Pridobitev podatkov za dostop do sistema SIO.MDM
Učeči oz. zaposleni lahko dobi podatke za dostop do sistema SIO.MDM (uporabniško ime in geslo):
-

v papirni obliki (podatke pripravi urednik) ali

-

v elektronski obliki prek prijavne strani sistema SIO.MDM (prevzem identitete).

Prevzem identitete prek prijavne strani SIO.MDM

1.

V vnosno vrstico brskalnika vpišemo spletni naslov sistema SIO.MDM (URL naslov):
http://mdm.arnes.si/.

2.

Na prijavni strani kliknemo na povezavo "Prevzem identitete".

3.

Odpre se obrazec za prevzem digitalne identitete (korak 1/2).

4.

Vnesemo zahtevane podatke v ustrezna polja: ime, priimek, datum rojstva, e-poštni naslov (ki mora
biti v sistemu (primarni ali sekundarni) in na katerega bomo dobili obvestilo sistema) in odgovor na
varnostno vprašanje. Potrdimo polje "Strinjam se s pogoji uporabe".

Kliknemo na gumb "Pošlji podatke".

5.

Če sistem najde identiteto, pošlje na vpisani e-poštni naslov e-pismo s spletno povezavo (linkom) za
naslednji korak prevzema identitete in nas o tem tudi obvesti – glejte zeleno besedilo spodaj.

6.

V e-pismu, ki ga dobimo na vpisani e-poštni naslov, je spletna povezava, na katero kliknemo (ali jo
kopiramo in prilepimo v vnosno vrstico v brskalnik).

7.

Po kliku na povezavo imamo možnost prevzema identitete.

Učeči in zaposleni, ki so dodani kot uporabniki v sistem SIO.MDM, si lahko po prijavi ogledajo svoje
podatke in spreminjajo svoje geslo, e-poštni naslov in telefonske številke. Omogočen je tudi vpogled v
zgodovino dogodkov, ustvarjanje poverilnice za prenos identitete na drug zavod in prijavo napake v
delovanju sistema.

Prijava v sistem na "osebno stran"

1.

Ker je SIO.MDM spletna aplikacija oz. spletni sistem, za delo potrebujemo brskalnik.
Uporabljamo lahko vse naslednje najbolj uporabljane brskalnike:

Google Chrome

Internet Explorer

MozillaFirefox

Opera Safari

2.

V vnosno vrstico brskalnika vpišemo spletni naslov sistema SIO.MDM (URL naslov), npr.
http://mdm.arnes.si/

3.

Pojavi se prijavno okno.

4.

V vnosni polji vnesemo uporabniško ime in geslo, ki so nam ga dodelili.

Če ste pozabili geslo, glejte poglavje Pozabljeno geslo.

5.

Kliknemo na gumb "Prijava" ali na tipkovnici pritisnemo tipko "Enter".

