Zasílání novinek e-mailem
Pro návštěvníky internetových stránek SÚKL je připravena možnost nastavení zasílání novinek přímo
do e-mailu.
Co je nutné udělat?
1/ Registrace do systému


Pro vstup do systému klikněte na tlačítko Přihlášení pro registrované uživatele (v pravém
dolním rohu internetových stránek)



Na následující stránce je možné zaregistrovat se do systému.



v registračním formuláři vyplňte všechna pole označená hvězdičkou a poté potvrďte. Zároveň
si zvolte typy zpráv, které chcete e-mailem od SÚKL dostávat. Pokračujte tlačítkem
„Potvrdit“.





Vysvětlivky:
Email = e-mail kam mají být upozornění na novinky zasílány
Uživatelské jméno = přihlašovací jméno (může to být celé jméno nebo pouze příjmení,
přezdívka, uživatelské jméno nesmí obsahovat diakritiku)
Jméno = Jméno a příjmení žadatele o registraci
Heslo = přihlašovací hleslo






Tlačítkem „Potvrdit“ potvrďte zadané údaje. Tato stránka také obsahuje přehled Vámi
zadaných kategorií zpráv, které chcete dostávat.



na Vámi zadaný e-mail byly odeslány aktivační informace

2/ Aktivace systému


na Váš email bude doručena informace s odkazem pro aktivaci registrace.

POZOR! Některé poštovní servery mají nastaven ochranný filtr, který může odmítnout přijetí této
zprávy. V případě nedoručení aktivačního e-mailu kontaktujte informační středisko infs@sukl.cz
nebo Vaše IT (rozšíření filtru o IP adresu: 212.47.25.177).


Po klinutí na odkaz je registrace hotová a budete přesměrováni na přihlašovací formulář.
Přihlásíte se zadáním Vámi zvoleného přihlašovacího jména a hesla.



Přihlásíte se zadáním Vámi zvoleného přihlašovacího jména a hesla.

3/ Výběr oblastí zasílaných novinek


Klikněte na tlačítko Přihlášení pro registrované uživatele (v pravé dolní části internetových
stránek) pro vstup do systému.



Zadejte přihlašovací údaje



po přihlášení budete automaticky přesměrováni na hlavní stránku SÚKL, zde si můžete
prohlížet články
v pravém horním rohu internetových stránek se objeví informace o přihlášeném uživateli –
jméno a příjmení, možnost změny hesla a tlačítko pro odhlášení.
pro nastavení oblastí zasílaných novinek klikněte na Vaše jméno, které je uvedeno v pravém
horním rohu internetových stránek






po klinutí na položku „editovat profil“ můžete snadno změnit vámi zvolené kategorie, po
navolení nových kategorií výběr potvrdíte a budete dostávat i zprávy z nových kategorií

4/ Odhlášení ze systému


pro odhlášení ze systému klikněte na tlačítko Odhlásit, buď v rámci vašeho profilu



nebo v pravém dolním rohu internetových stránek

