Elektronický přístupový systém na čipy
Vážení rodiče,
naším hlavním cílem je udělat maximum pro to, aby se Vaše děti na naší škole cítily co
nejbezpečněji. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli instalovat na škole elektronický přístupový
systém na čipy, který jsme shledali po boku pedagogického dozoru dalším účinným
opatřením k eliminaci pohybu nežádoucích osob po škole. Tento systém nejen zabezpečuje
vstup, ale zároveň poskytuje zajímavý a užitečný nástroj, umožňující zasílání zpráv na Vaše
zařízení o tom, že Vaše dítě bezpečně dorazilo do školy či kroužku v pořádku. Tímto odpadá
nutnost se přihlašovat do informačního systému školy, neustálé volání či psaní SMS zpráv,
zda se dítě vyskytuje na místě, kde má být.
Co bude zapotřebí udělat
Registrovat dítě na stránkách http://www.edupartner.net/
Registrace BEZ SLUŽEB
Registrace s výběrem pole „BEZ SLUŽEB“ slouží pouze učitelům k zavedení čipových karet do
databáze.
Registrace s výběrem dobrovolné informační služby STANDARD

Chcete-li, aby systém umožňoval zasílání zpráv na vaše zařízení o tom, zda se dítě vyskytuje
na místě, kde má být, zvolte službu STANDARD.
Všechny údaje subjektu budou využívány pouze za účelem elektronické evidence a ovládání
přístupu do školy (objektu) v souladu se školním řádem. Tyto údaje nikdy nebudou předány
třetím osobám ani nebudou veřejně dostupné. Datum narození je poskytováno pouze
za účelem jednoznačné identifikace žáka. Čip slouží pro autorizovaný vstup do školy.

Co informační systém umožňuje?
-

zaslání SMS zprávy
zaslání potvrzujícího e-mailu
upozornění prostřednictvím mobilní aplikace
jednoduchý přehled pomocí libovolného prohlížeče

Jak systém funguje?
Dítě jednoduše přiloží čip ke čtecímu zařízení a systém Vám v případě volby informační
služby automaticky doručí zprávu, že dítě v pořádku dorazilo do školy či kroužku. Pomocí
této služby získáte okamžitý přehled nejen o příchodech, ale i odchodech ze školy.
V případě, že nedostanete zprávu o příchodu dítěte do školy, můžete ihned na vzniklou
situaci reagovat.

Co nastane po registraci v případě výběru informační služby?
Po odeslání formuláře Vám přijde na Vámi uvedený email potvrzení o registraci s pokyny, za
účelem ověření emailové adresy. Po ukončení registrace obdržíte pokyny k platbě
s informací, o jakou službu se jedná a k jakému účelu se poplatek vztahuje. Platnost služby
STANDARD je vždy v délce trvání do konce daného školního roku. V okamžiku přijetí platby
na účet poskytovatele 24004444/2010 vedený u FIO banky, a.s. budete automaticky
elektronicky (e-mailem) kontaktováni, za účelem pokynů k užívání objednané služby.

Postup registrace
Pro vstup na webovou aplikaci EduPartner zadejte do kteréhokoliv webového prohlížeče
adresu www.edupartner.net
Jestliže nemáte žádný účet pro přihlášení do webové aplikace, bude nutné provést registraci.

Vyberte políčko registrace a zvolte „ Jsem rodič“

Po zvolení ikony je potřeba vybrat Vaši školu. Nejprve město, ve kterém se škola nachází,
poté je možné vybrat konkrétní školu.

Vyplňte veškeré údaje a přejděte na další stranu.

Poslední částí registrace je zvolení služeb. Kliknutím na jednu z položek dokončíte registraci.

Po odeslání formuláře Vám přijde na Vámi uvedený mail potvrzení o registraci s pokyny, za
účelem ověření emailové adresy.

Službu poskytuje společnost IDPartner – systémy identifikace s.r.o.
E-mail: info@detibezpecne.cz
http://www.detibezpecne.cz

