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INTRODUCERE
Pentru a accesa sistemul informatic trebuie să introduceţi în browserul web adresa
portalului: http://medicalvet.fmvb.ro/medicalvet
Înainte de a accesa prima pagină a sistemului informatic, veţi fi redirecţionat către
pagina de încărcare:
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Fig. 0 Pagina de încărcare a aplicaţiei

Această pagină va fi afişată pe durata încărcării opţiunilor aplicaţiei în browserul
dumneavoastră de web.
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Fig. 1 Pagina Acasă - vizitator

Din acest moment sunteţi în Platforma Digitală Interactivă a proiectului.
Platforma este organizată în următoarele zone:
1. Meniul principal al aplicaţiei - în partea de sus a ecranului, pe module;
2. Secţiunea autentificare – centru sus, imediat sub meniul principal;
3. Zona de lucru – partea centrală a ecranului.
Din zona de lucru veţi putea accesa şi utiliza toate instrumentele disponibile din pagina
master corespunzătoare fiecărui modul din aplicaţie.
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AUTENTIFICARE ÎN PLATFORMĂ
Pentru a accesa funcţionalităţile sistemului aferente rolului dumneavoastră, este
necesar să vă autentificaţi în sistem.
Autentificarea în platformă se face prin completarea rubricilor Utilizator şi Parolă. La
momentul actual, numele de utilizator şi parola vor fi transmise către dumneavoastră de către
administratorul aplicaţiei. După introducerea datelor în aceste rubrici, apăsaţi butonul
Autentificare. În felul acesta, aţi ajuns în prima pagină a sistemului.
După autentificare, în partea stângă a ecranului, puteţi vizualiza infomaţiile
personalizate specifice rolului pe care îl deţineţi în cadrul platformei.
În continuare, puteţi accesa următoarele rubrici: Ştiri, Calendar, Forum, Mesagerie,
Bibliotecă virtuală, Cursuri digitale, Teste online.

Fig. 2 Prima Pagină – acces autentificat
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VIZUALIZAREA PROFILULUI ŞI SCHIMBAREA PAROLEI
După autentificare, aveţi posibilitatea:
 să vizualizaţi informaţiile aferente profilului dumneavoastră;
 să vă schimbaţi parola.
Laclick pe butonul numele şi prenumele dumneavoastră puteţi vizualiza informaţiile
specifice profilului dumneavoastră.

Fig. 3 Informaţii profil utilizator

Notă: Informaţiile accesibile din pagina de profil sunt introduse din pagina creare utilizator,
odată cu importul conturilor în baza de date a sistemului informatic.
La click pe butonul schimbare parolă puteţi modifica parola actuală.
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Fig. 4 – Schimbare parolă

Notă: 1) câmpurile macate cu steluţă (*)sunt obligatorii.
2) parola initţială va fi transmisă către dumneavoastră de administratorul sistemului
informatic.

CURSURI DIGITALE
Această secţiune este corelată, prin intermediul meniului grafic intuitiv, cu informaţiile
afişate în zona de lucru din pagina Acasă.
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Fig. 8 – Meniu grafic intuitiv

Meniul grafic intuitiv asigură accesul rapid la cursuri, precum şi la celelalte facilităţi ale
sistemului informatic, prin intermediul componentelor vizuale interactive şi a meniurilor
contextuale afişate la click.
Pentru a accesa prezentarea fiecărui modul de curs, faceţi click pe personajul
corespunzător, în funţie de specificul fiecărei teme, aşa cum este sugerat în imagine (dezvoltare
durabilă – târgul eco).
În cadrul acestei secţiuni puteţi să:






vizualizaţi ofertele aflate în desfăşurare;
vizualizaţi ofertele programate;
vizualizaţi istoricul activităţilor;
vizualizaţi statisticile;
previzualizaţi cursurile.

Cursurile digitale încărcate pe platformă vor fi făcute disponibile cursanţilor prin
intermediul ofertelor de învăţare.
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Activităţi deschise:
La click pe butonul activităţi deschise - puteţi să vizualizaţi toate ofertele de învăţare.
În plus, aveţi posibilitatea să:






Vizualizaţi detaliile ofertei de învăţare – click pe butonul detalii;
Previzualizaţi conţinutul cursului – click pe butonul previzualizare;
Modificaţi activitatea - click pe butonul editează activitatea;
Modificaţi data de finalizare – click pe butonul editează dată terminare;
Ştergeţi activitatea – click pe butonul şterge.

Fig. 13 – Vizualizare listă activităţi deschise

Activităţi planificate:
La click pe butonul activităţi planificate - puteţi să vizualizaţi toate ofertele planificate
de învăţare.
În plus, aveţi posibilitatea să:






Vizualizaţi detaliile ofertei planificate de învăţare – click pe butonul detalii;
Previzualizaţi conţinutul cursului – click pe butonul previzualizare;
Modificaţi activitatea planificată - click pe butonul editează activitatea;
Modificaţi data de finalizare – click pe butonul editează dată terminare;
Ştergeţi activitatea planificată – click pe butonul şterge.
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Istoric activităţi
La click pe butonul istoric activităţi - puteţi să vizualizaţi toate activităţile de învăţare
create a căror perioadă de valabilitate a expirat.
În plus, aveţi posibilitatea să:
 Vizualizaţi detaliile ofertei de învăţare – la click pe butonul detalii;
 Previzualizaţi cursul – la click pe butonul previzualizare;
 Ştergeţi oferta de învăţare - la click pe butonul ştergeţi.

TESTE ONLINE
În cadrul acestei secţiuni puteţi să:
 vizualizaţi ofertele de testare aflate în curs de desfăşurare;
 vizualizaţi ofertele de testare programate;
 vizualizaţi istoricul activităţilor de testare;

Activităţi deschise
La click pe butonul activităţi deschise - puteţi să vizualizaţi toate ofertele de testare.
În plus, aveţi posibilitatea să:
 Vizualizaţi detaliile ofertei de testare – click pe butonul detalii;
 Vizualizaţi testele susţinute – click pe butonul teste date.
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Fig. 18 – Vizualizare detalii ofertă sesiune de testare

Activităţi planificate
La click pe butonul activităţi planificate - puteţi să vizualizaţi toate ofertele planificate
de testare.
În plus, aveţi posibilitatea să:






Vizualizaţi detaliile ofertei planificate de testare – click pe butonul detalii;
Previzualizaţi conţinutul testului – click pe butonul previzualizare;
Modificaţi oferta de testare planificată - click pe butonul editează activitatea;
Modificaţi data de finalizare – click pe butonul editează dată terminare;
Ştergeţi oferta de testare planificată – click pe butonul şterge.

Istoric activităţi
La click pe butonul istoric activităţi - puteţi să vizualizaţi toate ofertele de testare pe
care le-aţi creat şi a căror perioadă de valabilitate a expirat.
În plus, aveţi posibilitatea să:
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 Vizualizaţi detaliile ofertei de testare selectate – la click pe butonul detalii;
 Vizualizaţi statisticile aferente tuturor ofertelor de testare create - la click pe butonul
statistici generale;
 Vizualizaţi statisticile pe anumite grupe – la click pe butonul statistici grupe;
 Reactivaţi oferta de testare selectată la click pe butonul reactivare test.
 Ştergeţi oferta de testare – click pe butonul şterge.

Fig. 19 – Vizualizare istoric activităţi de testare
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