CENÍK KURZŮ
Absolvování e-learningového kurzu vč. osvědčení - 590,- Kč bez DPH / kurz a účastník
Kurzy BOZP a Školení řidičů referentských vozidel - 130,- Kč bez DPH / kurz a účastník
Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je prostudování materiálů a složení závěrečného testu
ve zvoleném termínu, do něhož je zaměstnanec přihlášen prostřednictvím na PO určené/odpovědné osoby.
Ceník kurzu platný do 31. 12. 2022
POZOR
před dokončením objednávky do kolonky SLEVA uveďte vždy POJMK a cenu kurzu – POJMK 590 / 130 –
viz bod 10 dále.

POSTUP VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
1. Abyste mohli provést objednávku, musíte se zaregistrovat vyplněním registračního formuláře.
Proč se zaregistrovat?
! Nahlížení do historie objednávek
! Prohlížení studijních aktivit
! Možnost stažení osvědčení
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2. Přihlášení provedete kliknutím na tlačítko Přihlášení do objednávkového systému.
Vyplněním svého uživatelského jména a hesla se přihlásíte do objednávkového systému.

3. V objednávkovém systému proveďte výběr kategorie.

4. Vyberte kurz, který chcete objednat.
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5. Zvolte termín zahájení kurzu. Výběr proveďte dle nabízeného kalendáře a klikněte na tlačítko Objednat.

Po dohodě s oddělením realizace RENTEL prostřednictvím požadavku zaslaného na rentel@rentel.cz Vám
bude v objednávce aktivována možnost výběru vlastního datumu zahájení. Zde pak do příslušného pole
vyplňte Vámi zvolený termín a klikněte na Objednat.

6. Vyplňte požadované údaje přihlášených osob.
Pokud do kurzu přihlašujete další osobu, klikněte na tlačítko „Přidat osobu“ a v postupu pokračujte.

7. Pokud do kurzu budete přihlašovat větší počet účastníků, můžete využít import pracovníku z excelové
tabulky (.xls)
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Tabulka musí obsahovat následující sloupce s potřebným formátem obsahu buněk:

Pro úspěšné provedení importu je nutné z tabulky odstranit záhlaví tabulky a ponechat pouze konkrétní údaje
účastníků. Tabulka musí být ve formátu .xls.
8. Pomocí ikony křížku

můžete účastníka ze seznamu odstranit.

9. Na další list objednávky pokračujte kliknutím na tlačítko
10. Fakturační údaje – Jste-li uživatelem, který již v minulosti objednával naše kurzy a máte k dispozici
vstupní hesla do objednávkového systému, máte tuto tabulku již předvyplněnou.
Fakturační údaje zkontrolujte, popř. upravte dle aktuálního stavu.
Jakmile je formulář kompletní, klikněte na tlačítko Dokončení objednávky.

!!! POZOR – do kolonky SLEVA uveďte vždy POJMK a cenu kurzu – např. POJMK 590 / 130 (viz
ceník kurzů na úvodní straně).
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11. Na závěr je možné si všechny zadané údaje zkontrolovat. Pokud se v procesu objednání vyskytne
nepřesnost, kterou je nutné opravit, prostřednictvím navigačního panelu je možné se dostat o několik kroků
zpět.
12. Kliknutím na tlačítko

dojde k odeslání objednávkového formuláře.

Něco navíc - bonus k dobru
Chcete mít přehled o aktivitách přihlášených účastníků kurzu?
Hledáte certifikát k absolvovanému kurzu?
"
Pokud ano, máte možnost využít pohledu Historie objednávek.

V pohledu Export se Vám zobrazí Studijní aktivity účastníků.
Jedná se o informace, zda účastník již vstoupil do kurzu, zda (kdy) vypracoval závěrečný test a k dispozici
jsou také přístupové údaje účastníka.
V pohledu Certifikáty se pak zobrazují osvědčení účastníků za absolvované kurzy.

