
Przewodnik wprowadzający dla administratorów 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik wprowadzający dla 
administratorów 



Przewodnik wprowadzający dla administratorów 

2 

 

                                               

Spis treści 
 

Spis treści ...................................................................................................................................................... 2 

Wprowadzenie .............................................................................................................................................. 3 

Tworzenie portalu szkoły ........................................................................................................................... 5 

Nawigowanie po platformie ....................................................................................................................... 6 

Centrum pomocy ...................................................................................................................................... 12 

Profil ............................................................................................................................................................ 14 

Konfigurowanie funkcji ............................................................................................................................ 16 

Dostosowywanie portalu szkoły ............................................................................................................ 17 

Konfigurowanie polityk ............................................................................................................................ 28 

Konfigurowanie katalogu zajęć .............................................................................................................. 30 

Konfigurowanie skal ocen ....................................................................................................................... 33 

Tworzenie kont .......................................................................................................................................... 34 

Zarządzanie użytkownikami ................................................................................................................... 40 

Korzystanie z opcji automatyzacji ......................................................................................................... 41 

Jak studenci zapisują się na zajęcia ..................................................................................................... 43 

Konfigurowanie predefiniowanych wiadomości ................................................................................. 46 

Tworzenie raportów ................................................................................................................................. 48 

Uaktualnienie do planu Premium ........................................................................................................... 53 

Podsumowanie ......................................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 



Przewodnik wprowadzający dla administratorów 

3 

 

Wprowadzenie 
NEO to światowej klasy, wielokrotnie nagradzany system zarządzania nauczaniem (LMS) dla szkół 

i uczelni. Ta łatwa w obsłudze platforma zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do efektywnego 

nauczania i uczenia się. 

 

Rozwiązanie NEO zostało opracowane przez CYPHER LEARNING, firmę specjalizującą się 

w tworzeniu platform learningowych dla organizacji z całego świata. CYPHER LEARNING posiada 

w swojej ofercie podobne rozwiązania LMS – platformę MATRIX dla biznesu oraz platformę INDIE 

dla przedsiębiorstw. Produkty CYPHER LEARNING – wykorzystywane przez ponad 20 000 organizacji 

i miliony użytkowników – zdobyły też wiele nagród. 
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Chcielibyśmy, aby korzystanie z naszej platformy, zwłaszcza na początku, było przyjemnym 

doświadczeniem i przynosiło jak najlepsze wyniki. Z tego powodu opracowaliśmy trzy przewodniki 

wprowadzające dla trzech głównych użytkowników platformy NEO: administratorów, nauczycieli 

i studentów. 

 

 

Przewodnik wprowadzający dla administratorów (ten przewodnik) zawiera omówienie 

następujących tematów: nawigowanie w NEO, konfiguracja funkcji, dostosowywanie 

platformy i zarządzanie użytkownikami.  

 

 

Przewodnik wprowadzający dla nauczycieliomawia tematy takie jak tworzenie zajęć, korzystanie 

z kompetencji czy ocenianie zadań.  

 

 

Przewodnik wprowadzający dla studentów objaśnia procedury zapisywania się na zajęcia, 

przesyłania zadań oraz komunikacji z nauczycielami.  

 

 

Przewodnik wprowadzający dla rodziców zawiera informacje na temat dostępu do konta 

rodzica, dostępu do danych dziecka oraz sposobu nawigowania po platformie.  
 

 

W niniejszym przewodniku wyjaśniono podstawowe działania, jakie powinien wykonać administrator, 

rozpoczynając korzystanie z platformy NEO. W celu przejścia do konkretnych tematów skorzystaj ze 

spisu treści.  
 

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach platformy, skorzystaj z Centrum 

pomocy lub odwiedź nasze forum wsparcia. 
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Tworzenie portalu szkoły 
Aby utworzyć portal NEO, przejdź do strony logowania na naszej witrynie, wprowadź żądane 

informacje i kliknij przycisk rejestracji. Zalecamy wybranie krótkiego i prostego adresu URL, który 

będzie łatwy do zapamiętania dla użytkowników.  

 

 

 

Gratulacje! Właśnie udało Ci się utworzyć portal NEO. Teraz możesz go skonfigurować. W kolejnych 

częściach niniejszego przewodnika omówimy kilka podstawowych opcji. 

 

 

 

 

 

https://www.neolms.com/
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Nawigowanie po platformie 
Po zalogowaniu się do konta zobaczysz panel sterowania administratora. Tu wyświetlane są widgety 

przedstawiające najważniejsze dane dotyczące portalu. Znajdują się tu także informacje powiązane 

z kontem, takie jak kalendarz, lista zadań do zrobienia, powiadomienia i wiele więcej. 
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Ikony i nawigacja 

Platforma zawiera wiele ikon służących do dodawania, edytowania, usuwania oraz wykonywania 

innych czynności. Poniżej omówiono najważniejsze ikony:  

 

Dodaj treści, takie jak zajęcia, zasady czy strony portalu. 

 

Usuń elementy z platformy.  

 

Edytuj stronę lub element.   

 

Konfiguruj różne obszary platformy.  

 

Usuń elementy.  

 

Ikona Wiadomości u góry po prawej służy do wyświetlania wiadomości.  

 

Dzięki Powiadomieniom będziesz zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami w systemie.  

 

Ikona Śmieci otwiera okno z usuniętymi elementami, takimi jak zajęcia.  

 

Wózek zawiera wszystkie zamówione szkolenia (jeśli aktywna jest opcja E-handel).   

 

 Ta ikona otwiera Centrum pomocy NEO.  

 

Ikona Szukaj pozwala wyszukiwać żądane treści w portalu.  
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Lewy pasek 

Lewy pasek zawiera karty przyspieszające nawigowanie po głównych obszarach portalu. Dostępne 

są następujące karty: Dom, Zajęcia, Grupy, Katalog, Użytkownicy, Zasoby, Raporty, Organizacje 

i Administrator.  

Karty na lewym pasku są dostępne bez względu na to, w którym miejscu portalu się znajdujesz. Po 

najechaniu kursorem na kartę wyświetlane jest okienko z najważniejszymi opcjami dla danego 

obszaru. 
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Po przejściu np. do obszaru Zajęcia lewy pasek zostanie zminimalizowany, aby więc przejść do innego 

obszaru portalu musisz najechać kursorem na ikonę menu głównego u góry po lewej. Lewy pasek 

obszaru Zajęcia zawiera karty przypisane do poszczególnych sekcji tego obszaru, takich jak: 

Początek, Administrator, Kalendarz, Przyporządkowanie, Studenci i Dziennik ocen. 

 

 

 

Prawy górny pasek 

Prawy górny pasek zawiera ikony dostępu do wiadomości, powiadomień, kalendarza, kosza, centrum 

pomocy, wyszukiwania i profilu.  
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Prawy pasek  

Na prawym pasku znajdują się lista zadań do zrobienia, ogłoszenia, nadchodzące wydarzenia oraz 

lista zminimalizowanych okien. Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij wybrany element. 
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Aktualności 

W obszarze Aktualności wyświetlane są wiadomości dotyczące użytkowników, zajęć, grup i szkoły. 

Nowości produktowe zwykle zawierają aktualności od zespołu NEO. Domyślnie w Aktualnościach 

wyświetlane są tylko najnowsze wiadomości; aby wyświetlić ich więcej, przewiń stronę w dół.  
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Centrum pomocy 
Zapewniamy rzetelne wsparcie na każdym etapie współpracy. Aby przejść do Centrum pomocy, kliknij 

ikonę na prawym górnym pasku. 

 

Wyświetlone zostanie wyskakujące okno z różnymi opcjami. Z jego poziomu możesz wyszukać 

konkretne tematy w Pomocy online. Jeśli potrzebujesz pomocy na konkretnej stronie, w okienku 

pojawi się również opcja pomocy dla bieżącej strony. W oknie Centrum pomocy znajdziesz również 

opcje Forum wsparcia oraz Nowości produktowe, gdzie często zamieszczane są informacje 

o nowych funkcjach. 
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W Pomocy online tematy są pogrupowane wg typu konta. Większość tych tematów zawiera 

szczegółowe instrukcje postępowania zilustrowane zrzutami ekranu. Centrum pomocy to okienko 

wyskakujące, możesz więc przeglądać tematy bez konieczności opuszczania bieżącej strony. 
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Profil 
Na stronie profilu wyświetlane są Twoje podstawowe dane, szczegóły konta, zdjęcia itd.  

Rodzaj pokazywanych informacji zależy od typu konta i ustawień zabezpieczeń portalu.  

 

Aby skonfigurować swój profil, kliknij ikonę profilu na prawym górnym pasku. Następnie kliknij 

przycisk Edycja. 
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Przejdź do karty Ustawienia na lewym pasku, aby wybrać różne opcje powiązane z profilem, takie jak 

wyświetlanie Twojego statusu online studentom czy umożliwienie użytkownikom przesyłanie  

Ci prośby o rozmowę.  

 

 

W części Różny możesz zmienić język aplikacji:  
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Konfigurowanie funkcji 

Jako administrator odpowiadasz za konfigurację portalu, w tym włączanie i wyłączanie 

poszczególnych funkcji. Do tego służy menu Administrator dostępne na lewym pasku.  

 

Funkcje konfiguruje się w Centrum aplikacji dostępne w menu Administrator/Centrum aplikacji.  

Najpierw musisz zainstalować aplikację: 
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Następnie kliknij przycisk ustawień, aby rozpocząć konfigurację:  

 

 

Tu dostępne są różne funkcje, takie jak Grywalizacja, Nauka adaptacyjna czy Grupy, a także opcje 

integracji z Google Drive, OneDrive czy Turnitin. 
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Dostosowywanie portalu szkoły 
Możesz dostosować wiele aspektów portalu szkoły, w tym wybrać schemat kolorów, dodać logo 

organizacji czy zmienić terminologię. W NEO możesz łatwo określić, co będą widzieć odwiedzający 

i użytkownicy, a także skonfigurować bardziej zaawansowane opcje, np. dodać niestandardowe CSS.  

 

Nazwa, opis i szczegóły portalu  

Aby skonfigurować szczegóły organizacji, przejdź do sekcji Administrator/O. Tu możesz edytować 

nazwę organizacji, dodać opis i adres strony internetowej, dodać kontaktowy adres e-mail, wybrać 

język itd. Aby wprowadzić zmiany, kliknij ikonę Edycja. 
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Dostosowywanie portalu 

Kliknij Administrator/Portal, aby rozpocząć konfigurowanie opcji.  

 

 

Strona administratora portalu zawiera kilka osobnych kategorii:   

 

✓ Ogólny – tu możesz ustawić adres URL, schemat kolorów, logo i język. 

 

✓ Widok gościa – tu możesz określić, jak portal będzie wyglądać dla gości, ustawić typ portalu, 

tytuł, logo, strony, obrazy, menu, panele i stopki. 

 

✓ Widok użytkownika – tu możesz określić, jak portal będzie wyglądać dla zalogowanych 

użytkowników, włączyć wyświetlanie awatarów, ustawić wygląd paska menu, zdjęcie domowe 

po lewej stronie, karty strony głównej, lewy pasek, okno powitalne, skróty i stopki.  

 

✓ Motywy – tu możesz dostosować schemat kolorów, wybierając istniejący lub tworząc nowy. 

 

✓ Terminologia – tu możesz dostosować terminologię, dodając jedno lub więcej zastępstw. 

✓ SEO – tu możesz wybrać, czy strona ma być indeksowana, ustawić metaopis czy 

skonfigurować adresy URL katalogu i słowa kluczowe.  

 

✓ Media społecznościowe – tu możesz określić, jakie ikony mediów społecznościowych będą 

wyświetlane w portalu w obu widokach, gościa i użytkownika. 
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✓ Niestandardowe CSS – tu możesz wybrać niestandardowe CSS do spersonalizowania strony.  

 

✓ Niestandardowe HTML – tu możesz wybrać niestandardowe HTML do spersonalizowania 

strony.  

 

✓ Dostępność – tu możesz ustawić opcje dostępności portalu dla użytkowników 

z niepełnosprawnościami. 

 

✓ Więcej – tu możesz skonfigurować opcje limitu czasu sesji, domyślną wielkość wideo, opcje 

analizy Google, przekierowanie adresu URL, opcje bottom HTM oraz adresy IP z białej listy.  

 

Teraz omówimy najważniejsze opcje do skonfigurowania podczas pierwszej fazy dostosowywania 

portalu. 

 

URL 

Tu wyświetlany jest bieżący adres URL portalu. Aby go zmienić, kliknij „Edytuj swój adres URL NEO” 

i wybierz nową poddomenę. Możesz też użyć własnego adresu URL – instrukcje w tym zakresie 

znajdują się w temacie Portal w Centrum pomocy. 
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Motywy 

Możesz wybrać wbudowany schemat kolorów lub utworzyć nowy/edytować własny schemat, 

naciskając przycisk „Dodaj motyw niestandardowy”: 

 

Wybierz wartości kolorów dla każdego elementu graficznego za pomocą próbnika kolorów lub 

bezpośrednio wpisując wartości szesnastkowe w polach wprowadzania. 
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Logo 

Aby przesłać logo, wybierz ścieżkę na komputerze i kliknij Zapisz. 

 

 

Możesz określić, czy logo będzie wyświetlane na lewym pasku na stronie głównej – w tym celu kliknij 

odpowiednie pole wyboru na karcie Widok użytkownika. 
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Strony portalu  

Na karcie Widok gościa możesz skonfigurować strony portalu. Portale mają strony domyślne, takie 

jak Kalendarz, Katalog, Aktualności czy Kontakt. W karuzeli wyświetlane są tylko te strony, które 

zostały zaznaczone, zaś każdą stronę można edytować osobno. Możesz też kliknąć opcję Dodaj, 

 aby utworzyć stronę niestandardową.  

 

 

Edytor wizualny portalu 

Portal gościa możesz też spersonalizować przy użyciu paneli, zmieniając nagłówek i dodając 

własną stopkę. W tym celu kliknij opcję Edycja w sekcji „Edytor wizualny portalu”. 
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Panele portalowe 

 Obecnie obsługiwane są następujące typy paneli:   

 

Karuzela 

Karuzela umożliwia dodawanie własnych obrazów, tekstu, HTML i przycisków akcji. Aby dodać nowy 

slajd, kliknij opcję Dodaj slajd. 
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Liczniki 

Ta opcja umożliwia dodanie tła graficznego z maksymalnie trzema licznikami zawierającymi ważne 

informacje o szkole. Wprowadź żądany tekst i wartości dla każdego licznika, wybierz obraz i kliknij 

Zapisz. 

 

Prosty tekst i przycisk  

Jeśli chcesz rozdzielić dwa rodzaje paneli o mocno graficznym charakterze, możesz dodać kolorowe 

tło z tekstem i opcjonalnym przyciskiem. 
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Bloki obrazu  

Tu możesz dodać panel zawierający bloki obrazów z tekstem i przyciskami CTA. Możesz też przesłać 

obrazy, dodać tekst i ustawić stronę docelową przycisków. 

 

 

Stopki 

Tu możesz dostosować obszar stopki portalu. Aby dodać nową stopkę, kliknij Dodaj, wprowadź 

nazwę i adres URL, po czym określ, czy po kliknięciu stopki ma być wyświetlane nowe okno, 

a następnie kliknij Zapisz. 
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Terminologia 

Tu możesz dostosować terminologię platformy, dodając jedno lub więcej zastępstw. Zastępstwa te 

są stosowane do całego wbudowanego tekstu na kartach, przyciskach, nagłówkach, instrukcjach 

i wskazówkach. Kliknij Dodaj, aby wprowadzić oryginalny tekst i zastępstwo.  

 

Oto, jak może wyglądać portal szkoły oglądany przez gościa:  
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Konfigurowanie polityk 
Możesz skonfigurować wiele różnych polityk dla portalu, np. określających dostęp studentów, nauczycieli, 

administratorów i rodziców do poszczególnych funkcji. To jedno z najważniejszych zadań administratora. 

Wybierz Administrator/Polityka, aby rozpocząć konfigurowanie opcji.  

 

 

Poniżej bardziej szczegółowo omówiono niektóre opcje: 

 

Monitorowanie 

Jeśli opcja ta jest włączona, możesz utworzyć konta typu Monitor. Monitor to administrator z uprawnieniami 

tylko do odczytu, mający dostęp do większości stron, ale bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

Jeśli opcja monitorowania jest włączona, możesz przypisać ją do nauczycieli – wówczas będą oni mogli 

monitorować komunikację studentów podczas swoich zajęć. 

 

Zapobiegaj jednoczesnemu logowaniu 

Jeśli opcja ta jest włączona, student może zalogować się tylko w ramach jednej sesji. Rozpoczęcie nowej sesji 

będzie powodować automatyczne zakończenie wszystkich poprzednich sesji. 
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Poinformuj członków, że komunikacja jest monitorowana  

Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, członkowie otrzymają powiadomienie o monitorowaniu 

komunikacji. Przykładowo podczas pisania wiadomości lub korzystania z czatu wyświetlany będzie 

komunikat „Twoja szkoła monitoruje komunikację pod kątem obraźliwego języka”. 

 

Ustaw strefę czasową wszystkich kont na terenie strefy czasowej 

Jeśli opcja ta jest włączona, strefy czasowe wszystkich użytkowników zostaną ustawione na strefę 

czasową szkoły. 

 

Zezwalaj na komentarze do ogłoszeń w źródłach wiadomości 

Jeśli opcja ta jest włączona, użytkownicy będą mogli dodawać komentarze do ogłoszeń w źródłach 

wiadomości. 
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Konfigurowanie katalogu zajęć 
Katalog zajęć zawiera zajęcia dostępne dla studentów. Dostępny jest po wybraniu ścieżki 

Zajęcia/Katalog.  

 

 

Pozycje są posortowane wg kategorii i podkategorii, co ułatwia studentom ich wyszukiwanie.  
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Aby skonfigurować katalog zajęć, przejdź do obszaru Ustawienia. Dostępne są następujące opcje: 

✓ Opcje – tu możesz włączyć wyszukiwanie w katalogu, kalendarz katalogu i filtrowanie 

lokalizacji. 

✓ Układ – wybierz Płaski, Hierarchiczny lub Graficzny. 

✓ Sortowanie kategorii – wybierz Alfabetycznie lub Niestandardowo. Jeśli wybierzesz opcję 

Niestandardowo, możesz uszeregować kategorie, przeciągając i upuszczając je 

w odpowiednich miejscach. 

✓ Sortowanie zajęć – wybierz Alfabetycznie lub Niestandardowo. Jeśli wybierzesz opcję 

Niestandardowo, możesz uszeregować zajęcia, przeciągając i upuszczając je w odpowiednich 

miejscach. 

✓ Wyświetlaj krótki opis – wybierz, czy na kafelkach kategorii i przedmiotów ma być wyświetlany 

krótki opis. 

✓ Pokaż sekcje w każdej lekcji – jeśli opcja ta zostanie włączona, na stronie zajęć w katalogu 

będzie wyświetlana lista sekcji. 

✓ Pokaż tylko otwarte klasy w katalogu gości – zaznacz tę opcję, aby zajęcia były otwarte dla 

gości odwiedzających portal. Dzięki tej opcji będą oni widzieć tylko te zajęcia, które są dla nich 

dostępne.  

✓ Ukryj stare klasy – zajęcia, które rozpoczęły się ponad tydzień temu, zostaną ukryte. 

✓ Pokaż strefę czasową – na listach uwzględniana będzie strefa czasowa prowadzonych zajęć. 

✓ Wyświetl elementy dla domyślnej organizacji we wszystkich katalogach – jeśli platforma 

obsługuje kilka organizacji, zajęcia dla domyślnej organizacji będą wyświetlane we wszystkich 

katalogach. 

✓ Prawa kolumna – możesz włączyć wyświetlanie prawej kolumny w katalogu; kolumna ta 

będzie zawierać listę kategorii, polecane elementy i pola. 



Przewodnik wprowadzający dla administratorów 

32 

 

Kategorie 

Wszystkie obecnie używane kategorie i podkategorie są wyświetlane w sekcji Kategorie katalogu 

lokalnego. Tu możesz zmienić opisy i obrazy przypisane do każdej kategorii. W kolumnie Metadane 

SEO możesz również dodać opis metadanych i słowa kluczowe dla kategorii.  

 

Konfigurowanie dostępu gości do katalogu 
 

Aby goście odwiedzający portal mogli przeglądać katalog, wybierz Administrator/Portal i znajdź kartę 

Widok gościa. Włącz opcję Katalog w sekcji Strony portalu.  
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Konfigurowanie skal ocen 

Skale ocen konfiguruje się w menu Administrator/Skale ocen. Możesz ustawić domyślną skalę ocen, 

z którą inicjowane będą wszystkie zajęcia. Możesz też edytować domyślną skalę ocen lub dodać 

własną.  

 

Jeśli korzystasz z kilku skal ocen, podczas tworzenia zajęć możesz przypisać określoną skalę do tych 

zajęć. Zob. karta Opcje w wyskakującym oknie Dodaj zajęcia. Możesz też dodać osobne skale ocen 

do każdego zadania. 
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Tworzenie kont           
Każda osoba, która chce korzystać z portalu, musi posiadać konto. Rodzaje kont możliwych do 

utworzenia w NEO:  

✓ Student – może zapisywać się na zajęcia, przesyłać zadania, komunikować się 

z nauczycielami i kolegami z klasy, korzystać z narzędzi do współpracy. 

✓ Nauczyciel – może tworzyć i prowadzić zajęcia, tworzyć i oceniać zadania, komunikować się 

ze studentami. 

✓ Administrator – ma wszystkie prawa dostępu do portalu, może dostosowywać portal, 

konfigurować polityki i tworzyć konta. 

✓ Asystent nauczania – pomaga nauczycielom prowadzić zajęcia, ale nie może zmieniać treści 

zajęć ani usuwać zajęć. 

✓ Rodzic – ma dostęp do portalu, aby śledzić postępy dziecka w nauce. 

✓ Częściowy administrator – może zarządzać tylko wybranymi funkcjami portalu. 

✓ Monitor – administrator z uprawnieniami tylko do odczytu, mający dostęp do większości stron, 

ale bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

✓ Mentor – użytkownik, którego zadaniem jest przede wszystkim pomoc innym użytkownikom, 

nazywanym podopiecznymi. 
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Dodawanie kont 

Wybierz Administrator/Konta, aby przejść do opcji dodawania kont:  

 

Dodawanie kont za pośrednictwem formularza 

Ta opcja umożliwia szybkie dodawanie kont z użyciem formularza. Aby dodać konto, przejdź na kartę 

Forma. Wybierz rodzaj konta do utworzenia, określ, czy ma być wysyłana instrukcja logowania oraz 

czy wymagana będzie zmiana hasła przy pierwszym logowaniu, podaj też przybliżoną liczbę kont do 

dodania. 
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Wysyłanie zaproszeń przez e-mail 

Aby zaprosić użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, przejdź do karty E-mail. Wybierz 

typ konta oraz przybliżoną liczbę zaproszeń do wysłania i kliknij Kontynuuj. 

 
 

 

Zaproszenie e-mail zostanie wysłane, ale konto nie zostanie utworzone, dopóki użytkownik nie 

zaakceptuje zaproszenia i nie wykona standardowej procedury rejestracji. Listę zaproszonych osób 

możesz wyświetlić, wybierając Użytkownicy na lewym pasku i przechodząc do karty Zaproszony. 

W razie potrzeby możesz ponownie wysłać zaproszenia.  
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Konfigurowanie procesu rejestrowania 

Wygeneruj kody dostępu umożliwiające użytkownikom utworzenie konta. Aby skonfigurować proces 

rejestrowania, wybierz kartę Zapisz się.  

 

 

Jeśli wybierzesz rejestrowanie bez kodu dostępu, użytkownicy mogą utworzyć konto, klikając 

przycisk Zaloguj się i wprowadzając niezbędne informacje. Jeśli wybierzesz rejestrowanie z kodem 

dostępu, ustaw kody w obszarze Kody dostępu.  

 

 

Do każdego typu użytkownika przypisany jest osobny kod dostępu. Kody mogą być aktywne stale lub 

przez ograniczony czas. 



Przewodnik wprowadzający dla administratorów 

38 

 

Studenci mogą zarejestrować się w portalu, klikając opcję Zarejestruj się z kodem dostępu 

i wprowadzając kod oraz wymagane informacje.  

 

 

Importowanie kont z pliku 

Ta opcja umożliwia szybkie tworzenie lub aktualizowanie kont poprzez zaimportowanie informacji 

z pliku CSV (wartości rozdzielonych przecinkiem).  
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Wybierz typ konta do utworzenia, po czym wybierz zapisany na komputerze plik CSV i określ, jakie 

wartości znajdują się w jakich kolumnach. 

 

 

Wszystkie pola z wyjątkiem imienia i nazwiska są opcjonalne. Jeśli pominiesz ID użytkownika i/lub 

hasło, zostaną one nadane automatycznie. Skonfiguruj pozostałe opcje, np. włącz opcję Wymagaj od 

użytkownika zmiany hasła przy pierwszym logowaniu, i kliknij Kontynuuj.  
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Zarządzanie użytkownikami 
W menu Użytkownicy/Katalog wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników przypisanych do 

szkoły. Kliknij kategorię, aby wyświetlić więcej szczegółów o danej grupie użytkowników. 

 

Przykładowo, w oknie Studenci możesz wysłać wiadomość, przejrzeć oceny, przyznać odznakę lub 

certyfikat, przenieść użytkownika do archiwum lub nawet usunąć go z platformy. 
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Korzystanie z opcji automatyzacji 
Opcje automatyzacji pozwalają skonfigurować zasady, które będą egzekwowane, kiedy studenci będą 

zapisywać się do grup, kończyć zajęcia i ścieżki edukacyjne, a nawet kiedy ich oceny pogorszą się. 

Przykładowo, możesz zdefiniować zasadę, która będzie aktywować działania, takie jak wysłanie 

niestandardowej wiadomości, kiedy student zapisze się na zajęcia, lub wysyłać powiadomienie, kiedy 

konto stanie się nieaktywne. Za skonfigurowanie zasad dla kont odpowiadają administratorzy, z kolei 

nauczyciele dodają te zasady do zajęć i ścieżek edukacyjnych. Oto lista zasad, jakie można dodać: 
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Dodawanie zasad do kont 

Zdefiniuj działania, jakie mają zostać wykonane podczas tworzenia konta. Zasady dla konta obejmują 

działania, które są aktywowane, kiedy użytkownik doda konto lub kiedy stanie się nieaktywny.  

Aby dodać zasadę, przejdź do menu Konta/Zasady. Tu możesz też dodać zasady dotyczące 

logowania. 

 

Aby dodać działania związane z brakiem aktywności, przejdź do karty Bezczynność: 
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Jak studenci zapisują się na zajęcia 
W katalogu zajęć wyświetlane są wszystkie zajęcia i ścieżki edukacyjne dostępne w Twojej szkole. 

Studenci mogą uzyskać dostęp do katalogu zajęć przez portal gościa lub z poziomu swojego konta 

poprzez kliknięcie przycisku Katalog. 

 

Katalog jest podzielony na kategorie i podkategorie. Przy każdej kategorii wyświetlane są opis  

i liczba pozycji. 
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Do każdej kategorii przypisane są zajęcia, ścieżki edukacyjne oraz inne pozycje, takie jak pakiety, 

subskrypcje i multimedia cyfrowe, jeśli opcja E-handel jest włączona. Przy każdej pozycji wyświetlane 

są obraz oraz nauczyciel, opis, klasa oraz kod odcinka, a także cena, jeśli opcja E-handel jest 

włączona, i ocena. 

 

 

Każda pozycja katalogu ma osobną stronę przeglądową, zawierającą opis, zarys programu lub ścieżki 

edukacyjne, przyznawane certyfikaty oraz opinie. 
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Zapisanie się na zajęcia z poziomu katalogu zajęć jest bardzo proste. Jeśli zapisy na zajęcia są 

otwarte, student może zapisać się, klikając przycisk Zapisz się. 

 

 

Jeśli wymagany jest kod dostępu, student musi najpierw wprowadzić kod dostępu dostarczony przez 

administratora, a dopiero potem kliknąć przycisk Zapisz się. 
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Konfigurowanie predefiniowanych wiadomości 
Do wielu działań wykonywanych przez użytkowników na platformie, takich jak zapisanie się na zajęcia, 

wypisanie się z zajęć czy dezaktywacja, przypisane są określone wiadomości wysyłane po wykonaniu 

danego działania. Treść takich wiadomości można dostosować w menu Administrator/Wiadomości.  
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Aby zmienić treść wiadomości powiązanej z danym działaniem, kliknij opcję Edycja, po czym 

wprowadź nowy temat i treść wiadomości.  

 

 

 

Do każdego działania przyporządkowane są zmienne, które można wstawić do predefiniowanej 

wiadomości, korzystając ze składni „@”. 
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Tworzenie raportów 
Platforma umożliwia tworzenie raportów dotyczących różnych jej aspektów, w tym statystyk 

systemowych, ukończenia zajęć czy zapisów na zajęcia. NEO pozwala również tworzyć raporty 

niestandardowe.  

 

 

Pamiętaj, że ta funkcja musi najpierw zostać zainstalowana z poziomu Centrum aplikacji. Przejdź do 

menu Raporty na lewym pasku i kliknij opcję Katalog.  

 

Oto kilka raportów, od których możesz zacząć:  
 

Statystyki witryny 

W tym raporcie znajdują się statystyki dotyczące liczby użytkowników, zajęć, zapisów, zadań, 

archiwum itd. Aby wygenerować raport, wprowadź nazwę i kliknij Wygeneruj. Po wygenerowaniu 

raportu otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Będzie ono zawierać łącze do szczegółów raportu. 
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Zapisy na zajęcia 

W raporcie dotyczącym zapisów na zajęcia wyświetlana jest liczba zapisów z wybranego przedziału 

czasowego.   

 

Status klasy 

W raporcie dotyczącym statusu klasy wyświetlany jest status zapisów dla studentów z danej klasy 

oraz liczba zadań do wykonania.  

 

Ukończenie zajęć 

W raporcie dotyczącym ukończenia zajęć wyświetlana jest liczba studentów, którzy ukończyli dane 

zajęcia w wybranym przedziale czasowym.  

 

Wykorzystanie zadań 

W raporcie dotyczącym wykorzystania zadań wyświetlane są informacje na temat typów zadań 

zadawanych studentom przez nauczycieli. Administratorzy mogą wygenerować raport dla 

wszystkich nauczycieli lub dla konkretnego nauczyciela; u dołu każdego raportu podane są łączne 

wartości dla każdego typu zadania.  
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Brakująca praca 

W raporcie dotyczącym brakujących prac wyświetlane są wszystkie prace, których studenci nie 

przesłali w terminie, z wybranego przedziału czasowego.  

 

Warunki korzystania 

Ten raport zawiera listę użytkowników, którzy zaakceptowali warunki korzystania z portalu.  

 

Statystyki organizacji 

W raporcie Statystyki organizacji znajdują się statystyki dotyczące wszystkich zarządzanych przez 

Ciebie organizacji. 

 

Raporty niestandardowe 

W przypadku raportów niestandardowych możesz samodzielnie wybrać kategorię raportu,  

np. użytkownicy, zajęcia, ścieżka, organizacja itd.  
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Możesz też wybrać dowolne pola, stosować opcje filtrowania, sortować i grupować dane wg różnych 

parametrów i wybrać sposób wyświetlania danych. 

 

Na karcie Kolumny wybierz, które kolumny mają zostać uwzględnione w raporcie, oraz dodaj własne 

pola niestandardowe. 
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Na karcie Wykresy wybierz format wykresu, w jakim mają zostać wyświetlone dane w Twoim raporcie 

niestandardowym. Dostępne style wykresów: warstwowy, kolumnowy, liniowy, kołowy i punktowy. 

 

 

Po wygenerowaniu raportu otrzymasz powiadomienie z łączem do niego. Raport zostanie 

wyświetlony po kliknięciu tego łącza. 
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Uaktualnienie do planu Premium  
Aby zakupić plan Premium, zaloguj się do konta administratora i kliknij Administrator/Plany. Jeśli po 

zakończeniu 14-dniowego okresu próbnego nie wykupisz planu Premium, domyślnie zostanie Ci 

przypisany niewygasający plan Free. Plan Free nie obejmuje dostępu do niektórych funkcji premium, 

takich jak automatyzacja, raportowanie ad-hoc, dostosowywanie, wsparcie techniczne itd. 

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o cenach za plany, odwiedź naszą witrynę:  

https://www.cypherlearning.com/neo/plans 
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Podsumowanie 

Niniejszy Przewodnik wprowadzający dla administratorów zawiera podstawowe informacje 

ułatwiające administratorom rozpoczęcie pracy z platformą NEO. Do tematów omówionych 

w niniejszym przewodniku należą: nawigowanie po NEO, korzystanie z Centrum pomocy, 

dostosowywanie portalu, tworzenie kont, konfigurowanie polityk, konfigurowanie katalogu zajęć oraz 

uaktualnianie do planu Premium. 

 

Jeśli masz pytania, skorzystaj z Centrum pomocy lub odwiedź nasze forum wsparcia. 

 

 

www.cypherlearning.com 
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