
Обука за ес Дневник







Приступ систему
• Наставник приступа есДневник систему 

користећи Интернет претраживач на рачунару.
• Систем је оптимизован и подржан за рад на 

стоним рачунарима, преносним рачунарима и 
таблет рачунарима са дијагоналом екрана од 10 
инча.

• Систему опционо можете да приступите и преко 
Интернет претраживача на таблет рачунарима и 
паметним мобилним телефонима са мањим 
екраном од 10 инча,али на њима приказ екрана 
није оптимизован.



ПРИЈАВА У есДневник
• Наставник користи свој налог којије добио од школског 

координатора, а који се састоји од корисничког имена и 
лозинке.

• Приликом прве пријаве у систем, систем ће да тражи 
промену привремене лозинке.

• Нова лозинка мора да садржи минимално 8 карактера, 
од чега барем једно велико слово и минимално једну 
бројку.

• У случају да сте заборавили лозинку или сумњате да 
неко користи Ваш налог без одобрења, молимо да се 
што пре обратите школском координатору.



Чување пријаве

• ВАЖНО: Приликом уласка у есДневник 
систем обавезно је да не допустите 
Интернет претраживачу да у своју меморију 
спреми Ваш налог. На питање да ли желите 
да Интернет претраживач запамти Вашу 
шифру, одговарате НЕГАТИВНО–кликнете на 
НЕ или НИКАДА!



Кориснички интерфејс

• Кориснички интерфејс есДневник система 
састоји се из три дела:

• Горње командне траке;
• Менија са опцијама с леве стране;
• Средишњег дела екрана са подацима.



ГОРЊА КОМАНДНА ТРАКА
• Састоји се од:
• есДневник лога-кликом на њега враћате се на почетну 

страницу
• Назива школе-наставници који раде у више школа овде 

бирају у којој школи желе да воде евиденцију
• Ознаке школске године-следеће шк. Године овде ћете 

моћи да се врати те у протеклу шк.годину
• Селектор за одељења-у падајућем менију се налази 

списак свих одељења којима наставник предаје.
• Кликом на одређено одељење, то одељење сте 

селектовали за вођење евиденције
• Предмет-падајући мени са списком предмета за 

изабрано одељење



МЕНИ СА ЛЕВЕ СТРАНЕ
• Опције у менију са леве стране 

појављују се динамички собзиром на то 
што сте тачно селектовали у горњој 
командној траци. У случају да у горњој 
командној траци нисте селектовали 
Одељење, у менију слеве стране стоје 
само опције: Мени и Извештаји.

• За случај када се у горњој командној 
траци одабере Одељење, у менију с 
леве стране стоје опције: Мени, 
Дневник, Именик, Администрација, 
Извештаји, Управљањеи Мешовите 
групе. Ово је уједно и максималан број 
опција које се приказују у свим 
екранима система.



СРЕДИШЊИ (РАДНИ) ДЕО ЕКРАНА

• Средишњи део екрана–Шта год селектујете 
из горње командне траке или било коју 
опцију из менија слеве стране, подаци биће 
приказани у средишњем делу екрана. Осим 
приказа, овај део служи и за унос података 
од стране наставника.


















