в додатку Privat24.
● Відкриття студентського для провідника під час купівлі квитка
на поїзд у додатку Privat24.
● Оплата навчання/гуртожитку.
● Можливість надіслати рахунок на оплату навчання/гуртожитку
з реквізитами родичу.
● «Керування повідомленнями» для вишу.
Оголошення, опитування, зміна розкладу
через «Студентський квиток».

Чого чекаємо в перспективі
● Розклад викладачів. Квиток викладача.
● Проведення акцій для користувачів додатка.
● Освітній канал для студентів. Матеріали фінансової сфери в форматі жартів,
невеликих історій. Чат із запитаннями фінансового характеру.
● Проходження практики або подання заявки на роботу в ПриватБанку.
● Студентський чат.
● Оцінка якості викладання, навчання та студентського життя.
● Позначки про присутність на парі.
Це спільний проєкт із вишами, і ми готові
до впровадження майже будь-яких
ваших пропозицій!
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