TFPP Tech Services – Použití systému LMS (Learning Management System)
pro správu školení EPS ZETTLER

Systém LMS nabízí centralizovanou správu školení a to jak školení online tak i školení v učebně. Od 1.2.2017 je
pro přihlášení na všechna školení ZETTLER nutné se přihlásit přes systém LMS.
Prvním krokem, který Vám umožňují používat systém LMS je registrace do systému LMS a zřízení uživatelského
účtu. Bez tohoto nezbytného prvního kroku nebudete moci přistupovat k žádným službám poskytovaných
systémem LMS.
Registrace do systému LMS
Registraci do systému LMS začnete kliknutím na následující odkaz:
https://tyco.csod.com/selfreg/register.aspx?c=z_ex
Zobrazí se Vám registrační formulář:

Registrační formulář řádně vyplňte. Ujistěte se, že jste vyplnili všechna požadovaná pole registračního
formuláře co nejpřesněji! Je to důležité, protože se předpokládá, že systém LMS Vám v budoucnu umožní další

funkce, např. tisknout své vlastní osvědčení o školení. Proto všechny informace v systému LMS (např. název
společnosti) musí být co nejpřesnější. Po kontrole všech údajů klikněte na tlačítko Přihlášení.
Poté budete automaticky přesměrováni do svého účtu v systému LMS a můžete pokračovat nastavením svého
profilu a přihlášením na školení podle postupu popsaného dále.
Na uvedenou e-mailovou adresu zároveň dorazí potvrzovací email o zřízení Vašeho účtu v systému LMS a odkaz
pro následné přihlášení do systému spolu s Vaším uživatelským jménem:

Jak se přihlásit do systému LMS
Po registraci jste automaticky přesměrováni a přihlášeni do svého účtu v systému LMS nebo se kdykoliv můžete
přihlásit do systému LMS kliknutím na odkaz z potvrzovacího emailu. Poté se Vám v internetovém prohlížeči
otevře přihlašovací stránka systému LMS:

V horním řádku můžete jako jazyk systému LMS zvolit češtinu a pomocí Vašich přihlašovacích údajů se přihlásit
do Vašeho účtu v systému LMS.
Nastavení uživatelského profilu v systému LMS
Po prvním přihlášení je systém LMS v angličtině, ale v nastavení Vašeho uživatelského profilu je možné si
nastavit jako výchozí jazyk systému LMS češtinu. Zvolte My Account:

A následně v sekci Preferences nastavte výchozí jazyk (Display Language) na Czech a časové pásmo (Time
Zone) na UTC+01:00:

Po odhlášení a novém přihlášení již bude systém LMS v češtině.
Jak se přihlásit na konkrétní školení EPS ZETTLER v systému LMS
Na všechna školení EPS od 1. února 2017 je třeba se přihlásit prostřednictvím systému LMS.
K dispozici je celá řada kurzů, a to jak na učebně tak i on-line webové semináře. Uvidíte pouze ta školení, která
jsou relevantní pro konkrétní registraci v rámci systému LMS.
Dostupná školení, místa a termíny, budou zveřejňovány v předstihu na LMS a na našich webových stránkách
(http://www.tycofs.cz/distribuce/skoleni-a-sluzby/skoleni/). Školení, o která máte zájem, můžete vyhledávat
v kalendáři systému LMS nebo alternativně pomocí vyhledávání podle klíčového slova (např. Zettler, MZX atd.).
Přihlášení na školení pomocí kalendáře
Po přihlášení do systému LMS se Vám zobrazí úvodní obrazovka. Vpravo v okně Moje Rychlé Odkazy klikněte
na Kalendář akcí.

Zobrazí se Vám kalendář se všemi dostupnými a připravovanými školeními. K dispozici jsou dva hlavní pohledy
1. Všechny akce – Tento pohled použijte, když hledáte konkrétní akci, událost nebo školení. Ujistěte se,
že je tento pohled nastaven při hledání podle filtrů a předmětů zájmu.
2. Mé akce – Tento pohled zobrazuje pouze akce, na které jste již přihlášeni.

Pokud kliknete v kalendáři na vybrané školení, zobrazí se Vám stránka s jeho popisem. Kliknutím na tlačítko
Požadavek se na školení můžete přihlásit.
Nezapomeňte, že na školení se musíte přihlásit před uzávěrkou, která je obvykle týden před začátkem školení.
Po uzávěrce již systém LMS přihlášení na školení nedovolí. Pokud se přesto chcete školení zúčastnit, můžete
nás kontaktovat na adrese sales.liberec@tycoint.com nebo na telefonním čísle +420 482 736 291.

Kliknutím na tlačítko Požadavek se školení objeví v pohledu Mé akce (viz. výše) a v menu Learning / Zobrazit
předpis.

Potvrzení o přihlášení na školení Vám systém LMS automaticky zašle na Váš email a zároveň Vám zašle
pozvánku do Vašeho kalendáře v Outlooku.

Správa školení v systému LMS
V menu Learning / Zobrazit předpis si můžete kdykoliv zobrazit všechna školení, na které jste přihlášeni a tato
školení spravovat. Rozkliknutím seznamu Zobrazit podro…(bnosti o školení) se můžete ze školení odhlásit
(volba Odstoupit) nebo zobrazit podrobnosti (volba Zobrazit podrobnosti o školení).

V případě jakýchkoliv problémů se systémem LMS nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese
sales.liberec@tycoint.com nebo na telefonním čísle +420 482 736 291.

Děkujeme Vám za používání systému LMS

