dm Software
2 Registrace uživatele
Abyste mohli využívat rodič ovský, č i žákovský přístup do aplikac e dm Software (dále jen
aplikac e), musíte být zaregistrováni, tj. mít vytvořeno uživatelské jméno a heslo. Pro účely
registrac e jste od dané školy obdrželi jednorázový PIN (jedineč ný číselný identifikátor), na základě
kterého registrace probíhá.
V prvním kroku registrac e je nezbytné se seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami užívání
aplikac e, poté stisknte tlač ítko Souhlasím a zobrazí se následující stránka:

Do příslušných kolonek zadejte své Jméno, Příjmení a PIN, který je zákonnému zástupci nebo
žákovi/studentovi přidělen administrátorem (správcem) aplikace na dané škole. Dbejte na přesnost
při zapisování jednotlivýc h údajů do polí. Nezbytné je vyplnění kontrolního řetězce, tzv. Captcha
(oc hrana proti zneužití odesílání formulářů pomocí automatických robotů). Po jejich vypsání
stiskněte tlačítko Ověření PINu.
Pokud bylo ověření zadaných údajů neúspěšné, c elou akc i zopakujte. Jestliže neproběhlo zdárné
ověření ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo třídního učitele. Je možné, že škola c hybně
zaevidovala ve školní matrice Vaše jméno atd. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí
stránka s dalším krokem registrac e:
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První č ást formuláře obsahuje informace o registrujíc í se osobě. V případě, že by tyto informace
nesouhlasily, kontaktujte Vaši školu (třídního učitele nebo administrátora aplikace na Vaší škole).
Poté si uživatel musí zvolit Uživatelské jméno a Heslo, se kterými se bude do aplikace přihlašovat.
Uživatelské jméno nesmí obsahovat mezery, doporučujeme rovněž nezadávat č eské znaky,
předejdete tak problémům, doporuč ujeme zvolit např. zkratku školy + znak "_" + příjmení uživatele.
Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikac i již existuje, aplikace Vás vyzve k výběru jiného
uživatelského jména.
Při každém přihlašování do aplikace jsou tyto údaje požadovány, proto je nutné si je dobře
zapamatovat. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se stránka o úspěšné registraci:
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