INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PORTALU DIAGNOZA PRZED

1.

Na stronie głównej serwisu przed pierwszym logowaniem się kliknij przycisk ZAREJESTRUJ

2.

Otworzy się okno z formularzem rejestracji, gdzie należy wybrać zakładkę: Nauczyciel lub Dyrektor,
zgodnie z pełnioną funkcją.

Jeśli jesteś Dyrektorem – patrz pkt. 3-8, jeżeli jesteś Nauczycielem postępuj według instrukcji - pkt. 9-20.
3.

Po otwarciu się okna z formularzem rejestracji podaj imię, nazwisko, adres e-mail, swoje hasło
oraz wpisz kod aktywacyjny otrzymany od wydawcy. Zaznacz akceptację Regulaminu serwisu
i Polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, a następnie kliknij przycisk
Zweryfikuj kod.
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4.

Na stronie powinieneś zobaczyć wpisane przez Ciebie dane oraz dane Twojej szkoły. Jeśli są poprawne,
kliknij przycisk Zarejestruj.

5.

W nowo otwartym oknie pojawi się komunikat, że rejestracja została pomyślnie zakończona. Teraz
należy aktywować konto.

6.

Na adres e-mail podany podczas rejestracji otrzymasz link aktywacyjny, abyś mógł zalogować się
w serwisie i złożyć zamówienie na testy.
Kliknij w otrzymany link aktywacyjny lub skopiuj go do okna przeglądarki. Otworzy się okno logowania.
Wpisz podane wcześniej adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

7.

8.

Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie Twoim loginem w procesie zamawiania kolejnych
testów oraz będzie potem służył jako Twój login podczas logowania w serwisie diagnoza PRZED.
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Jeśli jesteś Nauczycielem:
9.

Wpisz adres e-mail oraz swoje hasło. Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie potem Twoim
loginem w portalu diagnoza PRZED.
10. Po wprowadzeniu danych zaznacz akceptację Regulaminu serwisu i Polityki prywatności oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, a następnie kliknij przycisk ZAREJESTRUJ.

11. W nowo otwartym oknie zobaczysz komunikat, że konto zostało założone. Teraz należy aktywować
konto. Zamknij okno komunikatu.

12. Na adres e-mail podany podczas rejestracji otrzymasz link do aktywacji.
13. Kliknij w otrzymany link aktywacyjny lub skopiuj go do okna przeglądarki. Po udanej operacji zobaczysz
informację, że konto zostało aktywowane i możesz zalogować się do serwisu.
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14. Po zamknięciu komunikatu ponownie otworzy się strona z logowaniem. Jesteś już zarejestrowany.
Wpisz podane wcześniej login (adres e-mail) i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ.

15. Pokaże się okno Twój profil. Kliknij przycisk Aktywuj znajdujący się na czarnym polu po prawej stronie
ekranu.

16. Na nowo otwartej stronie wpisz otrzymany od Dyrektora kod aktywacyjny i kliknij przycisk AKTYWUJ.
Jeżeli nie masz kodu, zwróć się do Dyrektora lub administratora konta szkoły.
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17. Automatycznie powrócisz na stronę Twój profil, z dostępem do pełnej funkcjonalności
serwisu diagnoza PRZED.

18. Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie Twoim loginem podczas logowania na portalu
diagnoza PRZED.
19. Jeśli uczysz również w szkole innego etapu edukacyjnego (na przykład w gimnazjum), zarejestruj się na
portalu diagnozy PRZED właściwej dla tego etapu. Do rejestracji na portalu diagnozy PRZED dla innego
etapu edukacyjnego musisz podać nowy adres e-mail. Jeśli użyjesz tego samego adresu, rejestracja nie
będzie możliwa, a serwis wyświetli poniższy komunikat:

20. Uwaga! W razie pytań lub problemów skontaktuj się z infolinią pod nr. 801 88 10 10 (z telefonów
stacjonarnych) lub 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych), bądź napisz: diagnoza@nowaera.pl.
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