Používateľská príručka pre katedrových administrátorov
PRIHLÁSENIE
1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, Google Chrome...)
2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: id.vssvalzbety.sk
3. Zobrazí sa stránka s možnosťou prihlásenia alebo registrácie nového používateľa (Obrázok č.1)
4. Pre správne prihlásenie je potrebné do vstupného poľa s nápisom „Prihlasovacie meno“ zadať
prihlasovacie meno a do poľa „heslo“ prihlasovacie heslo. Pri vkladaní hesla sa jednotlivé znaky
zobrazia ako bodky, čo je bezpečnostné opatrenie proti „odpozorovaniu" hesla neoprávnenou
osobou. Formulár sa potvrdzuje kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.
Obr. č. 1 - Prihlásenie

5. V prípade, že ste zabudli svoje heslo, kliknite na odkaz „Zabudnuté heslo“, po zadaní Vašej
emailovej adresy a odoslaní bude na Váš email zaslané vygenerované nové heslo. O zmene hesla
budete opäť informovaný emailom.
Obr. č. 2 – Zabudnuté heslo

6. Po prihlásení sa zobrazí úvodná stránka s popisom a nasledovnými položkami úrovne menu
- Domov
- Admin menu
- Profil
- Odhlásiť
Obr. č. 3 – Úvodná obrazovka

ADMIN MENU
7. Položka „Admin menu“ ponúka podpoložky „Študenti“ a „História“. K práci katedrového
administrátora potrebujete poznať podpoložku „Študenti“.
8. Po kliknutí na „Študenti“ sa zobrazí „Filter“ (Obrázok č. 4)
Obr. č. 4 - Filter

9. Filter slúži na vyhľadávanie konkrétnej skupiny študentov, podľa zvolených parametrov. Filter
ponúka parametre: Fakulta, Katedra, Odbor, Rok, Ročník, Forma štúdia. Po zvolení všetkých
požadovaných parametrov kliknite na „Filtrovať“. (Obrázok č. 5)
Obr. č. 5 - Filtrovanie

10. V prípade, že chcete zoznam študentov aj exportovať do XLS alebo CSV formátu stačí
zaškrtnúť políčko „Exportovať“. Ešte predtým si však môžete „vybrať stĺpce“, ktoré má Váš
export obsahovať. (Obrázok č. 6)
Obr. č. 6 – Vybrať stĺpce

11. Opäť kliknite na „Filtrovať“ a zobrazí sa Vám tabuľka s možnosťou výberu formátu (CSV, XLS)
Obr. č. 7 – Typ dokumentu

12. Následne sa Vám zobrazí export študentov vo formáte, ktorý ste si zvolili.

PROFIL
13. Položka menu "Profil" obsahuje informácie o používateľovi (Obrázok č. 8). V profile sa
nachádzajú predvyplnené údaje systémom. V prípade, že niektoré z Vašich údajov chýbajú
prosím doplňte ich.
Obr. č. 8 - Profil

ODHLÁSENIE
Položka menu "Odhlásiť" slúži na odhlásenie používateľa.

