Mobilās aplikācijas kas ļauj ietaupīt

Aplikācija “Roamer”, ko var lietot gan “iPhone”, gan “Android” tālruņiem, ļauj ietaupīt līdz
90% no maksas par zvaniem ārvalstu brauciena laikā.

Aplikācijā “Expense Manager” var redzēt, cik nedēļā un mēnesī tiek tērēts rēķinu apmaksai,
pārtikai, izklaidei, veselībai, apģērbam un citām lietām. Kopaina ļaus izdarīt secinājumus,
kuri tēriņi ir bijuši nepārdomāti, kur būtu bijis iespējams ietaupīt, vai tieši pretēji – kurš
pirkums bijis ļoti izdevīgs.

Pirms ejiet uz veikalu iepirkties, veidojiet iepirkumu sarakstu aplikācijā “Reminders” (tikai
iOS), “Google Keep” vai “Shopping List”, ko kopīgo ar citiem ģimenes locekļiem. Šādā veidā
veikalā netiks nopirkts kas lieks.

Ja bankas kontam nav piesaistīti regulārie ikmēneša maksājumi par īri, komunālajiem
pakalpojumiem vai mobilajiem sakariem, kāda rēķina apmaksa var tikt piemirsta. Lai par
kavētu maksājumu neveidotos soda procenti, noderēs aplikācija “Bill tracker”. Tā atsūtīs
atgādinājumu, kad un cik jāmaksā, kā arī parādīs finanšu kopainu un palīdzēs to plānot
konkrētā laika periodā.

Latvijā ir vairāki portāli, kuros var veikt dažādu preču un pakalpojumu cenu salīdzinājumu,
piemēram, “salidzini.lv”. Tur var iepazīties ar izdevīgākajiem mobilo ierīču, sadzīves
tehnikas, apdrošināšanas un citiem piedāvājumiem. Plānojot kādu lielāku pirkumu, šāda
veida vietnēs ir vērts ielūkoties.

Lietojot aplikāciju “WhatsApp”, var aizmirst par pārsteidzošiem telefona rēķiniem, jo šī
saziņas lietotne bez maksas ļauj nosūtīt ziņojumus un zvanīt uz jebkuru vietu pasaulē. Ir
nepieciešama tikai piekļuve bezvadu vai mobilajam internetam. Ja kādam var šķist, ka šāds
zvans prasa apjomīgu mobilo datu patēriņu, tad tā noteikti nav. Ierastais balss zvans uz
Austrāliju būs dārgāks, nekā sazināšanās ar “WhatsApp”. Ilgākām sarunām noderēs arī
“Skype”.

Sekojiet savam enerģijas patēriņam 24/7
Ar “ISTA” aplikāciju ir iespējams viegli uzraudzīt enerģijas patēriņu – ūdens, siltums,
elektrība u.c. Ar šīs aplikācijas palīdzību iespējams ērti reaģēt uz nedabisku ūdens patēriņu,
kas norāda, piemēram, uz ūdens noplūdi vai kādu defektu. Tas nāk par labu ne tikai videi,
bet arī ģimenes budžetam.
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