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1. Въведение
Настоящият документ описва подробно функционалността на информационната система и е
предназначен за използване като упътване към работата с нея.
Настоящият документ е предназначен за потребители на системата с всички видове права – студенти,
преподаватели, ръководители и администратори, .

2. Влизане и излизане от системата
Влизането в системата се осъществява само чрез бутона Вход, намиращ се в горния десен ъгъл на
главната страница. Излизането от системата се осъществява чрез бутона Изход. Бутона Изход се намира в
горния десен ъгъл на главната страница и се появява при натискане на иконката за профил.

3. Основни икони
- Позволява редакция на избрана информация.
- Позволява изтриване на избрана информация.
- Позволява избиране на дата.
- Позволява подреждане на информация по възходящ/низходящ ред.

- Позволява филтриране на вече съществуваща информация.

- Позволява задаването на желан брой редове
информация, които да се виждат на страницата. Това меню се намира в долната лява част на всяка
страница.

- Позволява създаването на нова информация в системата.

- Утвърждава записването на новата информация в системата.
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4. Видове профили
Системата разделя потребителите на четири вида – студенти, преподаватели, ръководители и
администратори
.

5. Профил “Студент”
5.1 Оценки
Тази страница представя подробна справка за оценките на студента за текущи и предишни семестри
по дадена дисциплина.
Потребители с права на студенти не могат да създават оценки.

5.2 Програма
Тази страница представя подробно учебното разписание на студента. Графикът е разделен на дни и
съдържа информация за началото на всяко занятие, учебната зала, в което се провежда, и
преподавателят, който го води.

Не позволява нови записи и редакция.

5.3 Задания
Позволява на студентите да решават предварително зададените от преподаватели и
администраторите тестове по различните дисциплини. Тестовете включват различни видове въпроси –
въпроси с кратък отворен отговор, въпроси с избираем отговор, въпроси тип есе и други.
Отговаряне на въпроси със затворен отговор се осъществява чрез избиране на един от предварително
зададените от преподавателя отговори. Отговаряне на въпроси с кратък отворен отговор се
осъществява директно в системата. Отговаряне на въпроси с отворен отговор тип есе може да бъде
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
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осъществено само чрез качване на файл в системата от студента. Добавянето на файл се осъществява в
полето Избор на файл... При натискане на бутона Browse… се отваря прозорец, който позволява
избирането на файл от компютъра на студента.
След изтичането на крайния срок на заданието то се затваря и студентът не може да прави никакви
промени по него.

5.4 Библиотека и форум
Студентите имат достъп до избрани подразделения от виртуалната библиотека и нямат права за
създаване на нови теми и качване на материали.
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6. Профил “Преподавател”
6.1 Оценки
Менюто ‘Оценки’ позволява добавянето на нови и преглеждането на вече съществуващите
оценки, получени от различните задания по различните дисципллини от студентите. Студентите
се избират и се подреждат по факултетен номер. Страницата позволява добавянеи коригиране на
оценки.

За добавяне на нова оценка на даден студент, селектирайте желания студент от горната част на
страницата и натиснете Нов Запис. Прозорецът, който се отваря, позволява въвеждането на
детайли за оценката – дисциплина, към която да бъде добавена, периодът и датата, в които е
получена, и нейният вид. По вид оценките се разделят на оценка от задание, междинна оценка,
крайна оценка и друга оценка.
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6.2 Програма
Менюто ‘Програма’ представя подробно учебното разписание на преподавателя. Таблицата
съдържа информация за програмата на професора по часове и учебни стаи.
Програмата се променя и задава от администратор – потребител с преподавателски права не
може да създава сам програма.

6.3 Задания
Страницата представя информация за заданията и тестовете, които преподавателя назначава на
студентите. Страницата позволява добавянеи коригиране на задания.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
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6.3.1 Добавяне на ново задание
За добавяне на нов тест или задание, натиснете Нов Запис. Прозорецът, който се отваря,
позволява въвеждането на детайли за заданието. Задължително трябва да бъде попълнена
информация за дисциплината, към която се записва заданието, неговото наименование и
крайната дата за изпълняването му от страна на студентите.

6.3.2 Добавяне на въпроси към заданията
За да добавите въпроси към дадено задание, трябва първо да селектирате избраното от вас
задание от горната част на страницата.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
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За добавяне на нов въпрос към селектирано задание, натиснете Нов Запис. При натискане на
бутона се отваря прозорец, в който се въвеждат типовете въпроси. Въпросите мога да бъдат със
затворен отговор, с кратък отворен отговор или тип есе.

6.3.3 Добавяне на отговори към заданията
За да добавите отговор към даден въпрос на задание, трябва първо да селектирате избрания от
вас въпрос от долната лява част на страницата.
За добавяне на нов отговор към селектирания въпрос, натиснете Нов Запис. При натискане на
бутона се отваря прозорец, в който се въвежда желания отговор. При желание може да се зададе
процентна стойност на отговора, както и той да бъде селектиран за верен за дадения въпрос.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
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6.4 Библиотека и форум
Преподавателите имат пълни права за четене, писане и създаване на нови теми във виртуалната
библиотека и форума.
За създаване на нова тема в избран от Вас раздел във форума, селектирайте раздела. Отваря се
нова страница, в която може да създадете темата. При желание може да бъде добавен файл.

7. Профил “Ръководител”
7.1 Справки ‘Специалности’
Страниците със справки изготвят детайлни и окрупнени извлечения на различна информация от
системата. Страниците не позволяват нов запис или редакция. Системата позволява комбинирано
филтрирани по конкретни стойности или по интервали от стойности на повече от едно поле,
сортирането на данни, както и запис на справката като файл и отпечатването й на принтер.
Справките за специалност представят подробна информация за всички студенти, записани в различни
форми на обучение и програми, които следват дадена специалност. Информацията може да бъде
сортирана по различните полета с информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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преподаване и електронна библиотека”

7.2 Справки ‘Студенти’
Справките за студенти представят подробна информация за междинните и крайните оценки на всеки
студент по различните дисциплини, които той изучава. Информацията за студентите може да бъде
филтрирана по факултетен номер на студента, име на студента или активност на студента.
Страницата носи информация и за промяна на дадена оценка, ако има такава.

7.3 Справки ‘Активност‘
Справките за активността в системата на ВУЗФ представят подробна информация за дейностите, които
всеки активен потребител извършва в системата, включетилно влизане и излизане даден потребител
от системата, създаване на нова информация и редактирането на вече съществуваща такава,
изготвянето на справки, свялянето на файлове и др. Информацията за активността може да бъде
сортирана по име на деятеля, събитие и дата на събитието.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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преподаване и електронна библиотека”

7.4 Справки ‘Качени материали’
Справките за качени материали представят подробно информация за всички добавени файлове от
студентите, преподавателите и администраторите. Информацията може да бъде сортирана по
различните компоненти информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8. Профил “Администратор”
8.1 Справки
Страниците със справки изготвят детайлни и окрупнени извлечения на различна информация от
системата. Системата позволява комбинирано филтрирани по конкретни стойности или по интервали
от стойности на повече от едно поле, сортирането на данни, както и запис на справката като файл и
отпечатването й на принтер. Страниците не позволяват нов запис или редакция.
Всички страници със справки са идентични със страниците за справка, до които имат достъп
потребителите със права на ръководител.
8.1.1 Справки ‘Специалности’
Справките за специалност представят подробна информация за всички студенти, записани в
различни форми на обучение и програми, които следват дадена специалност. Информацията може
да бъде сортирана по различните полета с информация.

8.1.2 Справки ‘Студенти’
Справките за студенти представят подробна информация за междинните и крайните оценки на
всеки студент по различните дисциплини, които той изучава. Информацията за студентите може
да бъде сортирана по факултетен номер на студента, име на студента или активност на
студента. Страницата носи информация и за промяна на дадена оценка, ако има такава.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.1.3 Справки ‘Активност’.
Справките за активността в системата на ВУЗФ представят подробна информация за дейностите,
които всеки активен потребител извършва в системата, включетилно влизане и излизане даден
потребител от системата, създаване на нова информация и редактирането на вече съществуваща
такава, изготвянето на справки, свялянето на файлове и др. Информацията за активността може да
бъде сортирана по име на деятеля, събитие и дата на събитието.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.1.4 Справки ‘Качени материали’
Справките за качени материали представят подробно информация за всички добавени файлове от
студентите, преподавателите и администраторите. Информацията може да бъде сортирана по
различните компоненти информация.

8.2 Учебна дейност
Разделът ‘Потребители’ на администрацията осигурява изграждането и управлението на масивите с
информация за учебната дейност на ВУЗФ, необходима за функциониране на системата.
8.2.1 График
Позволява администрирането на учебното разписание на студентите по дисциплина.

8.2.2 Учебни планове
Изрежда всички изучавани дисциплини от студентите по специалности за всички години от тяхното
обучение. Позволява администриране на всички учебни планове, добавяне на нови записи и
редакция на вече съществуващи.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.2.1 Създаване на нов запис
Създаването на нов запис на учебен план се осъществява чрез бутона Нов Запис. При
натискане се отваря нов прозорец, в който се въвеждат годината на изучаване и
специалносттта, към която ще жъде записан планът. Вече записаните специалности могат
да бъдат сортирани по тази информация в основната страница.
При желание може да се добави допълнително описание на плана. Допълнителната
информация се въвежда чрез селектирането на полето Описание, намиращо се до полето
Основни в отворения прозорец.
При желание при създаването на нов учебен план може да бъде копирана информация от
друг, вече съществуващ учебен план. Това се извършва чрез падащото меню Копирай от,
намиращ се в полето Основни на отворения прозорец. Менюто включва всички предварително
записани учебни планове. Селектирайте избрания от вас план и натиснете Запиши.
Новосъздаденият учебен план ще съдържа всичката информация, която съдържа планът, който
сте копирали.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.2.2 Детайли на записан учебнен план и добавяне на дисциплина
По-надолу в страницата е представена информацията за дисциплините, които даден учебен
план включва.
Оттук може да бъдат добавени различни дисциплини към даден учебен план. Добавянето се
осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се отваря прозорец, в който се въвеждат
номерът на дисциплината, семестърът, в който тя ще бъде изучавана, наименованието
на самата дисциплина, нейният код и кредитите, който тя носи към крайната оценка на
студента. Вече създадените дисциплини могат да бъдат сортирани по тази информация в
основната страница.
Най-дясното поле в подразделението на дисциплините показва общата стойност на часовете,
които дисциплината трябва да бъде изучавана от всеки студент, и стойността на броят часове
от тази дисциплина, които студентът изучава с преподавател.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.2.3 Хорариум часове и добавяне на часове
Подразделението хорариум часове на даден учебен план представя информация за броят
часове, които всяка отделна дейност на учебния процес допринася към общия брой часове,
които всеки студент трябва да покрие по всяка дисциплина на учебния план.
Създаването на нов запис се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се отваря
прозорец, в който се въвеждат детайлите на хорариума.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.3 Специалности – шифри
Тази страница изрежда всички създадени шифри за специалностите. Позволява нов запис и
редакция на вече съществуващи записи.
Създаването на нов запис на шифър се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се избират детайлите за шифъра. Те включват програмата,
специалността, формата на обучение, броят семестри и наименованието на шифъра. Вече
записаните шифъри могат да бъдат сортирани по тази информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.4 Специалности
Тази страница изрежда всички създадени записи за изучавани специалности. Позволява нов запис
и редакция на вече съществуващи записи.
Създаването на нов запис на специалност се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвежда наименованието на специалността. Вече записаните
специалности могат да бъдат сортирани по наименование.

8.2.5 Учебни зали
Тази страница изрежда всички зали за провеждане на занятия. Позволява нов запис и редакция на
вече съществуващи записи.
Създаването на нов запис на учебна зала се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвежда наименованието на залата. Вече записаните
специалности могат да бъдат сортирани по наименование.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.6 Учебни години
Тази страница изрежда всички учебни години за всички студенти. Позволява нов запис и редакция
на вече съществуващи записи.

8.2.6.1 Създаване на нова учебна година
Създаването на нов запис на учебна година се осъществява чрез бутона Нов Запис. При
натискане се отваря нов прозорец, в който се въвежда наименованието на годината. При
въвеждането на нова година или редакцията на вече съществуваща година тя може да бъде
избрана за активна.
Вече записаните специалности могат да бъдат сортирани по дадената информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.6.2 Допълнителни детайли и добавяне на периоди
По-надолу в страницата са представени допълнителните детайли за академичният календар на
учебната година. Те включват формата на обучение и периодът, която тя обхваща, както и
видовете занятия.
Създаването на нов запис на занятие се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
появавя нов прозорец, в който се въвеждат детайлите за вида занятие и неговият времеви
обхват.

8.2.7 Периоди на учебна дейност
Тази страница изрежда всички възможни видове занятия - сесии и лекции. Позволява нов запис и
редакция на вече съществуващ запис.
Създаването на нов запис на вид занятие се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвежда наименованието на периода. Вече записаните периоди
могат да бъдат сортирани по наименование.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.8 Дисциплини
Тази страница изрежда всички дисциплини, изучавани от студентите по всички учебни планове.
Позволява нов запис и редакция на вече съществуващ запис.
Създаването на нов запис на вид занятие се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвеждат наименованието на дисциплината и нейното
описание. Вече записаните дисциплини могат да бъдат сортирани по тази информация.

8.2.9 Видове занятия
Тази страница изрежда всички видове занятия за студенти и преподаватели. Позволява нов запис
и редакция на вече съществуващ запис.
Създаването на нов запис на вид занятие се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвежда основната информация за занятието. Вече записаните
занятия могат да бъдат сортирани по тази информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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При записване на ново занятие може да се избере дали то спада към хорариума на дадена
дисциплина.

8.2.10 Видове дисциплини
Тази страница изрежда всички видове дисциплини. Позволява нов запис и редакция на вече
съществуващ запис.
Създаването на нов запис на вид дисциплина се осъществява чрез бутона Нов Запис. При
натискане се отваря нов прозорец, в който се въвежда основната информация за дисциплината.
Вече записаните видове дисциплини могат да бъдат сортирани по тази информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.2.11 Програми на обучение
Тази страница изрежда всички програми на обучение на студента - магистър, бакалавър, курсист.
Позволява нов запис и редакция на вече съществуващ запис.
Създаването на нов запис на програма се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвеждат кодът на програмата и нейното наименование. Вече
записаните програми могат да бъдат сортирани по тази информация.

8.2.12 Форми на обучение
Тази страница изрежда видовете форми на обучение – редовна, дистанционна, задочна.
Позволява само редакция на вече съществуващ запис.

8.2.13 Изисквания за записване
Тази страница изрежда всички изисквания за записване на студенти в дадена форма на обучение
или специалност. Позволява нов запис и редакция на вече съществуващ запис.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
26

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Инвестира във вашето бъдеще
Проект № BG051PO001-4.3.04-0013
„Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно
преподаване и електронна библиотека”

Създаването на нов запис на изискване се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се
отваря нов прозорец, в който се въвеждат кодът, наименованието на изискването и
семестърът, от който студентът ще започне своето обучение. Вече записаните изисквания
могат да бъдат сортирани по тази информация.

8.3 Потребители
Разделът ‘Потребители’ на администрацията реализира управлението на потребителските акаунти.
Администраторът избира, проверява и допуска само валидни потребители до не-публичното
съдържание на сайта, в зависимост от типа на логнатия потребител.
8.3.1 Администратори, ръководители и преподаватели
Позволява създаването, редактирането, групирането, деактивирането и изтриването на всички
акаунти тип Ръководител, Преподавател и Администратор.
За създаване на профил, натиснете Нов Запис и попълнете задължителните полета. Те
представляват детайлна информация за всеки потребител, като име, детайли за контакт, снимка и
др.
При създаване или редактиране на акаунт, администраторът има право да избере дали да
активира или деактивира потребителя. При деактивиране на потребител се отнемат правата му за
достъп до системата.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.3.2 Научни степени
Тази страница изрежда всички възможни титли на преподавателите. Позволява нов запис и
редакция на вече съществуващ запис.
Създаването на нов запис се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се отваря нов
прозорец, в който се въвежда наименованието. Вече записаните степени могат да бъдат
сортирани по тази информация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.3.3 Студентски статуси
Тази страница изрежда всички възможни текущи състояния на всеки студент. Позволява нов запис
и редакция на вече съществуващ запис.
Създаването на нов запис се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се отваря нов
прозорец, в който се въвежда наименованието. Вече записаните статуси могат да бъдат
сортирани по тази информация.

8.3.4 Видове предходно образование
Тази страница изрежда всички възможности за предходно получено образование на студента.
Позволява нов запис и редакция на вече съществуващ запис.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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Създаването на нов запис се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се отваря нов
прозорец, в който се въвежда наименованието. Вече записаните статуси могат да бъдат
сортирани по тази информация.

8.3.5 Тестове
Позволява създаването на тестове по различните дисциплини с различни видове въпроси.
Въпросите могат да бъдат с избираем (затворен) отговор, с кратък отворен отговор или с отворен
отговор тип есе.
8.3.6 Процент отговори
Тази страница изрежда всички възможни стойности на процентите, които допринася всяко
задание или отговор на тест към оценката на студента. Позволява нов запис и редакция на вече
съществуващ запис.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.3.7 Виртуална библиотека
Тази страница позволява администриране на виртуалната библиотека – добавяне, редактиране и
изтриване на раздели и подразделени, избиране на видимостта на отделните разделени от
потребители с различни права, добавяне на файлове.
Виртуалната библиотека дава достъп до учебни материали в електронен формат, предоставени от
преподаватели, до допълнително учебно съдържание в електронен формат – онлайн курсове,
както и съхранява формуляри и файлове за улесняване на административните процеси.

8.3.7.1 Създаване на нов раздел в библиотеката
Създаването на нов раздел се осъществява чрез бутона Нов Запис. При натискане се отваря нов
прозорец, в който се въвежда наименованието на раздела и нивото му на видимост. Нивото
на видимост определя кои типове потребители имат права за достъп до съдържанието на
раздела.
8.3.7.2 Създаване на подраздели към даден раздел в библиотеката
По-надолу в основната страница се намира подразделението ‘Детайли’, което изрежда всички
теми и файлове, създадени във виртуалната библиотека по различните дисциплини.
За да изведете информация за съдържанието на даден раздел от библиотеката, селектирайте
желания раздел от горната част на страницата (подразделението ‘Виртуална библиотека’).

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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Създаването на нова тема в избрания раздел се осъществява чрез бутона Нов Запис. При
натискането на бутона се отваря прозорец, в който се въвежда основната информация за
подраздела.

8.3.7.3 Добавяне на файл към даден подраздел в библиотеката
За да добавите файл към избран от Вас подраздел в библиотеката, трябва първо да го
селектирате. Добавянето на файлове се осъществява чрез бутона Нов Запис в подразделението
‘Библиотечни файлове’. При натискането му се отваря прозорец, в който се въвежда основната
информация за файла и се избира неговия вид. Файлът може да бъде файл, изображение,
HTML/текст или външна връзка. При необходимост, файлът се избира от Вашия компютър
или от външен линк.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.3.7.4 Групиране на библиотечните файлове
Групирането е направено с цел прегледност на качените файлове в основната страница на
библиотеката. Номерът на групата отговаря на последователността, в която се появява групата
на главната страница на библиотеката.
8.3.8 Форум
Теза страница позволява администрирането на форума – добавяне, редактиране и изтриване на
раздели, избиране на видимостта им от потребители с различни права, добавяне на теми и
файлове.
Форумът реализира възможността логнати потребители да дискутират теми и да разменят
файлове в тематично разделени онлайн разговори. Администраторът може да ограничи достъпа
до теми и групи разговори, в зависимост от характеристики на логнатия потребител.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.3.8.1 Създаване на нови раздели
Създаването на нови раздели се осъществява чрез бутона Нов Запис, който се намира в
горната част на страницата. При натискане се отваря нов прозорец, в който се въвежда
наименованието на раздела и нивото му на видимост. Нивото на видимост определя кои
типове потребители имат права за достъп до съдържанието на раздела.
8.3.8.2 Създаване на тема в даден раздел
За да създадете тема в избран от Вас раздел, трябва първо да го селектирате. Създаването на
тема се осъществява чрез бутона Нов Запис в долната част на страницата. При създаването на
нова тема може да се избере дали тя да бъде активна.

8.4 Студенти
Страницата позволява създаването, редактирането и изтриването на всички ученически профили,
въведени в системата. Оттук могат да се проверят, променят и добавят оценки, детайли за студента,
учебните планове и семестрите.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.4.1 Създаване на нов студентски профил
За създаване на нов студентски профил, натиснете Нов Запис. Прозорецът, който се отваря,
позволява въвеждането на основна и подробна допълнителна информация за студента. При
създаването на нов студентски профил може да се избере дали той да е активен.
8.4.2 Допълнителна информация
Долната част на страницата представя подробна допълнителна информация за студента.
8.4.2.1 Детайли
Представя всички допълнителни детайли към профила на студента.
8.4.2.2 Файлове
Представя файлове, назначени от администратора на студента. Тези файлове се виждат
единствено от администратора и студента. Позволява нов запис чрез бутона Нов Запис.
8.4.2.3 История
Представя информация за дейността, извършена върху акаунта на дадения студент от страна
на администратора. Позволява нов запис чрез бутона Нов Запис.
8.4.2.4 Учебен план
Представя учебната програма на студента за всички години от обучението му във ВУЗФ.
Позволява нов запис чрез бутона Нов Запис.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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8.4.2.5 Оценки
Представя информация за оценките на дадения студент по всички дисциплини. Тази страница
е идентична със страницата за оценки, до която има достъп всеки потребител с
преподавателски права. Администраторът има право да променя всички оценки студента по
дадена дисциплина по вид, период и стойност.
8.4.2.6 Промяна на семестри
Тази част предлага възможността даден семестър и изучаваните в него дисциплини да бъдат
преместени или събрани с друг семестър.

8.5 Библиотека и форум
Администраторите имат пълни права за четене, писане и създаване на нови теми във виртуалната
библиотека и форума на ВУЗФ.
За създаване на нова тема в избран от Вас раздел във форума, селектирайте раздела. Отваря се нова
страница, в която може да създадете темата. При желание може да бъде добавен файл.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.
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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по застраховане и финанси
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
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