Príručka pre zamestnanca školy a školského
zariadenia (ŠaŠZ) na vytvorenie konta cez
aktivačný formulár RIAM
Požiadavky
Čo potrebujete k vytvoreniu RIAM konta


K vytvoreniu RIAM konta potrebujete súkromnú e-mailovú schránku. Do súkromnej e-mailovej
schránky budete dostávať informácie súvisiace s vytváraním konta Riam, informácie o zmene
hesla konta Riam a informácie o blížiacom sa konci platnosti hesla konta Riam.

Musíte byť zaevidovaný v školskom informačnom systéme a údaje zo školského informačného systému
musia byť odoslané do Rezortného informačného systému (RIS).

Krok číslo 1

Obrázok 1: Krok číslo 1.

V prvom kroku si používateľ vyberie jednu z dvoch možností podľa toho, či má od riaditeľa svojho ŠaŠZ
vygenerovaný aktivačný token alebo token nemá:
1. V prípade ak používateľ má aktivačný token a vyberie možnosť „Mám aktivačný token a chcem ho
použiť“, bude po stlačení tlačidla „Ďalej“ presmerovaný na stránku, kde bude pokračovať
v registračnom procese.
2. V prípade ak používateľ nemá aktivačný token, vyberie si druhú možnosť „Nemám aktivačný token
a som zamestnancom školy“. V tomto prípade, po stlačení tlačidla „Ďalej“ bude používateľ
presmerovaný na stránku s aktivačným procesom.
V tomto kroku teraz predpokladáme, že používateľ nemá aktivačný token a teda zvolí túto voľbu.
V nasledujúcich krokoch je popísaný scenár pre prípad 2.

Krok číslo 2

Obrázok 2: Krok číslo 2 – zadávanie mena, priezviska, rodného čísla a výber mesta, ulice a ŠaŠZ.

V druhom kroku používateľ zadá svoje krstné meno, priezvisko a rodné číslo tak, ako boli zaevidované
v školskom informačnom systéme (AscAgenda, eŠkola, ...). V prípade ak zadané údaje nezodpovedajú
zaevidovaným údajom, z bezpečnostných dôvodov nebude možné v aktivácii pokračovať (Obrázok 8).
V taktom prípade môže používateľ požiadať riaditeľa svojho ŠaŠZ o vygenerovanie aktivačného tokenu.
Následne si používateľ vyberie školu alebo školské zariadenie, kde je zamestnaný a to tak, že si najskôr
vyberie mesto/obec, potom ulicu a na koniec samotné školské zariadenie. Hľadanie v týchto troch poliach
uľahčuje automatický filter pri zadávaní textu do týchto polí. To znamená, že po zadávaní textu do týchto

polí, automatický filter vracia zoznam relevantných položiek. Tým sa zoznam zužuje a používateľ si ľahšie
vyberie.

Obrázok 3: Krok číslo 2 – zadávanie CAPTCHA a udelenie súhlasu so spracovaním údajov.

V tomto kroku je potrebné opísať graficky zobrazené znaky z tzv. CAPTCHA do poľa umiestnenom pod
znakmi CAPTCHA. Ak používateľ nevie prečítať zobrazené znaky, môže si dať vygenerovať nové kliknutím
na tlačidlo „Nové znaky“.
Na koniec v tomto kroku musí používateľ zaškrtnúť súhlas so spracovaním zadaných údajov, ktoré sú
potrebné pre vyhľadanie existujúcej identity používateľa v systéme a kliknúť na tlačidlo „Ďalej“. Bez
súhlasu so spracovaním osobných údajov nie je možné v aktivácií pokračovať.

Krok číslo 3

Obrázok 4: Krok číslo 3.

Ak bol v systéme používateľ jednoznačne identifikovaný podľa zadaných údajov, zobrazí sa stránka ako je
uvedené na obrázku 4. Tu si môže používateľ ešte raz skontrolovať svoje údaje. Rodné číslo je maskované
z dôvodu bezpečnosti.
Dôležité je, aby si používateľ overil správnosť uvedenej mailovej adresy. Ak nie je správna alebo už nie je
aktuálna, je nutné uviesť správne aktuálnu emailovú adresu, nakoľko na ňu neskôr budú posielané či už
notifikačné emaily pri aktivácii používateľského RIAM účtu alebo emaily pri zmene hesla na
používateľskom účte.

Ak si používateľ zmení či opraví aktuálne zadanú emailovú adresu, systém automaticky pošle
z bezpečnostných dôvodov notifikačný email na pôvodnú emailovú adresu a rovnako aj na emailovú
adresu školy alebo školského zariadenia.
Na záver v tomto kroku používateľ klikne na tlačidlo „Aktivovať moje RIAM konto“ pre následnú aktiváciu
RIAM účtu.

Krok číslo 4
V tomto (poslednom) kroku sa zobrazí výsledok vyhľadávania používateľa a prípadnej aktivácie RIAM účtu.
Citlivé údaje ako rodné číslo a použitá emailová adresa sú v tomto kroku maskované.

Pre konto bola spustená aktivácia
Ak používateľ zadal správne údaje, na základe ktorých bol jednoznačne identifikovaný a následne mu bol
spustený aktivačný proces, tak sa používateľovi zobrazí nižšie uvedené okno (Obrázok 5) so správou, že
pre jeho konto bola spustená aktivácia.

Obrázok 5: Krok číslo 4 - aktivácia bola spustená.

Konto už je v procese aktivácie
Ak používateľ zadal správne údaje, na základe ktorých bol jednoznačne identifikovaný, avšak aktivačný
proces už bol spustený skôr, teda používateľ skúša aktivačný proces spustiť viackrát, tak sa mu zobrazí
okno na ďalšom obrázku (Obrázok 6) s informáciou, že pre jeho RIAM konto je už v procese aktivácie
a musí počkať na notifikačný email o výsledku aktivácie.

Obrázok 6: Krok číslo 4 - konto je už v procese aktivácie.

Existujúce RIAM konto
Ak sa používateľ snaží aktivovať už existujúce RIAM konto, tak sa mu zobrazí nasledovné okno (Obrázok
7) s oznamom, že dané RIAM konto existuje. Zobrazí sa mu aj názov daného RIAM konta s maskovaným
emailom používateľa, ktorý bol použitý pri aktivácii daného RIAM konta a ktorý môže byť tiež použitý pre
reset hesla daného RIAM konta, ak ho používateľ nevie.

Obrázok 7: Krok číslo 4 - dané RIAM konto už existuje.

Neexistujúci požadovaný záznam
Ak používateľ zadal údaje, na základe ktorých nebol nájdený jednoznačný záznam identity používateľa
v systéme, používateľovi sa zobrazí nižšie uvedené okno (Obrázok 8) s ďalším možným postupom
používateľa.

Obrázok 8: Nenašiel sa požadovaný záznam pre používateľom zadané údaje.

