Instrukcja wprowadzania danych
do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light – v.1.1

Legenda (kolorystyka pól):
- pole do edycji (wpisywanie danych)
- pole do edycji (wybór z listy)
- pole nieedytowalne, samouzupełniające się
- nagłówek tego koloru oznacza, że dana kolumna jest obowiązkowa do uzupełnienia
- nagłówek tego koloru dotyczy pól nieedytowalnych

Prosimy wpisywad dane tylko w polach ŻÓŁTYCH i NIEBIESKICH. Wszystkie pozostałe pola prosimy nie modyfikowad i nie kasowad!
UWAGA! Jeżeli został już raz przeprowadzony import, który zakooczył się niepowodzeniem (błąd we wprowadzaniu danych pliku importowego) należy
przywrócid utworzoną przed importem bazę danych. Każde kolejne wrzucanie nieprawidłowego pliku skutkuje umieszczaniem w bazie niespójnych
danych i może uniemożliwiad dalsze importy lub prawidłowe działanie systemu w przyszłości.
Po każdym imporcie, należy upewnid, się czy w systemie znalazły się oczekiwane dane. Prawidłowe rozpoczęcie pracy z dziennikiem możliwe jest po
prawidłowym skonfigurowaniu dziennika i prawidłowym wprowadzeniu danych o użytkownikach, grupach i planach lekcji.

Instruktaż
UWAGA! Prosimy wprowadzad dane zgodnie z instrukcją. Wykasowanie zawartych w pliku formuł spowoduje błędne przygotowanie pliku importowego.
PRZED IMPORTEM NALEŻY ZROBID W PANELU ADMINISTRATORA SYSTEMU (DOSTAWCA/GŁÓWNY ADMINISTRATOR) KOPIĘ BEZPIECZEOSTWA CELEM EWENTUALNEGO
PRZYWRÓCENIA JEJ W PRZYPADKU PRZYGOTOWANIA NIEPRAWIDŁOWEGO PLIKU IMPORTOWEGO I POTRZEBY PONOWNEGO ZAIMPORTOWANIA DANYCH.
Uzupełniamy tylko pola oznaczone kolorem ŻÓŁTYM oraz wybieramy z listy pola oznaczone kolorem NIEBIESKIM, resztę pół nie należy modyfikowad lub usuwad.
Po wprowadzeniu danych, formularz należy w bezpieczny sposób dostarczyd do weryfikacji i zaimportowania wysyłając go na adres pomoc@mobireg.pl. Instrukcja
zaszyfrowania pliku przed zapisem i wysyłką znajduje się na koocu instrukcji.

Zakładki do wprowadzenia danych:
Dane szkoły – tutaj uzupełniamy wszystkie dane.
Uczniowie i opiekunowie – w tej zakładce pisujemy obowiązkowo pola, których nagłówek kolumn oznaczony jest kolorem czerwonym. Warto tutaj wspomnied, że dodanie
dodatkowych danych w postaci imion i nazwisk opiekunów automatycznie stworzy konta rodziców w edzienniku.
UWAGA! Każdy wiersz zawierający dane chod w jednej kolumnie będzie wymagał uzupełnienia danych w tym wierszu w pozostałych kolumnach (np. jeżeli wpiszemy
Imię i nazwisko ucznia to MUSIMY również określid kolumnę ze skrótem szkoły, czy też loginem).

Zakładka 1. Dane o szkole (OBOWIĄZKOWO)

Kod utworzonego dziennika
otrzymany od firmy Dreamtec.

Zakładka 2. Uczniowie i opiekunowie – wpisywanie danych ręcznie (OBOWIĄZKOWO uzupełniamy: imię, nazwisko, płed(męska/żeoska), PESEL,
poziom, oddział, login (MUSI BYD UNIKALNY - uzupełni się domyślnie automatycznie), skrót szkoły (dokładnie ten sam, który został wprowadzony w
pierwszej zakładce „Dane o szkole”), opcjonalnie: numer ucznia w dzienniku, dane teleadresowe, dane o opiekunach).
Uwaga! Dane o grupach, wychowawcach klas i przydziale przedmiotów dla poszczególnych nauczycieli i grup/klas należy dokonywad
bezpośrednio w aplikacji edziennika.

Zakładka 2. Uczniowie i opiekunowie – Import danych z pliku .SOU
1. Kliknij prawym przyciskiem w dowolne pole na formularzu.
2. Pojawi się podręczne menu, z którego wybieramy XML/Importuj. Następnie wskazujemy plik z danymi uczniów zapisany na lokalnym dysku. Po
zaimportowaniu danych wszystkie pola automatycznie się uzupełnią.

Jak prawidłowo przenosid dane do Excela z innych źródeł?
Jeżeli posiadamy np. listę uczniów w innym pliku to możemy te dane zaznaczyd, a następnie kliknąd jednocześnie przyciski na klawiaturze „Ctrl” oraz „c” (tym
samym skopiujemy zaznaczone dane do wirtualnego schowka systemu Windows) – rys. 1.
Rys. 1

Rys. 2

Następnie otwieramy zakładkę, do której będziemy chcieli wkleid te dane i ustawiamy kursor myszki w miejscu, gdzie chcemy te dane umieścid i klikamy
prawym przyciskiem myszki. Pojawi się podręczne menu, z którego możemy wybrad kilka sposobów przeniesienia danych (Opcje wklejania). Wybieramy
drugą opcję, czyli wklejanie samych wartości (wybór tej opcji spowoduje wklejenie się samych WARTOŚCI danych, bez formuł, czy też formatowania)

Zapisywanie pliku przed wysłaniem hasłem.
1. Klikamy w menu górnym programu Plik.
2. Wybieramy „Informacje” i klikamy w ikonkę Chroo skoroszyt/Szyfruj przy użyciu hasła.
3. Program poprosi o wprowadzenie hasła, a następnie o jego powtórzenie. Użytkownik MUSI ZAPAMIĘTAD HASŁO, ponieważ po zapisaniu pliku i jego
ponownym otwarciu program zapyta o wprowadzone hasło. Bez niego nie będzie możliwe otworzenie jego zawartości.

