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1.

SUMAR EXECUTIV

Obiective 2017
Proiectul european PALETTEV2 propune un mediu online de servicii care ajută persoanele vârstnice
să se mențină active în societate, în special prin acţiuni lucrative, și chiar să își deschidă o afacere.
Principalele domenii de service ale sistemului sunt:


Comunicare: activități sociale și contact (cu familia, colegii și alții), ceea ce duce la o
participare activă în comunitate;



Sănătate și îngrijire: la domiciliu (sau într-un centru rezidențial) ca persoane independente;



învățare continuă: menținerea la curent cu TIC, mass-media, competențe generale și
profesionale, controlul finanțelor personale (asigurare, acces facil la contul unei persoane);



Lucru (obținerea de locuri de muncă și sprijin antreprenorial) să rămână activi și să câștige un
venit după vârsta de pensionare.

Anul 2017, a doua etapă de implementare a proiectului, reprezintă etapa de definitivare a cerintelor
si nevoilor grupului tinta, analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului
PALETTEV2, realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2 și realizarea serviciilor propuse,
integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 si elaborarea manualului de utilizare a solutiei.
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2.

REZUMATUL ETAPEI

Etapa de Proiectarea si realizarea solutiei PALETTEV2 (A2) a implicat parcurgerea unor activitati
specifice, grupate în patru sub-etape și anume:
Livrabilele întocmite în această perioadă sunt următoarele:
-

Activitatea II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta

-

Activitatea II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului
PALETTEV2

-

Activitatea II.3 Realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2

-

Activitatea II.4 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 si
elaborarea manualului de utilizare a solutiei.

Activitatea II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta
Acestă activitate descrie procesul de dezvoltare a conceptului iterativ în cadrul proiectului
Palette. Sesiunile de prototipuri cu fidelitate redusă și deciziile de proiectare care au fost făcute în
concordanță cu aceste sesiuni de co-design interactiv cu utilizatorii finali fac parte integrantă din
procesul de proiectare și au precedat testarea machetei.
Documentul este structurat după cum urmează:
În primul rând, se introduce concluzia procesului iterativ până în acest punct, cu alte cuvinte
conceptul temporal Palette este introdus. Acest lucru este însoțit de informații de fond despre
proiectul PaletteV2 și despre abordarea care a fost aplicată. În conformitate cu abordarea, sunt
oferite atât o prezentare generală a întregului proces de proiectare Palette, cât și o vedere mărită a
pașilor descriși în acest document. Ulterior, acești pași sunt descriși mai detaliat pe capitol și sunt
structurați pentru a încheia cu o privire de ansamblu asupra deciziilor de proiectare, și anume
descalificarea sau încorporarea anumitor aspecte în conceptul Palette.
Proiectul PALETTEV2 se axează pe avansarea calității vieții persoanelor în vârstă în societatea
noastră. PALETTEV2furnizează persoanelor în vârstă la vârsta de pensie posibilitatea de a participa
activ la o serie de procese și evoluții sociale. PALETTEV2 dorește să realizeze acest lucru oferindu-le
un sistem ușor de utilizat, care le oferă acces la servicii digitizate legate de întâlniri cu alții, activități
comunitare, cursuri și servicii pe o platformă online. Astfel, PALETTEV2 își propune să ofere mijloace
online pentru a permite întâlnirile offline între vârstnici. Motto-ul lui PALETTEV2 este: "Bucurați-vă
de viață împreună ".

Activitatea II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului
PALETTEV2
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Această activitate prezintă o imagine de ansamblu a platformei Palette, din punct de vedere
arhitectural și definește cerințele tehnice și caracteristicile care stau la baza soluției. În această
secțiune se face un rezumat al interfeței de prezentare și se descriu aspecte precum securitatea,
performanța, accesibilitatea, numărul de utilizatori concurenți, volumul bazei de date, criptarea
datelor, recuperarea datelor, precum și beneficiile pe care le oferă.

❏ Securitate: Platforma are un modul de securitate în care utilizatorii sunt descriși și organizați în
grupuri în funcție de rolurile pe care le au în cadrul platformei. Fiecare rol are atribuită o listă de
funcții corespunzătoare permisiunilor acordate utilizatorului.
❏ Performanță: Soluția are o capacitate de procesare a datelor provenite de de la utilizatorii care
folosesc aplicația simultan și se poate extinde și adapta în funcție de numărul utilizatorilor
❏ Accesibilitate: Sistemul este accesibil și disponibil tuturor utilizatorilor conform standardelor
detaliate în faza de analiză.
❏ Numărul de utilizatori concurenți: Platforma este capabilă să suporte un număr de 250 de
conexiuni concurente pe un singur nod al serverului de aplicație, număr care va crește semnificativ
prin scalarea sistemului.
❏ Volumul bazei de date: Prin stabilirea unei configurații adecvate pentru stocarea datelor, se
asigură o bună funcționare și o experiență mai bună a utilizatorului cu sistemul
❏ Criptarea datelor: Datele sunt transferate în siguranță în cadrul platformei utilizând protocolul
HTTPS.
❏ Recuperarea datelor: Platforma este disponibilă în infrastructura cloud privată și va integra
proceduri de backup și de restaurare care vor fi folosite în cazul în care se vor corupe datele
sistemului. Infrastructura poate include și o altă zonă de disponibilitate pentru a se asigura o
strategie bună de recuperare a datelor în caz de dezastru.

Soluția propusă oferă următoarele avantaje:

❏ Datele se află într-o bază de date centrală pentru ca toate aplicațiile să aibă acces rapid la acestea.
❏ Informațiile sunt stocate cu în întregime și cu acuratețe. Informațiile privind procesele de instruire
și de învățare pot fi văzute în rapoartele sumare agregate.
❏ Administratorul poate face comparații între versiunea curentă și versiunile mai vechi ale
sistemului de monitorizare.
❏ Nu mai este nevoie să se utilizeze hârtii deoarece datele sunt transmise automat la baza de date și
sunt disponibile altor părți ale aplicației sau altor aplicații care accesează baza de date.
2016 - Etapa I
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❏ Soluția oferă API-uri (Interfețe de programare a aplicației) care facilitează accesarea informațiilor
utilizând standarde precum JSON, XML sau HTML.

Activitatea II.3 Realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2
PaletteV2 este un mediu de servicii online ușor de utilizat. Este o platformă care îi ajută pe seniori să
fie participanți activi în societate. Pe lângă hobby-uri și activități zilnice de agreement, aceasta poate include și
continuarea muncii, în special munca voluntară. Toate funcționalitățile PALETTEV2 sunt adaptate la nevoile
persoanelor în vârstă, creșterea încrederii acestor grupuri țintă fiind principiul de proiectare și dezvoltare.
Aceasta înseamnă că adaptarea sistemelor și a serviciilor este necesară pentru a se potrivi nivelului de
înțelegere al seniorilor și de competențe în utilizarea soluțiilor bazate pe TIC
Pentru o vizualizare mai clară a platformei PALETTEV2 și pentru a înțelege exact cum va funcționa sistemul,
vom prezenta în capitolul următor toate funcționalitățile incluse în sistem.
Pe baza cerințelor utilizatorilor finali am dezvoltat o platformă care să îndeplinească nevoile
utilizatorilor și care să răspundă obiectivelor proiectului.
Platforma este împărțită în două secțiuni: secțiunea publică și privată. Fiecare secțiune oferă
funcționalități diferite. Secțiunea publică este dedicată utilizatorilor neînregistrați, iar secțiunea privată este
dedicată utilizatorilor înregistrați în platformă (membrilor Palette).
Toate funcționalitățile platformei vor fi prezentate mai jos, în funcție de tipul secțiunii.
Soluția va fi bazată pe pagini web este accesibilă oricând, oriunde, prin intermediul unui dispozitiv care
folosește un browser de internet (printre care: Internet Explorer, Safari, Chrome și Firefox). Platforma va fi
accesată ușor și de pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente sau tabletele.

Activitatea II.4 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2
si elaborarea manualului de utilizare a solutiei.
Platforma de învățare online (cunoscută și sub numele de PaletteV2) este un mediu virtual de
învățare, care oferă cursanților o serie de resurse create pentru a îi implica și pentru a promova
învățarea bazată pe colaborare, orientată către studenți.
Acest ghid a fost conceput pentru a ajuta utilizatorul să utilizeze eficient platforma de învățare online
și să vă ofere răspunsuri la întrebările frecvente despre platformă.
Următoarele subiecte sunt acoperite în acest document:
1.
2.
3.
4.
5.

Care sunt cerințele minime de sistem pentru a rula platforma de învățare online?
Cum fac un cont?
Cum mă autentific?
Pagina de început și opțiunile principale
Cum accesez elementele?
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6. Funcționalitățile specifice cursanților
Pentru a utiliza platforma, trebuie să aveți accesa la internet. Puteți utiliza orice browser de
internet modern pentru a accesa platforma; cu toate acestea, este recomandat să folosiți cea mai
recentă versiune a unui browser pentru a preveni apariția oricăror probleme.
O listă a browserelor de internet utilizate în mod obișnuit poate fi găsită mai jos și versiunea minimă
pe care va funcționa platforma de învățare online:
•
•
•
•

Internet Explorer (v11)
Firefox (v30 sau mai recentă)
Google Chrome (v30 sau mai recentă)
Microsoft Edge (v5 sau mai recentă)
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3.

DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA

3.1

Informații contextuale și managementul contextului
Toate activitățile apartinând celei de-a doua etape de implementare reprezintă proiectarea si

realizarea soluției PALETTEV2 pusă la dispoziția grupului țintă. Pe baza informațiilor identificate în prima etapă
în care am identificat tipurile de utilizatori, am stabilit contextul folosirii tehnologiilor relevante, am definit
componentele, metodologia de recrutare și am elaborat modelul funcțional al soluției, în această etapă le-am
pus în practică prin crearea instrumentului tehnic și anume platforma proiectului.

3.2

Transparență, confidențialitate și securitate

Răspunderea pentru protecția vieții private, securitate și transparență este esențială într-un domeniu precum
comunitățile online, unde informații personale și/sau confidentiale pot fi vehiculate. În consecință
confidențialitatea și securitate înglobează următoarele preocupări:


Problemele de etică: Transparență, confidențialitatea și securitatea sunt strâns legate de problemele de
natura etică, autonomie, libertate, intimitate și confidențialitate, transparență și consimțământ.



Legile și reglementările se referă la drepturile și legile fundamentale în vigoare.



Siguranță: Instrumentele accesibile utilizatorilor trebuie să asigure un mediu sigur.
Cu toate acestea, consorțiul trebuie să abordeze protecția vieții private a utilizatorilor finali în termeni de

anonimizare și o abordare sigură a datelor propuse pentru a analiza noile prevederi ale a Comisiei Europene
privind Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR).

3.3

Instrumente utile în menținerea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor în
vârstă


Platforma va fi ușor de folosit pentru toți cei care doresc să se alăture.



Palette ajută la potrivirea persoanelor cu același interes prin activități, servicii și cursuri.



Palette va realiza acest lucru printr-o tehnică de potrivire inteligentă.
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4.

CONCLUZII

Principalele beneficii pe care proiectul le aduce în urma desfășurării activităților:

Platforma PaletteV2 potrivește persoanelor, serviciilor și activităților. Ajută adulții mai în
vârstă să trăiască o viață activă, plină de lucruri semnificative pe care le pot face. Platforma oferă
comunităților locale și întreprinderilor posibilitatea de a beneficia de motivația, expertiza și abilitățile
profesionale ale persoanelor în vârstă.
Mai mult decât atât, funcționează în ambele sensuri: pentru cei care oferă și pentru cei care caută
ceva.
Beneficiile utilizării platformei de către adulții mai în vârstăȘ


PaletteV2 creează condiții pentru o viață mai bună (activă, plăcută) pentru ei



PaletteV2 stimulează utilizarea TIC și îi ajută să fie conectați la informație



PaletteV2 stimulează comunitățile locale (autorități, companii, persoane fizice) să folosească
abilitățile și expertiza profesională a persoanelor în vârstă
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5.

REFERINȚE

-

Activitatea II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta

-

Activitatea II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului PALETTEV2

-

Activitatea II.3 Realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2

-

Activitatea II.4 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 si elaborarea
manualului de utilizare a solutiei
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6.

SCURT RAPORT DESPRE DEPLASARE EXTERNA

6.1

Întâlniri de consorțiu

Utrecht
În Ianuarie 2017 consorțiul PaletteV2 s-a reunit pentru 2 zile la Utrecht pentru a discuta pașii și țintele ce
trebuie atinse în acest an privind identificarea nevoilor grupului țintă, în vederea pregătirii activităților tehnice
de dezvoltare a instrumentelor informatice. De asemenea, au fost purtate discuții privind coordonarea
proiectului, toate Activitățile aferente planului de realizare, rezultatele atinse, cât și cele viitoare.
Pe agenda întâlnirii (Anexa 1_Palette_Agenda intalnire Utrecht.pdf) au fost incluse:
Marti, 17 Ianuarie
-

09:00 Welcome and Introduction

-

09.15 WP1: Current point on the project status (HUG)

-

09:30 WP3: Results focus group - part 1(SMH)

-

11:00 Coffee break

-

11:15 WP3: Results focus group - part 2(SMH)

-

12:00 WP3: Discussion about the next step on end user requirement (SMH)

-

12:15 Lunch break

-

13.30 WP4: Overview of existing solutions (VILANS)

-

14:45 Coffee Break

-

15:00 WP2: Presentation on possible business plan (REFLEXION)

-

17:00 End of the day

Miercuri, 18 Ianuarie
-

09:00Wrap up of day1

-

09:30 WP1: Administrative project status (HUG)

-

10:00 WP3: Validation of the IPR (SIVECO)

-

10:30 Coffee break

-

10:45 WP5: Presentation of the first prototype (VILANS)

-

11:30 WP1: Discussion on future direction (HUG)

-

12:00 Lunch break

-

13:30 WP4: Session on technology (SIVECO)

-

15:30 Coffee Break

-

16:00 WP2: Session on Dissemination strategy (REFLEXION)

-

17:00 Decision on next steps (HUG)
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-

17:30 End of meeting

Detalierea discuțiilor o puteti regasi în minuta întâlnirii (Anexa 2_Minutes of Meeting.pdf)
La întâlnirea din Utrecht, din partea SIVECO Romania SA au participat: Marius Preda, Diana Niculescu
Maribor
În Mai 2017 consorțiul PaletteV2 s-a reunit pentru 2 zile la Maribor pentru a discuta pașii și țintele ce trebuie
atinse în acest an privind identificarea nevoilor grupului țintă, în vederea pregătirii activităților tehnice de
dezvoltare a instrumentelor informatice. De asemenea, au fost purtate discuții privind coordonarea proiectului,
toate Activitățile aferente planului de realizare, rezultatele atinse, cât și cele viitoare.
Pe agenda întâlnirii (Anexa 3_Palette_Agenda intalnire Maribor.pdf) au fost incluse:
Miercuri, 17 Mai
-

09:30 – pre-presentation before de meeting!

-

11:00 Welcome and Introduction

-

11:15 WP1: Current point on the project status (HUG)

-

11:30 WP5: Presentation of the Co-creation results and resulting ideas for Palette + next steps
(VILANS)

-

13:00 Lunch break

-

14:00 WP5: Discussion/working together on parts of the concept to be further elaborated and
designed based on user inputs (VILANS)

-

15:30 Coffee Break

-

16:00 WP4: Session on technology (SIVECO)

-

18:00 End of the day

Joi, 18 Mai
-

09:00 Wrap up of day1 (HUG)

-

09:30 WP1: Administrative project status (HUG)

-

10:00 WP1: Discussion on future direction (HUG)

-

10:30 Coffee break

-

11:00 WP2: Session on Dissemination strategy (REFLEXION)

-

12:00 Lunch break

-

13:00 WP2: workshop on creation of the business plan (REFLEXION)

-

15:30 Coffee Break

-

16:00 WP3: Validation of the IPR (SIVECO)

-

16:30 Decision on next steps (HUG)

-

17:00 End of meeting

La întâlnirea din Maribor, din partea SIVECO Romania SA au participat: Marius Preda, Diana Niculescu.
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SIVECO a susținut o prezentare tehnica (Anexa 8_Maribor_Technical_solution_SVC.pdf).
Poznan
În Septembrie 2017 consorțiul PaletteV2 s-a reunit pentru 2 zile la Poznan pentru a discuta pașii și țintele ce
trebuie atinse în acest an privind identificarea nevoilor grupului țintă, în vederea pregătirii activităților tehnice
de dezvoltare a instrumentelor informatice. De asemenea, au fost purtate discuții privind coordonarea
proiectului, toate Activitățile aferente planului de realizare, rezultatele atinse, cât și cele viitoare.
Pe agenda întâlnirii (Anexa 4_Palette_Agenda intalnire Poznan.pdf) au fost incluse:
Luni, 18 Septembrie
-

09:00 Welcome and Introduction

-

09:15 WP1: Current point on the project status (HUG)

-

09:30 WP5: Presentation of the Co-creation results (VILANS)

-

11:00 Coffee break

-

11:30 WP5: Presentation of the final prototype (VILANS // PSNC)

-

13:00 Lunch break

-

14:00 WP4: Session on technology (SIVECO)

-

15:30 Coffee Break

-

16:00 WP2: Session on Dissemination strategy (REFLEXION)

-

18:00 End of the day

Marti, 19 Septembrie
-

09:00 Wrap up of day1 (HUG)

-

09:30 WP2: workshop on creation of the business plan (REFLEXION // PSNC)

-

10:30 Coffee Break

-

11:00 WP2: workshop on creation of the business plan (REFLEXION // PSNC)

-

12:00 Lunch break

-

13:00 WP1: Administrative project status (HUG)

-

13:30 Decision on next steps (HUG)

-

14:00 Workshop on mid-term review

-

16:00 End of meeting

Detalierea discuțiilor o puteti regasi în minuta întâlnirii (Anexa 5_Minutes of Meeting.pdf)
La întâlnirea din Poznan, din partea SIVECO Romania SA au participat: Marius Preda, Diana Niculescu.
SIVECO a susținut o prezentare tehnica (Anexa 9_Maribor_Technical_solution_SVC.pdf).
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Geneva
În Noiembrie 2017 consorțiul PaletteV2 s-a reunit pentru 2 zile la Poznan pentru a participa la mid-term review.
De asemenea, au fost purtate discuții privind coordonarea proiectului, toate Activitățile aferente planului de
realizare, rezultatele atinse, cât și cele viitoare.
Pe agenda întâlnirii (Anexa 6_Palette_Agenda intalnire Geneva.pdf) au fost incluse:
Luni, 20 Noiembrie
-

13:00 Start of the meeting

-

13:00 Presentation of the different parts of the mid-term review
o

1.General presentation of the project

o

2.Presentation of end user requirement

o

3.Presentation of the mockups

o

4.Presentation of the Demo

o

5.Presentation of the Business Plan

o

6.Presentation of the dissemination action

o

7.Conclusion

-

15:00 Discussion about open issues

-

16:00 Coffee break

-

16:30 Final integration

-

18:00 End of the day

Marti, 21 Noiembrie
-

09:30 Welcome of participants

-

10:00 Starts of the mid-term review

-

12:00 Sandwich break

-

14:00 End of the mid-term review

-

14:00 Coffee break

-

14:30 Discussion on next points

-

17:00 End of meeting

Detalierea discuțiilor o puteti regasi în minuta întâlnirii (Anexa 7_Minutes of Meeting.pdf)
La întâlnirea din Poznan, din partea SIVECO Romania SA au participat: Marius Preda, Diana Niculescu
SIVECO a susținut o prezentare tehnica (Anexa 10_Maribor_Technical_solution_SVC.pdf).
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7.

PAGINA WEB A PROIECTULUI

Pagina web a proiectului este funcțională și într-o permanentă actualizare. Aceasta este disponibilă in limbile
Engleză, Română, Franceză, Slovenă, Olandeză ți Poloneză.
http://www.palettev2.eu/
RST - RAPORT STIINTIFIC ȘI TEHNIC IN EXTENSO - 2017 - ETAPA II PROIECTAREA SI REALIZAREA SOLUTIEI
PALETTEV2 este disponibil pe website-ul proiectului la adresa http://www.palettev2.eu/index.php/palette-ro
Fisa proiectului
Titlu: „Participative Activity and Learning Environment offering Targeted ICT Tools for the Elderly”
Acronim: PaletteV2
Contractor: SIVECO România (Partener),
Autoritate Contractanta: Unitate Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării
Contractul nr.: 66/2016
Buget Total: 1.921.241,5RON
Sursa 1 - Finantare de la bugetul de stat: 553.711.5 RON
Sursa 2 - Finantare din alte surse atrase(Cofinantare): 864.540,0RON
Sursa 3 – De la Comisia Europeana: 502.990,0 RON
Durata: 28 luni (Coordonatorul va solicita prelungirea proiectului cu 6 luni)
Contact:
Director de proiect: Octavian-Marius PREDA
Adresa: SIVECO ROMANIA SA,
Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4
Tel: +4 021 30 23 300
Fax: +4 021 30 23 391
Email: marius.preda@siveco.ro
Planul proiectului

Etapa

Denumire

Termen

Stadiu

Etapa I

Analiza cerintelor si nevoilor utilizatorilor

31.12.2016

Finalizat

Etapa II

Proiectarea si realizarea solutiei PALETTEV2

31.12.2017

Finalizat

Etapa III

Testarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei

30.09.2016

In derulare

Activități proiect
Etapa I Analiza cerintelor si nevoilor utilizatorilor



Activitate I.1 Colectarea si analiza cerintelor si nevoilor grupului tinta



Activitate I.2 Analiza si definirea cerintelor functionale si de uzabilitate ale conceptului PALETTEV2
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Activitate I.3 Definirea unui plan de protejare a drepturilor de proprietate intelectuala



Activitate I.4 Analiza aspectelor etice privind implicarea grupului tinta

Etapa II Proiectarea si realizarea solutiei PALETTEV2



Activitatea II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta



Activitatea II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului PALETTEV2



Activitatea II.3 Realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2



Activitatea II.4 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 si
elaborarea manualului de utilizare a solutiei.

Etapa III Testarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei grata



Activitatea III.1 Analiza specificatiilor de testare si evaluare a solutiei PALETTEV2



Activitatea III.2 Studiul si integrarea feedback-ului primit de la utilizatori



Activitatea III.3 Experimentarea, testarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei
PALETTEV2
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8.

DISEMINARE

ÎN

MEDIUL

ONLINE

ROMÂNESC

http://science.hotnews.ro/stiri-tehnologie-21931870-siveco-romania-participa-proiectul-european-cercetarepalettev2-care-isi-propune-imbunatatirea-calitatii-vietii-persoanelor-varstnice-ajutorul-noilor-tehnologii.html
Romanian Secondary Education Project ROSE (Anexa 11_Planning-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_2)
Co-creation sessions helped us to identify your needs (Anexa 12_Planning-Dissemination-actionsPaletteV2_SIVECO_3)
The AAL Forum (Anexa 13_Planning-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_4)
Over five million Europeans aged 55 to 74 are diagnosed annually with depression (Anexa 14_PlanningDissemination-actions-PaletteV2-SVC_1)
Romania in spatial eLearning (Anexa 15_Reporting-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_1)
SIVECO Romania participates in the European research project PALETTEV2, which proposes to improve the
quality of life of the elderly with the help of the new technologies (Anexa 16_Reporting-Dissemination-actionsPaletteV2_SIVECO_2)

Rezultate

Rezultate

Rezultate planificate

obtinute

Etapa 1
Activitatea II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta
Activitatea II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului
PALETTEV2
Activitatea II.3 Realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2
Activitatea II.4 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2
si elaborarea manualului de utilizare a solutiei.
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9.

ANEXE

Anexa 1_Palette_Agenda intalnire Utrecht
Anexa 2_Minutes of Meeting
Anexa 3_Palette_Agenda intalnire Maribor
Anexa 4_Palette_Agenda intalnire Poznan
Anexa 5_Minutes of Meeting
Anexa 6_Palette_Agenda intalnire Geneva
Anexa 7_Minutes of Meeting
Anexa 8_Maribor_Technical_solution_SVC
Anexa 9_Poznan_Technical_solution_SVC
Anexa 10_Geneva_Technical_solution_SVC
Anexa 11_Planning-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_2
Anexa 12_Planning-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_3
Anexa 13_Planning-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_4
Anexa 14_Planning-Dissemination-actions-PaletteV2-SVC_1
Anexa 15_Reporting-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_1
Anexa 16_Reporting-Dissemination-actions-PaletteV2_SIVECO_2

Intâlniri tehnice via Skype:
Anexa 17_PALETTEv2ConfCallMinutes08-02-2017
Anexa 18_PALETTEv2ConfCallMinutes08-03-2017
Anexa 19_PALETTEv2ConfCallMinutes05-04-2017
Anexa 20_PALETTEv2ConfCallMinutes31-05-2017
Anexa 21_PALETTEv2ConfCallMinutes22-03-2017
Anexa 22_PALETTEv2ConfCallMinutes14-06-2017
Anexa 23_PALETTEv2ConfCallMinutes28-06-2017
Anexa 24_PALETTEv2ConfCallMinutes12-07-2017
Anexa 25_PALETTEv2ConfCallMinutes26-07-2017
Anexa 26_PALETTEv2ConfCallMinutes23-08-2017
Anexa 28_PALETTEv2ConfCallMinutes06-09-2017
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Anexa 29_PALETTEv2ConfCallMinutes18-10-2017
Anexa 30_PALETTEv2ConfCallMinutes15-11-2017
Anexa 31_PALETTEv2ConfCallMinutes29-11-2017

Livrabile în proiect
II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului tinta
II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului PALETTEV2
II.3 Realizarea solutiei propuse - platforma PALETTEV2
II.4 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 si elaborarea manualului de util
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