Uwaga WAŻNE !!!!!
Do prawidłowego działania systemu na komputerze użytkowników potrzebna jest obecność
maszyny wirtualnej java (JRE).
1. Jak sprawdzić czy mam zainstalowaną wirtualną maszynę javy?
Należy uruchomić link:
http://www.java.com/en/download/installed.jsp
I nacisnąć przycisk „Verify Installation”, po kilku sekundach powinna się pojawić
odpowiedź.
2. Jak zainstalować Jave?
a) Pobrać ze strony
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
wersje dla odpowiedniego systemu operacyjnego (np. Windows) i przeprowadzić
typową instalacje oprogramowania
b) Instalacja za pomocą przeglądarki internetowej
http://www.java.com/pl/download/index.jsp
3. Problem z przeglądarką Firefox Mozzila
System poprawnie funkcjonuje z przeglądarkami Internet Explorer firmy Microsoft.
Natomiast przy uruchamianiu kursu w przeglądarce Firefox ( w momencie wybrania opcji
Wykład w uruchomionym kursie) otwiera się nowe okno ale puste. Należy nacisnąć
prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać opcje „Ramka”, a następnie
Otwórz ramkę w nowym oknie (lub karcie).
4. Kurs się nie uruchamia
Jeżeli po naciśnięciu na przycisk Wykład (w przykładzie z rysunku) nic się nie dzieje to znaczy
nie uruchamia się nowe okno z treścią kursu jest to prawdopodobnie spowodowane funkcja
blokowania wyskakujących okienek przez system operacyjny, przeglądarkę internetową lub inne
aplikacje.

Rozwiązanie najczęściej spotykanych problemów
a) Internet Explorer w systemie Windows XP.
Należy sprawdzić czy nie pojawia się pasek jak na rysunku poniżej blokujący wyskakujące
okienka. Jeżeli jest należy nacisnąć na niego przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zawsze
zezwalaj na wyskakujące okienka dla tej witryny”. Jeżeli nie ma paska to należy przejść do
menu Narzędzia -> Blokowanie wyskakujących okienek i także wybrać opcje „Zawsze
zezwalaj....”

b) Google Toolbar
Czasami użytkownicy instalują dodatkową program do przeglądarek internetowych, np. Google
Toolbar (rys poniżej) jedną z jego opcji jest blokowanie wyskakujących okienek.

Opcja Pop-ups blocekd (Pop-up w wolnym tłumaczeniu wyskakujące okienko) jest
odpowiedzialna najprawdopodobniej za to że kurs nie wyświetla się, należy przyciskiem myszy
nacisnąć na opcje „blocked”.

Jeżeli mimo wszystko kurs nie chce się uruchomić lub coś nie działa proszę
skontaktować się z Panem Marcinem Jarominem bud. H pok. 240 e-mail:
mjaromin@prz.edu.pl.

Zdalne kształcenie w Internecie - kursy e-learningowych
Logowanie do systemu LMS
Materiały dodatkowe do wykładów z przedmiotów Technologia Informacyjna (I CD) oraz
Technologie Informacyjne I (I HD) zostały umieszczone w formie kursów e-learningowych na
portalu e-chemia.pl. Aby uruchomić taki kurs należy uruchomić przeglądarkę i po wpisaniu adresu
www.e-chemia.pl wybrać opcje wejście. W kolejnym kroku z menu po lewej stronie wybieramy
opcje Logowanie i wybieramy IBM Lotus LMS. Pojawi się okno jak poniżej.

Po naciśnięciu na przycisk Logowania „Log in” pojawi się ekran, w którym wpisujemy nazwe
użytkownika w polu „User Name” oraz hasło w polu „Password”.
Nazwa użytkownika to pierwsza litera imienia oraz nazwisko (pisane bez polskich znaków
dialektycznych czyli „ł” zastępujemy „l”, „ó” to „o”, „ń” to „n” itd. Czyli dla studenta Michał
Żółkiewicz nazwa użytkownika ma postać mzolkiewicz).
Hasłem jest numer indeksu studenta tylko cyfry czyli bez części rozpoczynającej się od / (np. Jeśli
numer indeksu ma postać 45822/CD to hasło ma postać 45822).

Po pomyślnym zalogowaniu się do systemu widzimy okno jak poniżej:

W prawym górnym rogu widzimy przyciski nawigacyjne umożliwiające wyświetlenie okna
„Pomoc”, wylogowanie się oraz ustawienie preferencji użytkownika.
W oknie znajdują się dwie zakładki „Strona główna” oraz „Kartoteka uczestników”.

Zapisywanie na kurs.
Aby uruchomić jakikolwiek kurs po raz pierwszy w systemie IBM Lotus LMS należy
najpierw się na niego zapisać.

Przejść na kartę Kartoteka uczestników. Wybrać opcje Chemia a następnie Technologie
Informacyjne nacisnąć łącze „Zobacz szczegóły i zarejestruj się”
Następnie wybrać z prawego dolnego rogu przycisk Zapisz. Po chwili proces Zapisywania na
kurs zakończy się i możemy uruchomić kurs.
Przy kolejnym uruchomieniu systemu czy też zalogowaniu się nie trzeba się zapisywać na
kurs a jedynie go uruchomić.

Uruchamianie kursów
Uruchamianie kursu
Przejść do zakładki Strona główna, z lewej strony wybrać opcje „Kursy, na które jest
zapisany użytkownik”.

Z tej zakładki możemy uruchomić dowolny kurs na który jesteśmy zapisani.
Po naciśnięci na przycisk Uruchom przechodzimy do kolejnego okna.

Jeżeli wybierzemy z ramki po lewej stronie element przy którym znajduję się żółta kartka (w tym
przykładzie Wykład) uruchomi się właściwy kurs.

