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Modul komunikacija
Modul komunikacija je nov modul, ki nadomešča modul Sporočila in je namenjen komunikaciji
med učitelji in učenci. Omogoča pošiljanje sporočil na e-pošto in pošiljanje SMS sporočila
(SMS sporočila so plačljiva!). Sporočila bodo poslana na podatke (elektronski naslov ali
telefon), ki so vnešeni v eAsistentu. Zato razrednike naprošam, da so podatki vedno zanesljivi.
Modul komunikacija najdete na levi strani med moduli.

Pojavi se vam okno z že prejetimi sporočili oz. z že opravljeno komunikacijo. Modul
Komunikacija se deli na tri pomemba dela: »Sporočila«, »Kanali« in »Oglasne deske«.

Prejeta
sporočila

Sporočila
Sporočila so kot nekakšna elektronska pošta. S klikom na sporočilo (zgoraj desno) se vam
odpre okno za pošiljanje sporočila. S klikom na sporočilo se nam odpre sporočilo (na desni
strani). Na katerega lahko neposredno odgovorimo. K odgovoru lahko pripnemo priponko ...

Pripni
priponko
Pošlji
sporočilo
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Pošiljanje sporočila
Sporočilo pošljete tako, da v desnem zgornjem kotu izberete gumb »+Sporočilo«.

V novem oknu se vam pojavi obrazec za sestavo sporočila. V sporočilo lahko poleg besedila
dodate še piponke ... Iz imenika izberete prejemnika sporočila. Prejemnik sporočila je lahko
posameznik, več posameznikov ali celo več razredov.

Pripni
priponko

Če želite, si lahko sporočilo shranite kot osnutek za kasnejše pošiljanje oz. ga pošljete z
gumbom »Pošlji«.
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Kanali
So namenjeni za interaktivno komunikacijo znotraj interesnih skupin (aktivi, dijaki, starši ...).
Kanale priporočamo predvsem učiteljem, da si za posamezen oddelek in predmet, ki ga učijo,
ustvarijo kanal, kjer z dijaki lahko interaktivno sodelujejo in komunicirajo ter objavijo učno
gradivo in ankete.
Namig: Če želite kanal hitro odpreti lahko to storite s klikom na gumb Komunikacija znotraj
ure v eDnevniku in se učitelju odpre kanal za sodelovanje z dijaki. Kanal se naredi za oddelek
in predmet, ki ga učitelj uči.

Uporaba je podobna kot s sporočili. V spodnji del vpišete besedilo, pripnete priponko ... Vsako
objavo v kanalu bodo dobili vsi člani (tega kanala) obvestilo na e-pošto. Udeleženci pogovora
lahko na sporočila odgovarjajo ali spremljajo pogovor.

Osebe v kanalu lahko tudi poljubno uredite (jih dodate ali odstranite) s klikom na Možnosti –
Osebe v kanalu.

4

Oglasna deska
Je namenjena objavi skupini, vendar prejemniki obvestila na obvestilo ne morejo neposredno
odgovoriti.
Priporočamo, da oglasno desko uporabite, ko želite obvestiti širšo množico in ne želite
odgovorov na objavo (vodstvo glede poteka pouka; učitelji, ko želijo samo obvestiti dijake in
ne želijo odgovorov na sporočilo).

Zaključek
Za več informacij lahko pišete na: islam.music@scv.si
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