Pierakstu lapiņa bez robežām
Classnote radītāji tradicionālo pierakstu kladi vēlas aizstāt ar digitālu rīku planšetdatorā
Aplikācija Classnote sola ātrāku un ērtāku pierakstu veikšanu planšetdatorā. «Tā ļauj ne tikai pierakstīt
tekstu, bet arī veidot tehniskos zīmējumus, vēlāk pievienosim arī iespēju ērti pierakstīt vienādojumus – tas,
kas studentiem un skolēniem ir vajadzīgs,» stāsta Mārtiņš Bratuškins, pierakstu veikšanas aplikācijas
Classnote idejas autors. Vaicāts, kā šī aplikācija atšķiras no pierakstīšanas klēpjdatorā vai planšetdatorā,
viņš teic, ka aplikācija speciāli pielāgota tam, lai varētu rakstīt ne tikai tekstu word dokumentā. «Protams,
portatīvajā datorā tekstu var uzrakstīt ļoti ērti, bet, kad jāsāk zīmēt vai pierakstīt vienādojumus, tas
neizdodas tik labi kā ar roku. Tāpēc radās doma, ka vajadzīga platforma, ar kuras palīdzību to darīt
planšetdatorā, turklāt Classnote vienā dokumentā var strādāt daudzi lietotāji. Viss uzreiz notiek vienā
dokumentā,» viņš skaidro.
Šobrīd Classnote tiek izstrādāta un vēl nav nodibināts uzņēmums. «Kamēr mums nav gatava produkta,
vēl nav vērts dibināt uzņēmumu,» uzskata Mārtiņš.
Rakstīt un zīmēt
Mārtiņš studē RTU Būvniecības fakultātē un jau studiju sākumā viņam radās ideja par pierakstu
aplikāciju. «Mums ir nepieciešams daudz un ātri rakstīt, zīmēt, veidot grafikus, pierakstīt matemātiskus
vienādojumus. Vienmēr atradīsies kāds, kurš nav bijis lekcijā un prasīs nokopēt, bet ne vienmēr klade
atgriežas pie īpašnieka. Tāpēc sapratu, ka man labāk gribētos pierakstus veikt digitāli, nevis ar roku kladē,»
viņš teic.
Classnote mērķauditorija ir studenti un skolēni, bet pagaidām Mārtiņš fokusējas uz universitāšu
studentiem, jo šī auditorija ir vieglāk sasniedzama. Ar laiku paredzēts šo produktu piedāvāt arī
korporatīvajiem klientiem, kas to varētu izmantot savās sapulcēs.
Runājot par skolēniem, viņš norāda, ka pagaidām samērā mazai skolēnu daļai ir planšetdatori, bet nav
zināms, kāda būs situācija pēc diviem vai trim gadiem. «Arvien vairāk satura pieejams internetā un neviens
nezina, kurā virzienā izglītības sektors attīstīsies – kā vienots saturs, ko var lejupielādēt, vai aplikācijas, kas
veidos mācību saturu. Neviens to nezina,» viņš teic.
Īstais laiks
«Ideja man bija jau kādu laiciņu, bet vēl nebiju līdz galam izdomājis, ko tieši un kāpēc vajag. Kad man
radās ideja, planšetdatori nemaz nebija tik izplatīti. Ņemot vērā, ka katru gadu planšetdatoru pārdošanas
apjomi ievērojami palielinās un apsteidz portatīvos datorus, šis ir labs laiks, lai piedāvātu šādu aplikāciju,» ir
pārliecināts Mārtiņš.
Classnote pierakstu rīks ir gandrīz gatavs, bet vēl nav publiski pieejams. «Komanda strādā, lai
maksimāli ātri to piedāvātu tirgū,» viņš sola. Vēl nepieciešams izstrādāt apmaksas sistēmu. Paredzēts, ka
visas aplikācijas funkcijas būs pieejamas bez maksas. Vienīgais ierobežojums būs dokumentu skaits – par
brīvu būs pieejami trīs dokumenti un, ja vēlies vēl kādu dokumentu, jāsamaksā papildus.
Viņš pieņem, ka katram studiju priekšmetam būtu vajadzīgs savs dokuments – kā atsevišķa pierakstu
kladīte. Dokumentu izmērs ir neierobežots un teorētiski var iztikt arī tikai ar trim, bet Mārtiņš uzskata, ka
vieglāk strādāt, ja katram priekšmetam ir atsevišķs dokuments.
Katrai sava specifika
Līdzīgi rīki tirgū jau ir. «Esmu izpētījis dažādas konkurējošas aplikācijas, bet katrai ir sava specifika.
Vispopulārākā ir Evernote, kas būs pirmais rezultāts, ja Google meklēs piezīmju veikšanas aplikāciju. Tā
pārstāv līmlapiņu tipa piezīmes – tie vairāk ir atgādinājumi, nevis pieraksti. 70–80% pierakstu aplikāciju ir
šāda tipa. Savukārt «lielo» pierakstu aplikācijas ļauj nosūtīt dokumentu, bet ne vienlaicīgi un kopīgi lietot
dokumentu,» skaidro Mārtiņš.
Aplikācija izstrādāta Android ierīcēm, bet paredzēts to pielāgot arī citām šobrīd populārām platformām
– iOS un Windows8.

Ir pieņēmums uzskatīt, ka Android lietotāji nelabprāt maksā par aplikācijām. «Tāpēc arī aplikācija ir par
brīvu. Es pats lietoju Android un nemūžam nemaksāšu par aplikāciju, par kuru nezinu, kā tā darbojas. Taču
esmu gatavs maksāt, ja esmu izmēģinājis un man tā patīk,» saka Mārtiņš.
Sāk Garage48
Šīs ieceres realizācija sākta pavisam nesen – savu ideju Mārtiņš prezentēja maijā notikušajā Garage48
pasākumā Ventspilī, kur pieteicās pārējie komandas dalībnieki, kas tai noticēja. Garage48 ir starptautisku
pasākumu sērija, kas veicina informācijas un mobilo tehnoloģiju biznesa vides attīstību. To aizsāka Igaunijas
uzņēmēji ar mērķi radīt jaunas un konkurētspējīgas biznesa idejas, kā arī atrast starptautiskus partnerus un
atbalstītājus 48 stundu laikā.
«Garage48 sniedz sajūtu, ka viss notiek ļoti ātri. Realitātē ļoti svarīgs ir finansējums. Šobrīd mēs
strādājam uz entuziasma pamata. Jā, mēs saņēmām tūkstoš latu balvu Garage48, ar ko maksājām par
servera izmantošanu u.tml. Taču, sākot patstāvīgu darbību, šāda summa nav nekas liels. Galvenais mērķis
tagad ir piesaistīt finansējumu, lai šim projektam pievērstos kā pilna laika ikdienas darbam,» stāsta Mārtiņš.
Sākotnēji komandai bija doma apskatīties, cik tālu ir iespējams attīstīties pašu spēkiem, bet tagad viņš ir
sapratis, ka nepieciešamas investīcijas, lai attīstītos ātrāk. Komanda apskata dažādas iespējas – piesaistīt
investorus, piedalīties konkursos, piemēram, aplikāciju konkursā Samsung Smart App Challenge. «Samsung
ierīcēm ir dažādas «fīčas» un viņi ir ieinteresēti, lai tās būtu iestrādātas maksimāli daudz aplikācijās.
Iestrādāsim tās savā aplikācijā un piedalīsimies konkursā. Galvenā balva ir 200 tūkstoši dolāru, kopējais
balvu fonds – 800 tūkstoši dolāru,» saka Mārtiņš.
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