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O Klasomat
• Elektroniczny skarbnik w klasie

• Obsługa składek klasowych w szkołach
• Łatwa i przejrzysta ewidencja środków finansowych
• Monitorowanie on-line wpływów i wydatków przez rodziców
• Powiadomienia o bieżących i zaległych składkach• Powiadomienia o bieżących i zaległych składkach

• Płatności za zajęcia pozalekcyjne
• Uczestnictwo w wielu grupach pozalekcyjnych
• Automatyczne pobieranie płatności za zajęcia
• Transakcje bezgotówkowe bez wychodzenia z domu

• Zbiórki okolicznościowe
• Szybka składka na dowolny cel (prezent, wyjazd etc.)
• Łatwy i przejrzysty system rozliczeniowy
• Wygodny sposób na zbiórkę pieniędzy on-line



Korzyści dla Skarbników
• Łatwa obsługa funkcji skarbnika klasowego

• Przejrzyste rozliczanie składek i wydatków

• Możliwość załączania potwierdzeń wydatków (paragon, faktura etc.)

• Bezpłatna rejestracja, przelewy i prowadzenie rachunku • Bezpłatna rejestracja, przelewy i prowadzenie rachunku 

• Składki na dowolny cel

• Szybkie wpłaty i wypłaty online oraz obsługa transakcji gotówkowych

• Karta płatnicza (debetowa) dołączona do rachunku 

• Przypomnienia o zaległych składkach

• Oszczędność czasu, wygoda i transparentność



Korzyści dla Rodziców
• Łatwe i bezgotówkowe opłacanie składek klasowych

• Bieżące monitorowanie wydatków Skarbnika (potwierdzenia i faktury)

• Terminowa płatności składek klasowych i opłat za zajęcia pozalekcyjne• Terminowa płatności składek klasowych i opłat za zajęcia pozalekcyjne

• Bezpłatna rejestracja i korzystanie z Klasomat

• System wiadomości i powiadomień

• Oszczędność czasu i wygoda

• Transakcje bezgotówkowe bez wychodzenia z domu

• Mobilny dostęp 24/7



Jak działa Klasomat
• Rejestracja online 

• Dodanie klasy lub grupy

• Dodanie uczestników i ich opiekunów• Dodanie uczestników i ich opiekunów

• Nowa składka

• Powiadomienia i ponaglenia

• Wpłaty, wypłaty online i gotówkowe

• Historia transakcji 

• Opis wydatków przez Skarbnika (faktury, paragony)





Harmonogram projektu
• Opis i projekt graficzny 04/2016

• Opracowanie modelu biznesowego 05/2016

• Development IT 06-08/2016• Development IT 06-08/2016

• START Klasomat 09/2016

• Marketing i reklama produktu od 09/2016

• Pozyskiwanie kluczowych partnerów od 10/2016

• Akcje promocyjne w placówkach edukacyjnych od 10/2016



Uproszczony budżet projektu
• Pozyskane środki na projekt: 1 400 000 PLN

Główne koszty:

• Infrastruktura techniczna systemu• Infrastruktura techniczna systemu

• Projekt graficzny i dewelopment IT (WWW, mobile – Android, iOS)

• Marketing i reklama 

• Akcje promocyjne w placówkach edukacyjnych



Zewnętrzne finansowanie
Główny inwestor, dzięki któremu powstał Klasomat to:

• Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez IQ Pomerania Sp. z o.o. Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez IQ Pomerania Sp. z o.o. 

• Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego posiada 
90% udziałów Spółki

• Pozostali inwestorzy łącznie posiadają 10% udziałów Spółki



Bezpieczeństwo

• Rozliczenia finansowe obsługuje Instytucja Płatnicza Igoria Trade S.A.

• Instytucja Płatnicza posiada nadzór Komisji Nadzoru Finansowego• Instytucja Płatnicza posiada nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

• Środki pieniężne przechowywane są na wydzielonych rachunkach 
płatniczych w Instytucji Płatniczej





• Klasomat powstał dzięki wsparciu kapitałowemu Funduszu 
Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Podsumowanie

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
• Wiedza i doświadczenie IQ Pomerania Sp. z o.o., która zarządza 

funduszem okazała się niezbędna do rozpoczęcia działalności
• Klasomat rozwija się dzięki Jeremie Seed Capital



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


