Wymagania techniczne
Wymagania sprzętowe dla
komputera klasy PC

Wymagania programowe

minimalne
- komputer klasy PC z
procesorem 1GHz;
- 2GB pamięci operacyjnej
RAM;
- łącze internetowe o
następujących parametrach
(na użytkownika):
- pobieranie 1,0 Mb/s;
- wysyłanie 0,5 Mb/s;
- monitor obsługujący
rozdzielczość 1280x800
(16:10), 1366x768 (16:9),
1024x768 (4:3).

minimalne
- system operacyjny Windows
Vista
- przeglądarka internetowa:
Internet Explorer 9, Chrome
33, Mozilla Firefox 28, Opera
12, Safari 5

zalecane
- komputer PC z procesorem
Intel Core 2 Duo 2 GHz;
- 4 GB pamięci operacyjnej
RAM lub więcej;
- łącze internetowe o
następujących parametrach
(na użytkownika):
- pobieranie 2 Mb/s;
- wysyłanie 1 Mb/s;
- monitor obsługujący
rozdzielczość 1440x900
(16:10), 1680x1050 (16:9).

zalecane
- system operacyjny Windows
7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)
- przeglądarka internetowa:
Internet Explorer 10, Chrome
33, Mozilla Firefox 28, Opera
12, Safari 5

Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+?
Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy (rejestracja polega na
wpisaniu przez wychowawcę adresów e-mail rodziców). Loginem użytkownika jest jego adres e‐mail,
natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do witryny systemu. Po
utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po
zalogowaniu użytkownik kierowany jest na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji
dedykowanych dla niego. Ze strony startowej użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres witryny UONET+
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminapolkowice
2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się.

3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij odsyłacz
Przywracanie dostępu.
(Wprowadzamy ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu UONET+ przez
wychowawcę)

4. W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka.
Następnie w polu adres e-mail wprowadź ponownie swój email i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

5. Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze
instrukcje.

6. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła
dostępu.
7. 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. (Hasło musi być zgodne z wymaganiami, są one
widoczne w podpowiedzi)

8. Następnie wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.

Pierwsze logowanie po utworzeniu hasła
1. Przejdź do strony startowej witryny UONET+ https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminapolkowice i kliknij przycisk
Zaloguj się.
2. W oknie Logowanie wprowadź adres swój adres e-mail i utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu i
kliknij przycisk Zaloguj się.
3. Zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie i przejdź do wybranego modułu, korzystając z odsyłaczy zawartych
na stronie.
4. Po wejściu w moduł Uczeń należy sprawdzić dane ucznia w zakładce Informacje o uczniu (Dane podstawowe i
Rodzina)

