
 

 

 

Configurare (Inrolare) Tableta 

 

Apasati butonul Pornire. 
Verificati ca tableta s-a conectat 
la reteaua de date mobile sau la 
WiFi! 

 
1. Apasati de 7 ori pe ecranul 

tabletei (in afara butonului 
“Incepeti”) 

 
Atentie! In cazul in care 
conexiunea mobila de date nu 
exista se va afisa ecranul de 
conectare la o retea WiFi.  
Fara acces la o conexiune 
internet (date mobile sau WiFi) 
tableta nu se va putea inrola in 
aplicatia Bento MDM 

 

 
2. Scanati codul QR de pe 

https://www.mdm-edu.ro/ 
pentru a demara procedura de 
inregistrara a tabletei in Bento 
MDM. 
 

Atentie!  
Pe site veti gasi mereu QR pentru 
ultima versiune de MDM, ce 
inlocuieste alte QR-urile ce erau pe 
site. 
Daca ati printat un QR (de pe site) 
asigurati-va ca inca este de 
actualitate (pe site, deasupra QR 
este trecut numele versiunii). 
Daca scanati de pe un ecran, din 
browser web, si aveti eroare la 
inrolare, faceti refresh in pagina 
web.” 

 



 

 

 

3. Apasati butonul Inainte 
pentru continuare 

 



 

 

 

Se verifica prerechizitele necesare 
inrolarii in aplicatia Bento MDM 

 
 

4. Confirmati inceperea inrolarii 
propriu zise in aplicatia bento 
MDM apasand “Acceptati si 
cont.” 

 



 

 

 

Se asteapta pana cand tableta 
este inrolata in aplicatia Bento 
MDM 

 



 

 

 

5. Suntem informati ca acest 
dispozitiv nu mai este privat, 
fiind inrolat in aplicatia Bento 
MDM. 
Apasati Inainte pentru a 
continua 

 



 

 

 

6. Configurarea s-a terminat. 
Apasati Finalizati pentru a 
incheia cu success inrolarea 

 



 

 

 

7. Se accepta polica de 
configentialitate. 

 
 

8. Se activeaza cele 2 permisiuni 
necesare aplicatiei Bento 
MDM pentru a controla 
correct toate functiile 
dispozitivului. 
 
Dupa acceptarea acestor 2 
permisiuni tableta se va 
restarta. 

 
 

 



 

 

 

Dupa restart, Aplicatia Bento 
MDM va porni ca aplicatie 
implicita.  
Versiunea aplicatiei poate fi 
diferita decat cea din acest 
document.  

 
Daca aplicatia Bento MDM va gasi 
o versiune mai noua a aplicatiei, 
aceasta se va actualiza si restarta 
automat tableta, daca este lucru 
este necesar. 

 
Atentie!  
Serverul la care e contecteaza 
trebuie sa fie mdm-edu.ro 

 
 

Dupa incarcarea aplicatiei, 
configurarea a luat sfarsit si 
ecranul implicit Bento MDM va fi 
afisat. 

 
Atentie! Informatiile si aplicatiile 
afisate in ecranul de pornire pot 
fi diferite fata de cele din 
prezentul document. 

 
 


