Nadanie hasła
rodzicom/uzytkownikom
1. W zakładce Kartoteki >> Rodzice/ Opiekunowie oraz Narzędzia >> Użytkownicy dodano nowy
przycisk

. Służy on do wysyłania danych do logowania na adres e-

mail.
•

Na adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość o następującej treści:

•

Następnie

osoba

musi

przejść

poprzez do generowania hasła.
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•

Wszystkie potrzebne dane Nazwa przedszkola oraz nazwa użytkownika znajdują się w emailu.

•

Dane do logowania zostaną wysłane tylko do użytkowników, którzy mają uzupełniony
adres e-mail w swojej kartotece.

(Widok Kartoteki >> Rodzice/opiekunowie >> kartoteka rodzica)

(Widok Narzędzia >> Użytkownicy >> kartoteka użytkownika)

•

Wysłanie haseł na adres e-mail można wykonać hurtowo w kartotece Rodzice/opiekunowie
lub Narzędzia>> Użytkownicy klikając w przycisk

.

UWAGA!!!
Nie zaznaczamy rodziców na liście. Po zaznaczeniu rodzica na liście i
kliknięciu przycisku Wyślij prośbę o nadanie hasła wiadomość również
zostanie wysłana do wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie nadali hasła.
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Przycisk ten włączamy tylko jeżeli zostali wprowadzeni nowi rodzice i
mechanizm wyśle hasło tylko do nowych kont. W przypadku kiedy
klikniemy Wyślij prośbę o nadanie hasła więcej niż 1 raz, rodzic otrzyma
wiadomość o nadaniu hasła tyle samo razy, dopóki nie ustawi hasła.
Jeżeli w ciągu dnia użytkownik kliknął przycisk 10 razy, a rodzic jeszcze
nie zdążył nadać hasła otrzyma on 10 podobnych wiadomości.
•

Hurtowy mechanizm wysyłania e-maila pomija użytkowników, którzy nadali już swoje hasło.

•

Jeżeli chcemy nadać hasło dla POJEDYNCZEGO rodzica musimy wklikać się w kartotekę rodzica
poprzez dwuklik na nazwisku rodzica (nie edycję danych) wówczas prośba o nadanie hasła
będzie widoczna na koncie rodzica.
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•

Jeżeli osoby nie mają uzupełnionego adresu e-mail pojawi się komunikat :

•

Dotychczasowe dane do logowania użytkowników są nadal aktywne i osoby mogą
korzystać z nich bez potrzeby otrzymywania nowych.

•

Przy generowaniu hasła BARDZO ważne jest aby osoba wpisała poprawnie nazwę
użytkownika. Taką jaka pojawiła się w wiadomości e-mail. Po wpisaniu błędnego loginu
użytkownik nie otrzyma potwierdzenia zmiany hasła i tym samym nie będzie mógł się
zalogować.

•

Jeżeli użytkownicy nie otrzymują wiadomości należy brać pod uwagę przepełnienie
skrzynki e-mail lub chwilową blokadę operatora, która jest nadkładana w przypadku
dużej ilości wiadomości o podobnej treści w ciągu tego samego dnia.

UWAGA !!!
W kartotece rodziców oraz użytkowników od wersji 2.22.1 jest konieczność uzupełniania adresu email aby osoba mogła zalogować się na panel rodzica oraz panel jednostki.
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