PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW
W E-DZIENNIKU LIBRUS
v 1.0/2014

W poniższym dokumencie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak skutecznie dotrzeć do Rodziców z kampanią informacyjną na temat
e-Dziennika?
2. Jak powinna przebiegać procedura przekazywania loginów i haseł
Rodzicom i Uczniom, aby nie naruszać przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych?
3. Jak zainteresować Rodziców korzystaniem z systemu?
4. Jak dotrzeć do Rodziców, którzy nie pojawią się na wywiadówkach?
Instrukcja ta jest zestawieniem doświadczeń wielu szkół.
Zawarte w niej wskazówki pozwolą Państwu na efektywną promocję
e-Dziennika wśród Rodziców.

1

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW
W E-DZIENNIKU LIBRUS
v 1.0/2014

1.

DRUKOWANIE LOGINÓW ORAZ HASEŁ ........................................................................................ 3
1.1 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA RODZICÓW ..............................................................................................................4
1.2 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA UCZNIÓW ................................................................................................................7

1.

PROPOZYCJA SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRZEKAZANIA LOGINÓW I HASEŁ RODZICOM ................ 10
2.1. PRZEKAZANIE LOGINÓW NA WYWIADÓWKACH .................................................................................................................11
2.2 PRZEKAZANIE INFORMACJI RODZICOM NIEOBECNYM NA WYWIADÓWKACH ...................................................................13
2.3 INDYWIDUALNE WPŁATY RODZICÓW .................................................................................................................................14
2.3.1. PŁATNOŚCI NA PODSTAWIE DRUKU WPŁATY ...................................................................................................................14
2.3.2 PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA AKTYWACJĘ .....................................................................................................................15
2.4 ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT OD RODZICÓW – LISTY AKTYWACYJNE .........................................................................17

2

1. DRUKOWANIE LOGINÓW ORAZ HASEŁ
Z tego rozdziału dowiesz się, jak wydrukować loginy, hasła oraz listy powitalne dla Rodziców
i przygotować się do zapoznania ich z zasadami funkcjonowania e-Dziennika Librus.
Dowiesz się również, jak wydrukować loginy i hasła dla samych Uczniów, które będą im rozdawane
w późniejszym terminie (np. podczas pierwszych godzin wychowawczych).
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest upewnienie się, że dane wszystkich Uczniów zostały
wprowadzone do e-Dziennika. Można to zrobić, klikając w ‘Uczniowie’ w Panelu Administratora.

Po wprowadzeniu danych Ucznia automatycznie tworzone jest jego konto oraz dodatkowe konto
dla jednego Rodzica. Generowane są także hasła startowe do tych kont.
Jeżeli nie znamy jeszcze numerów w dzienniku, można wprowadzić Uczniów, przypisując im
dowolne numery (np. powyżej 100). Później będzie można je wyedytować i ustawić zgodnie z tym,
co pojawi się w dzienniku tradycyjnym. Numery w dzienniku nie są konieczne do wydrukowania
listów dla Rodziców oraz druków wpłat. Późniejsza zmiana tych numerów nie pociąga za sobą
zmian w loginach i hasłach, dlatego można je rozdać Rodzicom wcześniej.
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1.1 DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA RODZICÓW
W Panelu Administratora najpierw klikamy opcje ‘Wydruki’, a następnie ‘Listy dla Rodziców’.

Z rozwijanej listy wybieramy klasę, dla której chcemy wydrukować loginy i hasła, uzupełniamy imię
oraz nazwisko Dyrektora szkoły w odpowiednim polu, a następnie klikamy przycisk ‘Drukuj’. Możliwe
jest również drukowanie wszystkich klas jednocześnie.
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Po naciśnięciu przycisku ‘Drukuj’ wygenerowany zostanie plik w formacie PDF, który wyświetli się
w oknie przeglądarki. Do wyświetlenia oraz wydrukowania tego pliku potrzebny jest bezpłatny
program Acrobat Reader. Można go pobrać np. z miejsca:
http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2_allversions.html
Wynikiem tej operacji będzie zestaw karteczek A5 (po dwie na stronie A4) zawierających list
powitalny oraz login i hasło startowe Rodzica. Takie karteczki należy pociąć oraz przygotować
do rozdania. System wydrukuje je w kolejności zgodnej z numeracją w dzienniku.

Wydrukowanie listów dla Rodziców jest konieczne i obowiązkowe. Bez tego Rodzice nie będą
w stanie zalogować się do systemu i z niego korzystać.
W zależności od metody organizacji pobierania wpłat (patrz rozdział II), potrzebne może być również
wydrukowanie druków wpłat dla Rodziców.
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W analogiczny sposób drukuje się druki wpłat dla jednej lub wszystkich klas, choć jest to zbędne,
jeżeli Rodzice będą mieć możliwość dokonania płatności za aktywację dostępu do konta w wersji
rozszerzonej podczas wywiadówki.
Poniżej znajduje się przykład prawidłowego wypełnienia druku wpłaty. Imię i nazwisko jest
wpisane w miejscu danych zleceniodawcy, w tytule wpłaty należy wpisać numer wygenerowanej
transakcji.
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1.2

DRUKOWANIE LOGINÓW I HASEŁ DLA UCZNIÓW

Aby wydrukować listy loginów oraz haseł dla Uczniów, należy w Panelu Administratora wybrać opcję
‘Wydruki’, a następnie ‘Listy kont dla uczniów’.
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Dokonujemy wyboru klasy (lub znów drukujemy wszystkie jednocześnie), a następnie klikamy
przycisk ‘Drukuj’.

Pojawi się lista, która będzie zawierać imię i nazwisko każdego Ucznia, jego numer w dzienniku oraz
login i hasło startowe.
Jeżeli w miejscu hasła będą gwiazdki, oznacza to, że Uczeń już korzystał z konta i ustawił własne,
nowe hasło, którego nie trzeba mu już podawać.
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W prawym górnym rogu listy wyświetli się data wygenerowania listy, która w przypadku kilku
wydruków pozwoli zidentyfikować najbardziej aktualną listę kont Uczniów.
NIEZWYKLE ISTOTNE JEST, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PRZEKAZYWANIA DANYCH
DOSTĘPOWYCH UCZNIOM ORAZ RODZICOM. SĄ ONE NORMOWANE OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE
PRZEPISAMI PRAWA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ I REGULOWANIEM DOSTĘPU DO DANYCH
OSOBOWYCH. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH WYTYCZNYCH MOŻE GROZIĆ POCIĄGNIĘCIEM
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY, KTÓRA DOPUŚCIŁA SIĘ ZANIEDBANIA.
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1. PROPOZYCJA SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRZEKAZANIA
LOGINÓW I HASEŁ RODZICOM
Instrukcja ta powstała na bazie doświadczeń ponad 2500 szkół. Wykorzystując poniższe sugestie,
będą mogli Państwo zminimalizować i ułatwić sobie pracę związaną z rozdawaniem loginów i haseł
(w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych) oraz przekazaniem Rodzicom informacji
na temat aktywacji dostępu do konta w wersji rozszerzonej. Każda szkoła może jednak zdefiniować
własny wzorzec postępowania.

CELE:






Sprawne przeprowadzenie zebrań z Rodzicami.
Skuteczne poinformowanie Rodziców o celach wprowadzenia systemu oraz kwestiach
technicznych.
Zmotywowanie Rodziców do regularnego korzystania z e-Dziennika.
Rozdanie Rodzicom listów powitalnych zawierających loginy i hasła.
Poinformowanie o sposobach aktywacji rozszerzonej wersji konta Ucznia/Rodzica.

RODZICE NAJCZĘŚCIEJ
ELEKTRONICZNEGO!

NIE

POSIADAJĄ

INFORMACJI

NA

TEMAT

ZALET

DZIENNIKA

Dlatego należy zorganizować dla wszystkich Rodziców prezentacje (na przykład grupowe spotkania
na sali gimnastycznej). Pedagog szkolny powinien na spotkaniu omówić rolę i celowość stosowania
nowoczesnego narzędzia w aspekcie profilaktyczno-wychowawczym, a Informatyk szkolny wyjaśnić
Rodzicom sposób logowania do systemu i wykorzystywania jego funkcji. Bez COROCZNYCH
prezentacji nie da się osiągnąć dużego zainteresowania Rodziców, co pokazały doświadczenia wielu
szkół.
Bardzo ważne jest prowadzenie prezentacji na żywo. Chcąc zachęcić Rodzica do korzystania
z systemu musimy mu pokazać, czym jest dziennik elektroniczny. Przekaz Wychowawcy
na wywiadówce jest NIEWYSTARCZAJĄCY, co potwierdzają doświadczenia szkół korzystających
z e-Dziennika Librus. Wysokie efekty edukacyjno-wychowawcze zostaną osiągnie tylko wtedy,
gdy Rodzice będą aktywnie korzystać z dziennika elektronicznego. Zatem praktyczna prezentacja
e-Dziennika, poza celem typowo informacyjnym, ma również za zadanie wpłynąć motywująco
na Rodziców.
Wszystkie materiały oraz GOTOWĄ PREZENTACJĘ przydatne do spotkań z Rodzicami znajdą Państwo
w systemie na koncie Dyrektora bądź Administratora, w sekcji NARZĘDZIA > POBIERZ PLIKI.
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2.1. PRZEKAZANIE LOGINÓW NA WYWIADÓWKACH
Podczas spotkania z Rodzicami, należy rozdać listy powitalne (z loginami i hasłami). Bardzo ważne
jest, aby Rodzic potwierdził podpisem na liście odbiór loginu i hasła. Będzie to dokument
poświadczający, że dane te zostały przekazane w sposób zgodny z prawem za potwierdzeniem
i do rąk własnych.
Rodzice najchętniej opłacają aktywację konta, jeśli mogą opłatę uiścić w szkole. Warto udostępnić
Rodzicom taką formę płatności, gdyż umożliwia ona skorzystanie z promocyjnej ceny aktywacji.

Od 15 sierpnia do 31 października 2014 roku obowiązuje promocja (22 zł zamiast 25 zł – wpłata
indywidualna, 35 zł zamiast 38 zł – za rodzeństwo) na aktywację rozszerzonych wersji kont
w e-Dzienniku Librus. Promocja obejmuje wyłącznie wpłaty dokonane podczas zebrań z Rodzicami
i przekazane do firmy Librus z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych
oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną.

Więcej informacji o promocyjnych listach aktywacyjnych znajdą Państwo w Panelu Administratora
e-Dziennika w sekcji NARZĘDZIA > LISTY AKTYWACYJNE.

DRUKOWANIE LIST KLASOWYCH
Zbiorcze listy wpłat znajdują się w sekcji WYDRUKI > LISTY UCZNIÓW – WPŁATY (w Panelu
Administratora).
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Podpis na liście wpłat jest poświadczeniem Rodzica, że przekazał osobie upoważnionej wpłatę,
a także potwierdzeniem odebrania danych dostępowych (loginu oraz hasła) do e-Dziennika.
Pisemnego potwierdzenia wpłat należy dokonać tylko na liście drukowanej z systemu, ponieważ lista
musi zawierać numer w dzienniku, login do konta w systemie, kod kreskowy, imię oraz nazwisko
Ucznia oraz pole na kwotę i podpis.

Tak wypełnioną listę po skończonej wywiadówce należy odnieść do sekretariatu lub przekazać
bezpośrednio do szkolnego Administratora systemu w celu utworzenia zbiorczej listy aktywacyjnej.
Lista aktywacyjna zostaje wysłana do firmy Librus w celu aktywacji kont na niej zawartych.

OPŁATA ZA KONTA RODZEŃSTWA NA LISTACH ZBIORCZYCH
Jeśli do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo, wówczas na listach należy zaznaczyć, że opłata
za aktywację dotyczy 2 lub większej liczby dzieci. Opłata za rodzeństwo wynosi tylko 38 zł – od 15.08
do 31.10.2014 promocyjnie 35 zł.
W promocyjnej kwocie za aktywację – 35 zł (trzydzieści pięć złotych) będą aktywowane konta tylko
rodzeństwa, za które opłata wpłynie jednorazowo (będą wypisani na jednej liście aktywacyjnej).

W tym celu należy przy pierwszym z dzieci wpisać kwotę 38 zł (lub 35 zł w okresie promocji), czyli
pełną kwotę za aktywację. W uwagach do listy należy wpisać login, klasę oraz imię rodzeństwa,
z dopiskiem, którego z Uczniów jest to brat lub siostra.
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Taka lista pozwoli szkolnemu Administratorowi e-Dziennika uzupełnić prawidłowo listę aktywacyjną
przesyłaną do firmy Librus.

2.2 PRZEKAZANIE INFORMACJI RODZICOM NIEOBECNYM
NA WYWIADÓWKACH
Jeśli Rodzic nie będzie obecny na wywiadówce, należy go powiadomić np. przez Ucznia o możliwości
odebrania swojego loginu i hasła do e-Dziennika w sekretariacie szkoły bądź u Wychowawcy.
Ze względu na ochronę danych osobowych ZABRONIONE jest przekazywanie poufnych danych, jakimi
są login i hasło do konta, innym osobom niż Rodzic lub prawny Opiekun dziecka. Rodzic musi odebrać
list powitalny, w którym są informacje o jego koncie, osobiście. Kontakt telefoniczny lub mailowy nie
daje gwarancji, że rozmawia się z właściwą osobą i co ważniejsze jest niezgodny z przepisami prawa.
Odpowiedzialność za nieprawidłowe przekazanie danych Rodzicom spoczywa na szkole.
Firma Librus zgodnie z prawem nie może i nie przekazuje nikomu danych dostępowych do konta,
czyli informacji na temat loginu konta czy hasła dostępowego.
Jeśli Rodzic będzie zainteresowany aktywowaniem dodatkowych funkcji (przeglądanie ocen
i frekwencji dziecka), można mu pomóc w dokonaniu opłaty za aktywację, przekazując mu druk
wpłaty z systemu (sposób wydruku został opisany w rozdziale 2.3). Pozwala on dokonać opłaty
na poczcie lub w dowolnym banku. Jeśli Rodzic posiada konto bankowe z dostępem do Internetu,
może również dokonać wpłaty elektronicznej. Pełny opis, jak dokonać takiej płatności, znajduje się
w panelu Rodzica po zalogowaniu w sekcji POMOC.
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2.3 INDYWIDUALNE WPŁATY RODZICÓW
Jeśli Rodzic chciałby dokonać opłaty za aktywację konta samodzielnie, a nie podczas wywiadówki,
może to zrobić poprzez:
a) druk wpłaty w dowolnym oddziale banku lub innej instytucji zajmującej się profesjonalnie
przesyłaniem pieniędzy, a także na poczcie,
b) płatność elektroniczną – przelew bezpośrednio na podane konto lub poprzez firmę PayU

2.3.1. PŁATNOŚCI NA PODSTAWIE DRUKU WPŁATY
Druk wpłaty szkolny Administrator może wydrukować z systemu. Na druku będzie znajdować się
numer wygenerowanej transakcji, który jest wymagany przy aktywacji.

Aby wydrukować druk wpłaty, należy skorzystać z opcji WYDRUKI (szczegółowy opis został
przedstawiony w instrukcji w rozdziale 1.1).
W przypadku aktywacji kont rodzeństwa należy na blankiecie zmienić kwotę przelewu na 38 zł,
a w tytule wpisać numer wygenerowanej transakcji, a także imiona oraz nazwisko/nazwiska Uczniów.
System nie posiada funkcji generowania druku wpłaty dla kont rodzeństwa.
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2.3.2 PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA AKTYWACJĘ
Oprócz wpłaty tradycyjnej przy pomocy druku wpłaty każdy Rodzic może skorzystać z opcji
aktywowania konta za pomocą płatności elektronicznej:
1. wpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych (PayU),
2. wpłata bezpośrednio na konto firmy Librus.
Przy aktywacji kont rodzeństwa można skorzystać tylko z pierwszej opcji, czyli wpłaty bezpośrednio
na konto firmy Librus.

1. WPŁATA ZA POMOCĄ SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (PAYU)

Aktywacji można dokonać również za pomocą płatności elektronicznych, czyli tzw. „szybkich
przelewów”. W tym celu po zalogowaniu się do systemu klikamy przycisk PRZEDŁUŻAM.
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W związku z integracją e-Dziennika z platformą e-Nauczanie Rodzice, którzy zdecydują się
na aktywację rozszerzonego dostępu do konta, mogą dokonać płatności za obie aplikacje w jednym
pakiecie. Należy wybrać odpowiedni RODZAJ AKTYWACJI (przedłużenia) i postępować zgodnie
z dalszą instrukcją systemu.

Jeżeli w opcji ‘wybierz rodzaj płatności’ nie ma możliwości wyboru banku, w którym Rodzic ma
założone konto, należy wybrać opcję ‘przelew tradycyjny’. System wygeneruje wtedy dane
do przelewu (numer konta odbiorcy, opis przelewu, czyli numer transakcji), na podstawie których
można dokonać wpłaty z dowolnego konta bankowego lub poprzez pocztę. W tytule wpłaty
dokonywanej poprzez ‘szybkie przelewy’ musi znaleźć się wygenerowany numer transakcji,
np. Idt 98765432.
Za pomocą płatności elektronicznych można aktywować tylko pojedyncze konto Ucznia. Jeśli Rodzic
chce opłacić konta dla kilku dzieci, musi skorzystać z bezpośredniej wpłaty na konto firmy Librus
(przelewem lub z wykorzystaniem druku wpłaty) lub w szkole.
2. WPŁATA BEZPOŚREDNIO NA KONTO FIRMY LIBRUS
a) W celu aktywowania dostępu do rozszerzonej wersji konta Ucznia/Rodzica, należy wpłacić
na konto firmy Librus (podane poniżej) kwotę 25 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego
należy w tytule podać wygenerowany numer transakcji oraz dopisać IMIĘ i NAZWISKO
Ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Przykład prawidłowego tytułu przelewu:
1001/13/145/26 Jan Nowak 2c
1001/13/145/26 - numer transakcji, Jan Nowak - imię i nazwisko Ucznia, 2c – klasa, do której
uczęszcza
Dane do przelewu:
Bank Millennium
Numer konta: 88 1160 2202 0000 0000 9523 4014
LIBRUS 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A
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b) W celu aktywowania dostępu do rozszerzonej wersji kont rodzeństwa, należy wpłacić
na konto firmy Librus kwotę 38 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego należy w tytule
koniecznie podać wygenerowany numer transakcji oraz dopisać IMIONA i NAZWISKO
Uczniów oraz klasy do których uczęszczają.
Przykład prawidłowego tytułu przelewu aktywacji kont rodzeństwa:
1001/13/145/27 Jan Nowak 2c, 06798 Barbara Nowak 3d
Dane do przelewu:
Bank Millennium
Numer konta: 88 1160 2202 0000 0000 9523 4014
LIBRUS 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 20A

2.4 ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT OD RODZICÓW – LISTY
AKTYWACYJNE
Listy aktywacyjne to zbiorcze listy zawierające dane Uczniów, którzy dokonali wpłaty za aktywację
rozszerzonego dostępu do konta w e-Dzienniku. Funkcja ta została stworzona dla usprawnienia
przekazywania list. Możliwość tworzenia list w systemie została udostępniona na koncie szkolnego
Administratora e-Dziennika.
Wszystkie listy wpłat powinny zostać przekazane Administratorowi systemu w celu utworzenia
listy aktywacyjnej. Od września 2011 roku w tworzeniu list aktywacyjnych można się wspomagać
czytnikiem kodów kreskowych.
Materiały instruktażowe, które mogą być pomocne przy tworzeniu list, znajdą Państwo w widoku
‘List aktywacyjnych’ oraz w dziale NARZĘDZIA > POBIERZ PLIKI.
Przypominamy również o promocji cenowej za aktywacje (22 zł zamiast 25 zł – wpłata
indywidualna, 35 zł zamiast 38 zł za rodzeństwo) dokonane z wykorzystaniem mechanizmu LIST
AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną.

Wybrane korzyści z przesyłania list drogą elektroniczną:
1. możliwość wglądu w listę na każdym etapie jej tworzenia (wysłana, do poprawy,
zatwierdzona),
2. oszczędność czasu przy tworzeniu listy w systemie,
3. aktualna informacja, czy konta zostały aktywowane,
4. możliwość korygowania listy w systemie (lista musi mieć status „do poprawy”),
5. oszczędność czasu przy przesyłaniu list do aktywacji,
6. możliwość wydrukowania druku wpłaty od razu po wysłaniu listy do aktywacji.
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Dodanie nowej listy
Aby dodać nową listę, należy kliknąć przycisk ‘Dodaj listę’. Numer listy zostanie nadany
automatycznie. Aby rozpocząć wprowadzanie danych, należy listę edytować, a następnie zaznaczyć
opcje dotyczącą faktury. Jeśli szkoła wybierze opcję wysłania faktury potwierdzającej wpłatę, a dane
na fakturze powinny być inne niż szkoły (np. Rady Rodziców), prosimy o wpisanie w polu ‘Uwagi’
pełnych danych, czyli nazwy, adresu i NIP-u jednostki, na którą powinien zostać wystawiony
dokument. Faktura zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto firmy.
Jeżeli zaistnieje potrzeba dopisania dodatkowej informacji do przesyłanej listy, również należy wpisać
ją w okienku ‘Uwagi’. W tej części mogą znaleźć się informacje np. o sposobie i terminie płatności.
Wpisanie uwag nie jest obowiązkowe.
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Jeśli przy tworzeniu listy nie została zaznaczona opcja wystawienia faktury, a potwierdzenie
dokonanej wpłaty jest niezbędne, prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie poprzez system
wewnętrznych wiadomości lub mailem na adres aktywacje@librus.pl.

Tworzenie listy kont do aktywacji
Administrator odznacza w systemie Uczniów, których konta mają zostać aktywowane. Na jedną listę
aktywacyjną można dodać Uczniów z jednej lub wielu klas. Sumaryczna kwota do zapłaty wyliczana
jest automatycznie – 25 zł (22 zł w okresie promocyjnym) za każde dodane na listę konto
Ucznia/Rodzica. Lista aktywacyjna pozwala także na dokonanie opłaty za rodzeństwo w kwocie 38 zł
(35 zł w okresie promocyjnym). Informacje dotyczące aktywacji kont rodzeństwa muszą być zawarte
na jednej liście zbiorczej. Nie ma możliwości rozbijania wpłat za konta kilku dzieci na różne listy.

Przed wysłaniem listy należy dokładnie sprawdzić, czy podane na niej dane są poprawne, ponieważ
nie ma możliwości edytowania listy po jej wysłaniu.
Lista nie może zostać przesłana, jeśli nie zawiera minimum 2 wpłat Rodziców.
Wpłata za konta rodzeństw to jedna wpłata, bez względu na to ilu kont Uczniów dotyczy.
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Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojawi się konieczność edycji listy już po wysłaniu jej
do zatwierdzenia, prosimy zgłosić prośbę odesłania listy do poprawy. Zgłoszenie to może nastąpić
telefonicznie lub poprzez wewnętrzny system wiadomości. Odesłanie listy powoduje zmianę jej
statusu na ‘do poprawy’, zmianę koloru na czerwony oraz umożliwia ponowną jej edycję.
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zmian należy ponownie przesłać listę do zatwierdzenia.

Nie ma możliwości wprowadzania, zmian jeśli lista zyskała już status ‘zatwierdzona’, co oznacza,
że wszystkie konta zostały aktywowane.
Po wysłaniu listy należy dokonać płatności za konta. Bezpośrednio po wysłaniu listy w systemie
generowany jest druk wpłaty, na którym zawarte są następujące informacje: numer konta, dane
firmy Librus, nazwa szkoły oraz jej identyfikator (np. 1234), a także numer listy aktywacyjnej i kwota
adekwatna do sumy wyliczonej przez listę.
Aktywacja listy powoduje automatyczną zmianę statusu listy na ‘ZATWIERDZONA’, co oznacza,
że wszystkie konta podane na liście zostały aktywowane na okres 12 miesięcy. Jeśli którekolwiek
z kont było kontem aktywnym, wtedy aktywacja zostaje przedłużona o kolejny rok. Np. Jan Nowak
ma konto aktywne do 03.03.2015 r., jeśli dokonał kolejnej wpłaty w październiku 2014 r., wtedy jego
konto będzie miało przedłużony okres aktywacji do 03.03.2016 r., czyli przedłużenie nastąpi o pełne
12 miesięcy od ostatniego dnia obowiązującej aktywacji.
Konta zostaną aktywowane w momencie, kiedy na konto firmy wpłynie określona kwota.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez WEWNĘTRZNY SYSTEM
WIADOMOŚCI lub na adres mailowy aktywacje@librus.pl.
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