KRÉTA regisztráció
FONTOS! A regisztrációt kötelezően csak számítógépről vagy laptopról kíséreljük meg. Mivel más
mobil vagy tablet eszközökön a „Nem vagyok robot” mező nem jelenik meg!

A szülő az előre megadott e-mail címére kap egy levelet, amiben szerepelni fog egy hivatkozás (LINK)
a gyermek neve fölött. A hivatkozás így néz ki: https://klik034007001.ekreta.hu/Adminisztracio/JelszoValtoztato?Guid=a4aaf53e-da64-4af1-9c90-8c2ee

A hivatkozásra kattintva (vagy kimásolva és a böngésző keresőjébe illesztve) szükség lesz a
regisztrációnál a gyerek születési dátumára valamint arra a jelszóra, amivel a szülő be szeretne lépni
az elektronikus naplóba. Fontos, hogy a születési dátumot vagy a mező melletti gombbal vigye be
vagy a következő formátummal, kézzel is megadható: 2000.01.01.

A „Nem vagyok robot” mezőt be kell pipálni!
Miután kitöltött mindent a szülő, akkor az „Elküld” gombra kell kattintani. Ekkor egy újabb e-mailt
küld ki a rendszer, amiben benne lesz egy 14 karakter hosszú felhasználónév, ami a bejelentkezésnél
szükséges.

Ezt követően be lehet már lépni az online felületre.
Kérünk minden szülőt, hogy a megadott jelszót őrizze meg és hetente legalább egy alkalommal
lépjen be a KRÉTA felületére.
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Elfelejtett jelszó
FONTOS! A jelszó változtatást kötelezően csak számítógépről vagy laptopról kíséreljük meg. Mivel
más mobil vagy tablet eszközökön a „Nems vagyok robot” mező nem jelenik meg!
Amennyiben egy szülő nem emlékezne a korábban megadott jelszóra a következő lépésekkel újat
generálhat magának.
A belépési felületen az pirosan bekarikázott „Elfelejtett jelszó” gombra kell kattintani.

Ezután a következő felület jelenik meg:
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Itt adja meg a már említett 14 karakterből álló felhasználónevet és a használt (amire korábban
érkezett e-KRÉTA levél) e-mail címet.
A levélben kapnak, majd egy hivatkozást (LINK) amire kattintva vagy a böngésző keresőjébe másolva
a következő oldal jelenik meg:

Itt adja meg az új jelszót. Itt is be kell pipálni a „Nem vagyok robot” mezőt.
A sikeres jelszóváltoztatás után egy újabb e-mailt kap a szülő, amiben szintén szerepelni fog a
felhasználónév (ez nem változik az új jelszó igénylés során!).

Most már be tud lépni az online felületre a következő oldalon: https://klik034007001.e-kreta.hu/
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