Platforma szkoleniowa OEIiZK
Platforma obsługi szkoleo i konferencji Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowao Komputerów w
Warszawie, dostępna pod adresem http://www.oeiizk.waw.pl/kursy umożliwia przeglądanie oferty
szkoleniowej oraz zapisanie się na wybrane szkolenie.

Rysunek 53. Platforma obsługi szkoleo OEIiZK w Warszawie

Na stronie głównej witryny oraz w dziale Aktualności można zapoznad się z listą szkoleo planowanych
w najbliższym czasie. W szczegółach każdego szkolenia znajdują się informacje o terminie, miejscu
szkolenia. Jest także dostępny program szkolenia.

Zakładanie konta
Przeglądanie szkoleo dostępne jest dla wszystkich odwiedzających witrynę. Jeśli jednak chcemy
zapisad się na wybrane szkolenie, należy się zarejestrowad.

Rysunek 54. Okienko zakładania nowego konta na platformie

Po kliknięciu w Zakładanie nowego konta należy wypełnid formularz, a wprowadzanie danych
odbywa się w trzech etapach.

Rysunek 55. Zakładanie konta na platformie – pierwszy etap

Poniżej okna formularza znajdują się dokładne instrukcje dotyczące sposobu jego wypełnienia. Należy
pamiętad, żeby wyrazid zgodę na przechowywanie danych osobowych i wykorzystanie ich przez
OEIiZK w celach organizacji szkoleo. Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy nacisnąd przycisk
Zaakceptuj wprowadzone dane.
Etap drugi, to podanie danych kontaktowych: adresu e-mail, aby mied możliwośd automatycznego
odzyskania loginu i hasła w wypadku jego zapomnienia .

Rysunek 56. Zakładanie konta na platformie –drugi etap

Etap trzeci, to wpisanie kodu zabezpieczającego, który używany jest przy zakładaniu konta w celu
utrudnienia zakładania konta przez automaty spamowe. Po wprowadzeniu kodu należy nacisnąd
przycisk Załóż konto.

Rysunek 57. Zakładanie konta na platformie – trzeci etap

Logowanie na platformę
Po założeniu konta można zalogowad się na platformie. W okienku KONTO UŻYTKOWNIKA należy
wybrad Logowanie do systemu, a następnie wpisad login i hasło oraz nacisnąd Zaloguj się.

Rysunek 58. Logowanie na platformę

Po zalogowaniu się użytkownik ma możliwośd zarządzania swoim kontem (zmiana hasła, danych
kontaktowych). Jeśli jest to pierwsze logowanie, należy koniecznie uzupełnid dane dotyczące
zatrudnienia.

Rysunek 59. Okno konta Jana Nowaka

W dziale Twoje szkolenia można zapoznad się z ofertą szkoleo i zapisad się na wybrane szkolenie.
Przykładowo wybranie linku Lista szkoleo sortowana według terminów rozpoczęcia spowoduje
wyświetlenie wszystkich, aktualnie zaplanowanych szkoleo.

Rysunek 60. Wykaz szkoleo organizowanych w OEIiZK

Jeśli którymś ze szkoleo jesteśmy zainteresowani i chcemy wziąd w nim udział, możemy zobaczyd jego
szczegóły oraz zapisad się na szkolenie.

Rysunek 61. Szczegóły wybranego szkolenia z możliwością zapisania się na to szkolenie

