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wirtualny dziekanat

instrukcja logowania się do  wirtualnego dziekanatu
dla słuchacza studiów podyplomowych

1. uruchomić przeglądarkę Internetową

2. w pasku adresu wpisać www.wsh-leszno.pl

4.następnie  z menu górnego wybieramy Wirtualny dziekanat

http://www.wsh-leszno.pl

http://www.wd.wsh-leszno.pl

3. z menu wybieramy Dla słuchacza studiów podyplomowych



5. po prawej stronie wybieramy logowanie dla słuchacza

- w polu wpisujemy swój numer
- w polu wpisujemy swoje hasło

- w przypadku hasła aktywacyjnego należy je zmienić
przy pierwszym podaniu na nowe hasło docelowe (minimum 8

ch )

Nazwa użytkownika INDEKSU
Hasło

znaków,
sk adajacy si z liter lub cyfr, bez polskich znakówł ę

6. w nowym oknie otworzy się okienko do logowania w którym należy wpisać

7. po poprawnym logowaniu otrzymamy dostęp do Wirtualnego dziekanatu
- panel główny



FAQ

Postępowanie w przypadku wystąpienia błędu 404 Nie znaleziono obiektu!

Postępowanie w przypadku wystąpienia błędu z zabezpieczeniami
certyfikat SSL (niezaufane połączenie)

- w

- należy sprawdzić poprawność wpisywanego adresu w pasku adresowym
- lub uruchomić przeglądarkę Internetową i wyczyścić historie przeglądania Internetu
- lub na stornie uczelni gdzie znajduję się przycisk do wirtualnego dziekanatu odświeżyć stronę
internetową (w przeglądarce przycisk odśwież bieżącą stronę lub  klawisz funkcyjny F5)

- lub wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej bezpośredni adres do strony logowania
www.wd.wsh-leszno.pl

- należy w opcjach internetowych przeglądarki ustawić domyślne ustawienia poziomu zabezpieczeń
(narzędzia / opcje / zabezpieczenia)

- lub zaakceptować zagrożenie, dodać wyjątek, wyświetlić i sprawdzić certyfikat (certyfikat powinien
być wystawiony dla www.wsh-leszno.pl przez Unizeto Technologies S.A. o terminie ważności
2012-01-17 do 2013-01-16)

- jeżeli certyfikat jest poprawny akceptujemy lub dodajemy wyjątek certyfikatu SSL

Postępowanie w przypadku ujawnienia lub utraty hasła

przypadku ujawnienia lub utraty hasła należy możliwie szybko skontaktować się z pracownikiem
biura studiów podyplomowych w celu wygenerowania nowego hasła. Nowe hasło należy aktywować
poprzez zmianę. Nowe hasło musie zawierać minimum 8 ą ch

w
znaków, sk adaj cy si z liter lub cyfr,

bez polskich znakó
ł ę


