Přístup na vzdělávací portál MEFANET FZS

Postup vstupu ze stránek FZS
1. Do webového prohlížeče zadáte adresu stránek fakulty. : „http://fzs.zcu.cz“
2. Na stránkách fakulty v levém menu klikneme tlačítko „Vzdělávací portál MEFANET“, viz. Obrázek 1 - stránky FZS. Po kliknutí se rozbalí další nabídka.
3. Tlačítko „Vstup na MEFANET FZS“ nás přesměruje na stránku: https://mefanet.fzs.zcu.cz/

Obrázek 1 - stránky FZS

1

Vyhledávání na portálu MEFANET FZS
1. Na úvodní stránce vzdělávacího portálu MEFANET FZS viz. Obrázek 2 - úvodní stránkaChyba! Nenalezen zdroj odkazů., vidíte rychlý výpis
vzdělávacích materiálů vložených za FZS.

Obrázek 2 - úvodní stránka

2. Dále pak můžete vybírat a hledat materiály v rámci kliknutí na danou kategorii / obor.
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Výpis studijních materiálů z kategorie
1. Po kliknutí na kategorii se zobrazí výpis materiálů viz. Obrázek 3 - výpis .
2. Výběr vzdělávacího materiálu se provádí kliknutím na nadpis/ název materiálu.

Obrázek 3 - výpis materiálů

Výběr materiálů – detail materiálu a čtení/stažení materiálu
1. Po výběru studijního materiálu je u každého materiálu vidět, zda je přístupný bez přihlášení nebo až po přihlášení viz. Obrázek 4 - přístupnost článku
2. V případě volně dostupného studijního materiálu můžete přeskočit následující krok „přihlášení“
3. V případě, že je nutné přihlášení pokračujte na další krok.
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Obrázek 4 - přístupnost článku

Přihlášení uživatele
1. Přihlášení uživatele je nutné, pokud jsou materiály přístupné pouze uživatelům MEFANETu.
2. Pro přihlášení kliknete na tlačítko „Přihlásit se“ a zobrazí se stránka viz. Obrázek 5 - přihlášení uživatele.
3. Zaměstnanci ZČU s platným ORION kontem kliknou na odkaz „Přihlášení uživatelů sítě MEFANET a české akademické federace identit eduID.cz“, aby
bylo možné se přihlásit se svými ORION ZČU přihlašovacími údaji.
4. Po kliknutí na odkaz se zobrazí výběr možných přihlašovacích variant (univerzitních kont) viz. Obrázek 6 - výběr univerzity
5. Pomocí posuvníku odrolujeme až na konec, kde vybereme ZČU.
6. Dále se přihlásíme svým platným ORION login a heslem.

Obrázek 5 - přihlášení uživatele
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Obrázek 6 - výběr univerzity

Detail studijních materiálů
1. Materiály lze stáhnout na disk po kliknutí na ikonu levé diskety viz.Obrázek 7 - stažení článku. Použití pravé diskety otevírá studijní materiál v novém
okně.
2. Pokud stud. materiál je formátován rovnou jako text nebo videa či obrázky, tato část s disketami je zobrazena až dole pod obsahem článku /

materiálu.
Obrázek 7 - stažení článku
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