
Jak korzystać 
z platformy szkoleniowej 

Klubu Prenumeratora



LOGOWANIE

Aby się zalogować do platformy szkoleniowej Klubu Prenumeratora otwórz mail aktywacyjny, który otrzymałeś na swój 
adres mailowy, a następnie kliknij w link aktywacyjny.



LOGOWANIE

Teraz wpisz wymyślone przez siebie hasło, powtórz je i zatwierdź.



Po zatwierdzeniu hasła wejdź do platformy szkoleniowej klikając na „Zaloguj się w aplikacji”. 

LOGOWANIE



Wpisz jako swój login adres mailowy, następnie wymyślone przez siebie hasło oraz kliknij „Zaloguj się”

LOGOWANIE



Uważnie przeczytaj, a następnie zaakceptuj regulamin korzystania z platformy.

LOGOWANIE



Klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” kończysz proces pierwszego logowania się do platformy szkoleniowej Klubu 
Prenumeratora. Taki proces logowania jest jednorazowy. Każde następne logowanie do platformy odbywać się będzie 
przez wejście na stronę www.klubprenumeratora.com.pl i kliknięcie w ikonę „Logowanie”.

LOGOWANIE

http://www.klubprenumeratora.com.pl/


UDZIAŁ W WEBINARIUM

Aby wziąć udział w webinarium zaloguj się do platformy. Na 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia,  aż do jego 
zakończenia, na pasku z opisem szkolenia pojawi się przycisk DOŁĄCZ . Klikając na niego uzyskasz dostęp do transmisji.



Najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych po ukończeniu szkolenia udostępnione zostaną wszystkie materiały 
szkoleniowe. Aby uzyskać do nich dostęp kliknij przycisk POKAŻ ZAKOŃCZONE WEBINARY, a następnie wejdź 
w SZCZEGÓŁY wybranego webinarium.

BIBLIOTEKA WIEDZY



Tutaj uzyskasz dostęp do zapisu wideoszkolenia oraz odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarium. Do każdego 
szkolenia utworzona zostanie Biblioteka Wiedzy. Pojawią się w niej: prezentacje, studia przypadków, literatura oraz 
materiały pogłębiające zdobytą podczas szkolenia wiedzę.

BIBLIOTEKA WIEDZY



Dodatkowo, dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w Bibliotece Wiedzy możliwy będzie po wpisaniu słowa 
kluczowego w wyszukiwarkę albo przez kliknięcie ikony „BIBLIOTEKI WIEDZY” i następnie zaznaczeniu zakresu 
poszukiwanych materiałów.

BIBLIOTEKA WIEDZY



Po odbyciu szkolenia i spełnieniu regulaminowych wymogów możesz wygenerować zaświadczenie o wzięciu udziału 
w nim. W tym celu kliknij przycisk „Pokaż zakończone webinary”, a następnie wejdź w SZCZEGÓŁY odbytego 
webinarium i kliknij „POBIERZ ZAŚWIADCZENIE”. Dodatkowo, po każdym szkoleniu możesz rozwiązać test sprawdzający 
zdobytą wiedzę. W tym celu kliknij „ROZWIĄŻ TEST”, a następnie odpowiedz na zadane pytania. Jest to niezbędny krok, 
aby po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej i spełnieniu regulaminowych wymogów otrzymać DYPLOM 
potwierdzający zdobytą przez Ciebie wiedzę. 

ZAŚWIADCZENIA I DYPLOMY



W ramach szkoleń Klubu Prenumeratora masz możliwość wygenerowania raportu informującego o twoich postępach 
szkoleniowych. W tym celu kliknij „Raport Aktywności Użytkownika”. 

RAPORTY


