INSTRUKCJA LOGOWANIA

I.

Pierwsze logowanie do systemu UONET+.
Jeśli twoje dane, a szczególności adres e-mail, zostały wprowadzone do bazy danych, to możesz
zalogować się do systemu UONET+ własnym loginem i hasłem. Loginem będzie Twój adres e-mail,
hasło natomiast utworzysz podczas pierwszego logowania do systemu.
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wejdź na stronę:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminatluszcz - wyświetli Ci się witryna systemu UONET+.
2. Na wyświetlonej stronie głównej kliknij przycisk Zaloguj się.

Rysunek 1. Strona główna systemu UONET+ przed logowaniem

Każdy użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+ ,
musi utworzyć swoje hasło dostępu.
3. Na stronie logowania wprowadź adres e-mail (ten sam, który został przekazany wychowawcy)
i kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu.

Rysunek 2. Okno do logowania do systemu UONET+

4. Na stronie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie liter z obrazka.
Jeśli tekst jest nieczytelny, możesz wygenerować następny za pomocą ikony Zmień próbę.
Następnie wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

Rysunek 3. Okno logowania –przywracanie dostępu.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji informująca, że na zapisany w systemie adres wysłano
wiadomość, zawierająca dalsze instrukcje.

Rysunek 4. Okno dialogowe.

5. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie
wprowadzenie hasła dostępu.

Rysunek 5. Wiadomość e-mail z systemu UONET+ - z odnośnikiem

6. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź
hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

Rysunek 6. Okno dialogowe – przywracanie hasła dostępu.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.

Rysunek 7. Okno dialogowe.

7. Zamknij okno przeglądarki.

II.

Logowanie do systemu po raz kolejny.
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wejdź na adres:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminatluszcz.
2. Na wyświetlonej stronie głównej kliknij przycisk Zaloguj się.
3. Na stronie logowania do systemu wpisz login – czyli adres e-mail (ten sam, który został
przekazany wychowawcy) i hasło następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
Nastąpi przekierowanie na stronę startową użytkownika, która zawiera komplet informacji
kierowanych do niego.

