Referencje
Oceny użytkowników aplikacji mobilnej
Dzienniczek+ w sklepach internetowych

W sklepach Windows Phone oraz Google
Play Dzienniczek+ jest na liście najlepszych
aplikacji z dziedziny edukacji, wyświetla się
w pierwszej dziesiątce

Terminarz sprawdzianów: Bardzo fajny, wszystko czytelne dla rodzica jak i dziecka,
bardzo przydatne.
Szybkość uzyskania informacji bez logowania.
Szybkość powiadomień, łatwy i wygodny dostęp do dziennika szkolnego.
Dostęp mobilny z każdego miejsca. Szybki wgląd w sytuację szkolną dziecka.
Same pozytywy!!! Na bieżąco widzę oceny i np. sprawdziany, co jest pomocne,
bo z pamięcią trudno na starość :)
Szybkość, łatwość, mobilność. Można być na bieżąco z wynikami dziecka.
Dostęp ze smartfona przez aplikację mobilną jest wygodniejszy niż przez stronę www
(w pracy nie mam dostępu do strony Vulcan z komputera stacjonarnego). Ponadto uruchomienie
aplikacji mobilnej w celu sprawdzenia informacji jest znacznie szybsze niż uruchomienie
komputera/laptopa.
Możliwość monitorowania dziecka bez konieczności logowania się na komputerze.
Jest świetnie! Podoba mi się ta aplikacja. Bardzo przejrzysta, szybka i łatwa w obsłudze,
daje 5 od zaraz…
Super! Teraz nie muszę włączać przeglądarki internetowej żeby sprawdzić oceny czy plan lekcji.
OK. U mnie wszystko chodzi ;D nie mogłem się doczekać apki na telefon :P
Ok. Kartkówki, oceny, plan lekcji w jednym miejscu…

Bardzo fajne!!! Teraz nie muszę na każdej przerwie chodzić do planu lekcji,
bo tylko otwieram Dzienniczek+.
Spełnia swoje zadanie. Jest kieszonkowy, zawsze jest wszędzie i co NAJWAŻNIEJSZE,
nie musisz pamiętać hasła do logowania! Bynajmniej jak dla mnie jest okey, bo wiem kiedy
i za co dostałem pałkę nawet wtedy, kiedy nie było mnie w szkole! :-D
Super. Bardzo dobrze działa. Mogę szybko i bez problemu sprawdzić moje oceny, zastępstwa
i inne. Po prostu mega!
Fantastyczne! Apka nie do pobicia.
Fajna grafika, przejrzyste opcje. Znacznie ułatwia podglądanie ocen niż zwykła przeglądarka.
Fajnie by było dostawiać powiadomienia o nowych ocenach, ale wiem, za dużo wymagam :)
Po aktualizacji pokazuje nowe oceny z 7 dni lub 14! Super :)
Aplikacja jest wzorowa. Działa bardzo stabilnie, dobrze wykonana i spójna graficznie.
Trudno czegoś jej zarzucić.
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