INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA UONET+
Zalecaną przeglądarką do korzystania z systemu UONET+ jest Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Tworzenie hasła dostępu do systemu
Każdy użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+, powinien utworzyć swoje
hasło dostępu.

Krok 1
Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu przeglądarki adres:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/lublin/
lub kliknij odpowiedni link zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Kliknij ikonę z napisem Zaloguj się
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Krok 2
W polu Nazwa użytkownika należy wpisać swój adres e-mail, który został podany wychowawcy klasy.
Adres ten jest zarejestrowany w systemie i przypisany do uruchamiania przez Państwa dziennika.
Następnie należy kliknąć w odsyłacz Przywracanie dostępu.
Adres e-mail służy do uwierzytelnienia użytkowników systemu.

Krok 3
Na stronie Przywracanie dostępu dokonać autoryzacji operacji poprzez przepisanie liter z obrazka. Jeśli
tekst jest nieczytelny, można wygenerować następny za pomocą ikony Zmień próbkę.
Następnie wprowadzić adres email i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość.
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Wyświetli się strona Podsumowanie operacji informująca, że na zapisany w systemie adres wysłano
wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje.

Krok 4
Należy odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony, na której możliwe będzie
wprowadzenie hasła dostępu.

Krok 5
Na stronie Aktywacja konta należy ponownie dokonać autoryzacji operacji, wprowadzić hasło w polach
Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
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Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.

Krok 6
Zamknąć okno przeglądarki.
Po utworzeniu hasła dostępu należy ponownie uruchomić witrynę systemu i zalogować się. Wówczas
nastąpi przekierowanie użytkownika na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji
kierowanych do niego.

Aby przejrzeć osiągnięcia ucznia (oceny, frekwencję itd.) należy kliknąć na kafelek z napisem

Wówczas nastąpi przekierowanie użytkownika na stronę z osiągnięciami ucznia.
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Aby wrócić na stronę główną systemu należy kliknąć na Start.

Korzystanie z modułu Wiadomości
Moduł Wiadomości umożliwia komunikację między nauczycielami, nauczycielem a uczniem,
nauczycielem a opiekunem.
Aby uruchomić moduł Wiadomości należy wejść na stronę główną systemu. Następnie na stronie
użytkownika należy w jednym z kafelków kliknąć Napisz nową wiadomość lub Zobacz wszystkie
wiadomości. Domyślnie są prezentowane wiadomości Odebrane.

Po każdorazowym pobycie w witrynie UONET+ należy się wylogować.
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