INSTRUKCJA

KORZYSTANIA Z APLIKACJI "PANEL OSK"
SŁUŻĄCEJ DO ŚLEDZENIA POSTĘPÓW KURSANTÓW OSK
W NAUCZANIU PRZEZ INTERNET TESTÓW NA PRAWO JAZDY,
WYKŁADÓW ORAZ EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH ZA
POŚREDNICTWIEM APLIKACJI NA PORTALU WWW.ZDAMYPRAWKO.PL

Wydawnictwo zdajtesty.pl spółka z o. o.
KRS: 000821001
NIP: 7991975969
tel. 48 307 03 15
kom. 731 211 932, 608 615 629
e-mail. wydawnictwo@zdajtesty.pl
sklep internetowy. www.zdajtesty.pl
facebook. Wydawnictwo zdajtesty.pl

Wchodzimy na stronę www.zdamyprawko.pl
Klikamy w górnym, prawym rogu LOGOWANIE/REJESTRACJA

Następnie klikamy aby się zarejestrować w PANEL OSK, PROSZĘ NIE
REJESTROWAĆ SIĘ PPRZYCISKIEM ZAREJESTRUJ SIĘ

1

Klikamy „REJESTRACJA” i uzupełniamy dane, email musi być prawidłowy aby za chwilę
potwierdzić rejestrację przechodząc do swojej skrzynki pocztowej, login nie może
zawierać polskich znaków i mieć min. 4 znaki (najlepiej wpisać nazwę swojego OSK),
hasło musi mieć min. 6 znaków

Po wpisaniu prawidłowych danych pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie założenia konta poprzez kliknięcie linka
na swojej skrzynce poczty e-mail podanej przy rejestracji
Następnie przechodzimy znów do panelu OSK, klikamy LOGOWANIE i wpisujemy login i hasło podane przy rejestracji
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Przenosi nas do prawidłowej aplikacji
Przechodzimy najpierw do zakładki USTAWIENIA i uzupełniamy nazwę w OGÓLNE (NAJLEPIEJ
NAZWA OSK BEZ SPACJI I POLSKICH ZNAKÓW)oraz DANE DO FAKTURY

Klikamy zakładkę PAKIETY, wybieramy ilość oraz czas trwania subskrypcji i klikamy ZAMÓW
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Aplikacja przenosi na do operatora płatności PRZELEWY24 gdzie wybieramy NASZ bank
logujemy się do niego i natychmiastowo realizujemy płatność. Następnie klikamy na stronie banku
"Wróć do sklepu" (tekst może się różnić w zależności od banku)

Wracamy do aplikacji i czekamy na potwierdzenie, proszę
po chwili odświeżyć stronę lub kliknąć inną zakładkę
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Przechodzimy do zakładki KURSANCI i klikamy w „UTWÓRZ"

PRZED NAMI GŁÓWNA CZYNNOŚĆ WYKONYWANA W PANELU OSK. Zakupione pakiety zamieniamy na konta, które wyślemy
kursantom.
Najpierw uzupełniamy NAZWĘ UŻYTKOWNIKA (w nazwie najlepiej wpisać imię i nazwisko wtedy będzie łatwiej odnaleźć postępy kursanta
po jego danych), możemy też uzupełnić jego e-mail (wtedy od razu na maila kursanta przyjdzie link do aplikacji z testami i wykładami),
następnie wybieramy pakiet jeżeli zakupiliśmy różne czasy subskrypcji. Klikamy UTWÓRZ
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Jeżeli nie uzupełniliśmy w porzednim kroku e-maila kursanta, klikamy przy linku SKOPIUJ DO
SCHOWKA a następnie wysyłamy ten link kursantowi przez maila albo messengera, kursant po
kliknięciu od razu zostaje przekierowany do aplikacji z testami i wykładami

Jeżeli uzupełniliśmy adres e-mail kursanta, dostanie on taką wiadomość i po kliknięciu linka
zostanie od razu przeniesiony do aplikacji z testami, wykładami i egzaminem
www.zdamyprawko.pl bez konieczności logowania a my od razu będziemy mieć dostęp do
jego postępów
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Wracamy do panelu KURSANCI gdzie możemy na bieżąco śledzić postępy konkretnego
kursanta. Odnajdujemy imię i nazwisko kursanta któremu aktywowaliśmy pakiet i klikamy w niego

Zakładka DANE KURSANTA. Ważne aby uzupełnić imię i nazwisko potrzebne do
wydrukowania egzaminu wewnętrznego. TE DANE MUSI wypełnić kursant na swojej aplikacji
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W aplikacji dla kursanta odnajduje on zakładkę w pasku bocznym DANE UŻYTKOWNIKA,
uzupełnia je zgodnie ze stanem faktycznym i klika ZAPISZ

W zakładce EGZAMINY widzimy na bieżąco wszystkie egzaminy negatywne i pozytywne,
które odbył kursant. Klikamy w konkretny egzamin.
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Pojawia nam się Arkusz przebiegu części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, który możemy
wydrukować do drukarki lub wydrukować (zapisać) do pliku pdf.

Zakładka BAZA PYTAŃ. W tej zakładce możemy monitorować postęp kursanta ile pytań z
oficjalnej bazy pytań podzielonej na działy przejrzał
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Zakładka WYKŁADY. W tej zakładce możemy monitorować postęp kursanta nauce wykładów
na prawo jazdy

Zakładka TRANSAKCJE. Jeżeli prawidłowo uzupełniiśmy dane faktury w USTAWIENIACH
możemy poprosić o wystawienie faktury VAT za zakupione subskrypcje
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