Vygenerovanie tokenu pre žiaka na vytvorenie RIAM konta
 Pre vytvorenie RIAM konta bude žiak potrebovať e-mailovú schránku.
 Ak nemá vlastnú e-mailovú schránku, môže použiť e-mailovú schránku rodiča.
Do e-mailovej schránky bude žiak dostávať nové heslá k RIAM kontu ak svoje heslo zabudne.
Ak Vám žiak povie názov e-mailovej schránky, môžete mu do tejto schránky priamo zo systému RIAM
poslať token na vytvorenie žiakovho RIAM konta.
TOKEN (platný kľúč) vo je formáte 1111-2222-3333-4444.

POSTUP UČITEĽA
1. Žiak Vás požiada, že si chce vytvoriť RIAM konto.
2. Musí Vám oznámiť svoje meno, priezvisko a dátum narodenia.
3. Môže Vám oznámiť aj názov e-mailovej schránky ale nemusí.



Ak Vám oznámi názov e-mailovej schránky, token mu môžete poslať do tejto schránky priamo
zo systému RIAM.
Ak Vám neoznámi názov e-mailovej schránky (názov schránky ešte nevie), token mu
odovzdajte napísaný na papieri.

5. V internetovom prehliadači (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome) zadajte adresu www.riam.sk
6. Zadajte prihlasovacie meno (v tvare meno.priezvisko@iedu.sk) a heslo k Vášmu RIAM kontu a
kliknite na „Prihlásiť sa“.
7. Na stránke v strednej sekcii pod Nástrojmi ... kliknite na „Generátor tokenov (pridať študenta)“.
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8. Na stránke v poli „Škola alebo zariadenie“ vyberte príslušnú školu žiaka, ktorému budete generovať
token, ak ste učiteľom na viacerých školách.
9. V tabuľke Študenti vybranej školy kliknutím v stĺpci Token na „GENEROVAŤ“ pri príslušnom žiakovi
(zhoda podľa mena, priezviska a dátumu narodenia) vygeneruje token.


Pri väčšom počte žiakov môžete použiť funkciu vyhľadávania v poli „Hľadať “.
Napíšte Meno a Priezvisko (môžete použiť iba Meno alebo Priezvisko alebo Dátum narodenia)
hľadaného žiaka a stlačte ENTER .

9a. Vygenerovaný token po kliknutí na „Generovať “ v stĺpci Token

!!! Ak sa v tabuľke Študenti vybranej školy žiak nenachádza (nie je možné ho ani vyhľadať), údaje
o žiakovi neboli doručené zo školského agendového systému do Rezortného informačného
systému. Kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk)
10. Ak Vám žiak neoznámil e-mailovú adresu, vygenerovaný token mu odovzdajte napísaný na papieri.
11. Ak Vám žiak oznámil e-mailovú adresu, kliknite na pole „__...__“ v stĺpci Zaslať token.

12. Po kliknutí na pole „__...__“ sa Vám zobrazí okno v ktorom kliknite na „check box“ Zaslať emailom,
do poľa napíšte e-mailovú adresu, ktorú Vám oznámil žiak a kliknite na „Odoslať“.
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13. O úspešnom odoslaní tokenu budete informovaný hláškou v novom okne. Kliknutím na „OK“ okno
zavriete.

E-mail bude žiakovi doručený do 48 hodín od odoslania.

14. Ak budete generovať token pre ďalšieho žiaka postupujte od bodu 8., ak nie, odhláste sa kliknutím
na „Odhlásiť sa“ v pravom hornom rohu Riam stránky.

Pokiaľ Vám žiak oznámi, že mu e-mail s tokenom neprišiel alebo mu neprišiel e-mail s informáciu o
vytvorení RIAM konta spolu s prihlasovacími údajmi, alebo že omylom zadal nesprávny e-mail pri
vytváraní RIAM konta, kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk).
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