INFORMACIJA TAMO NAUDOTOJAMS

SVARBU: DĖL VAIKŲ PRIDĖJIMO PRIE TĖVŲ TAMO PASKYRŲ
jei tėvai turi keletą vaikų, kurie naudojasi TAMO, tuomet pakanka VIENOS vartotojo paskyros.
KAIP PRIDĖTI KELETĄ VAIKŲ Į VIENĄ TĖVŲ PASKYRĄ?
1) tėvai susikuria savo TAMO paskyra su vieno iš vaikų raktu – „VAIKO IDENTIFIKATORIUMI-RAKTU“;
2) prisijungia prie susikurtos TAMO paskyros;
3) pasirenka meniu „PRIDĖTI VAIKĄ“;
4) įveda antrojo/kito vaiko „VAIKO IDENTIFIKATORIŲ-RAKTĄ“;
5) po mygtuko „IŠSAUGOTI“ paspaudimo iš naujo prisijungia prie savo, kaip tėvų, TAMO paskyros.
Prisijungus ir paspaudus dešinėje viršuje ant rodomo vaiko vardo ir pavardės, bus pateikiamas abiejų/visų
vaikų profilių pasirinkimas.
SVARBU: DĖL VARTOTOJO REGISTRACIJOS, JEIGU BUVO PAKEISTA MOKYKLA
Jei TAMO vartotojas (tėvai, mokiniai) praėjusiais mokslo metais buvo kitoje mokykloje ir naudojosi TAMO
dienynu, o šiais mokslo metais atvyko į kitą mokyklą, naujos vartotojo registracijos atlikti NEREIKIA.
KĄ DARYTI MOKYKLĄ PAKEITUSIAM TAMO VARTOTOJUI?
1) jam reikalingas registracijos raktas (mokytojui ir mokiniui - ASMENINIS RAKTAS, tėvams - VAIKO
IDENTIFIKATORIUS-RAKTAS) iš naujos mokyklos;
2) vartotojas jungiasi prie praėjusiais mokslo metais naudotos TAMO paskyros;
3) sistema pateikia pasirinkimą, kur vartotojas turi įvesti registracijos raktą iš naujos mokyklos.
Po įvedimo ir patvirtinimo vartotojas turi tą pačią praėjusiais mokslo metais naudotą TAMO paskyrą, prie
kurios prisijungus rodoma šių mokslo metų informacija.
SVARBU: DĖL MOKINIŲ TĖVŲ IR MOKINIŲ REGISTRACIJOS TAMO DIENYNE
TAMO sistemoje registracijai skirti du raktai:
1) „ASMENINIS RAKTAS“ – raktas, skirtas tik mokinio registracijai;
2) „VAIKO IDENTIFIKATORIUS-RAKTAS“ – raktas, skirtas mokinio tėvų registracijai.
MOKINIO registracija atliekama: www.tamo.lt pasirenkame „Prisijungti“ > „Registruokis“ > „Naudotojų
registracija“. Registruojantis reikia įvesti ASMENINĮ RAKTĄ, sugalvoti naudotojo vardą (jis turi būti
unikalus ir dar nenaudojamas kito naudotojo), galiojantį el. pašto adresą ir slaptažodį bei įvesti saugos kodą;
MOKINIO TĖVŲ registracija atliekama: www.tamo.lt pasirenkame „Prisijungti“ > „Registruokis“ >
„Mokinių tėvų registracija“. Registruojantis reikia įvesti VAIKO IDENTIFIKATORIŲ-RAKTĄ, vardą bei
pavardę ir sugalvoti naudotojo vardą (jis turi būti unikalus ir dar nenaudojamas kito naudotojo), galiojantį el.
pašto adresą ir slaptažodį bei įvesti saugos kodą.
SVARBU:
1) tiek mokinių, tiek tėvų registracijos metu, įvedus duomenis ir paspaudus mygtuką „REGISTRUOTIS“,
sistema išsiunčia įvestu el. pašto adresu paskyros patvirtinimo laišką, kurioje yra aktyvi nuoroda. Tik ją
paspaudus, paskyra tampa susieta su el. paštu;
2) visi vartotojai, kurie turi su el. paštu patvirtintą TAMO paskyrą, savarankiškai gali pasikeisti slaptažodį be
mokyklos TAMO administratoriaus pagalbos. Tai jie daro prisijungimo lange paspaudę „PAMIRŠOTE
PRISIJUNGIMO DUOMENIS?“ ir atlikdami prašomus veiksmus;
3) kiekvienas vartotojas registracijos metu privalo įvesti SAVO el. pašto adresą, t.y. jei atliekama tėvų paskyros
registracija, reikalingas tėvų el. pašto adresas, jei mokinio – mokinio el. pašto adresas;

