Bocskai István Református Oktatási Központ - Elektronikus-napló felhasználói segédlet

A Bocskai István Református Oktatási Központ, a
2017/2018-os tanévvel a MOZAIK KIADÓ Kft. termékét
a MOZANAPLÓT-t vezeti be elektronikus naplójaként.
Az e-napló internet böngészőn keresztül érhető el,
internetkapcsolattal rendelkező műszaki eszköz
segítségével.
Az elektronikus napló felületére belépési jogot kap
tanár, illetve diák, valamint a szülő. Az azonosítás
felhasználói névvel és jelszóval történik.

Az elektronikus napló a https://birokgimi.mozanaplo.hu címen elérhető el.

Belépés a naplóba (diák):

felhasználó név:
jelszó: ******

Belépés a naplóba (szülő)

felhasználó név:
jelszó: ******

Jelszavak kezelése
A program első használatakor érdemes a belépési jelszót megváltoztatni, amit az ADATOK menü
JELSZÓ menüpontjában lehet megtenni. Gépelje be a régi jelszavát, majd adja meg az újat a jelszó
kétszeri begépelésével! Ezt követően nyomja meg a MÓDOSÍT nyomógombot.
A jelszóban csak kis- és nagybetűk, valamint számok használhatóak! Speciális karakterek (pl.: ' vagy ",
$, %, /, zárójelek stb.) és egyéb írásjelek nem engedélyezettek!
A jelszó minimális hossza 6 karakter.
Ha problémát észlel a naplóval kapcsolatban, kérjük, írjon a bocskai.naplo@gmail.com email címre.

Gyakran Ismételt Kérdések
K.: Mi a teendő, ha az adataimban hiba van?
V.: Ön nem tudja megváltoztatni, kérem jelezze a bocskai.naplo@gmail.com e-mail címen a hiba
pontos megjelölésével.
K.: Más is látja az én adataimat?
V.: Nem.
K.: Ki látja a rajtam kívül a gyerekem adatait, jegyeit?
V.: Ahogyan a hagyományos naplót is csak a tanító tanárok láthatják, így az e-naplóban szereplő
jegyekhez, hiányzásokhoz, bejegyzésekhez is csak ők férnek hozzá.
K.: Megadjam-e a gyerekemnek a felhasználónevemet, jelszavamat?
V.: Minden tanuló külön felhasználónévvel rendelkezik, így minden tanuló a saját adatait meg tudja
nézni.
K.: Több gyerekem is jár a Bocskaiba. Ilyenkor minden gyerekhez külön felhasználónevet kapok?
V.: Nem, a szülő egy felhasználónévvel tudja megnézni mindegyik gyermekének az adatait.
K.: Több gyerekem van, mégis külön felhasználóneveket kaptam. Mi a teendő?
V.: Jelezze a bocskai.naplo@gmail.com email címen vagy valamelyik osztályfőnöknek, hogy melyik
azonosítót kívánja megtartani, valamint a gyerekek nevét, osztályát!

