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Регистрация в системата 

 

Форма за регистрация 
Попълнете полетата в регистрационната форма. Запознайте се с условията на ползване и след като 

натиснете бутона ‘Създаване на потребител’ очаквайте интсрукция на имейла, който сте въвели. 

Избор на план 
По време на Вашата регистрация от падащото меню с потребитески планове изберете този, който 

смятате да ползвате. В последствие можете да промените потребителския си план. 
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Вход в системата 

 

Вход с CViC акаунт  
Въведете имейла, който сте използвали при регистрация в системата и парола. След това 

натиснете бутона “влез”. 

Вход с Moodle акаунт 
Въведете Вашето потребителско име от Moodle и парола, както и Организацията, към която 

принадлежите (училище, университет) – от падащото меню. След това натиснете бутона “влез”. 

Забравена парола 
При забравена парола – Натиснете върху въпроса и въведете имейла от Вашата регистрация. Ще 

получите допълнителните инструкции на пощата си. 
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Работно табло 

 

Основна навигация 
Намира се в лявата част на екрана. Оттук лесно достъпвате основните страници в системата като 

текущата е маркирана със син фон. За да се пренесете на друга страница, кликнете върху 

съответния елемент на навигацията. 

В основната навигация се намират преките връзки към Вашето Табло, Учебни пространства, 

Дейности и събития на Вашата организация, Документи, Съобщения, Контакти, Кош. 
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Лента за бърз достъп 
Лентата за бърз достъп се намира най-отгоре на екрана. Там е изписано Вашето потребителско 

име. Лесно може да достъпите своя профил, да смените езика в системата или да видите графика 

си. 

Профил на потребителя 

 

Профилът се достъпва като изберете Профил от падащото меню под името Ви. 

 

Профилът Ви зависи от Вашия потребителски план. В общия случай съдържа основна информация 

за Вас, контактите Ви и оценки. 
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Смяна на език 

 

За смяна на език кликнете на знаменцето в лентата за бърз достъп и от падащото меню изберете 

предпочитания език. 

График на потребителя 

 

Графикът Ви се достъпва като кликнете на трите чертички в горни десен ъгъл и се показва в 

дясната част на Вашия екран. 

Изход от системата 

За изход от системата кликнете върху Вашето име в лентата за бърз достъп и изберете Изход от 

падащото меню. 
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Статистики 

 

Учебни пространства  

Показва активности по учебните пространства, в които участвате. 

Събития 

Показва активности по събития, в които участвате. 

Записи на конференции 

Актуална информация за видео записите от конференции, към които сте се присъединили. 

Съобщения 

Информация за съобщенията, които сте получили. 
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Календар за месеца 

 

В календара за месеца може да следите графика си по дни. 

Бързо добавяне на събитие 

 

Кликнете върху дата в календара и ще се отвори прозорец с полета за добавяне на Вашето 

събитие. Попълнете заглавие, вид, начин на присъединяване,описание и дата и час за събитието. 

Пожелание може да смените фона-картинка на събитието и да добавите допълнителни бележки 

като адрес, място на провеждане и бележка за присъединяване. Ако направите събитието да е с 

присъединяване от тип С покана, то само Вие ще можете да каните участници.  
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График на потребителя 
Вашият график се вижда вдясно на екрана до Календара в секция Табло. Кликвайки на някое от 

изброените събития получавате детайлите на събитието. 
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Търсене 

 

Полето за търсене се намира в лента под Вашето потребителско име горе вдясно на екрана. Оттук 

може да търсите по ключови думи в системата като ги въведете и натиснете клавиша Enter. 
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Учебни Пространства 

 

УП на потребителя 
Намират се в лявата половина и представят пространствата, които Вие сте създали или 

администрирате. 

УП, в които потребителят участва 
В дясната половина на екрана се намират учебните пространства, в които участва потребителят. 

Търсене 
Търсенето се намира горе вдясно аналогично на търсенето в Табло. Въведете ключовите думи и 

натиснете Enter. 
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Детайли на УП 

 

Обща информация  

Съдържа общо описание на учебното пространство. 

Съобщения 

 

Представлява форум, в който участниците могат да оставят съобщения към останалите участници. 

Натиснете бутона НОВО, за да напишете съобщение. 
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След като въведете желаната от Вас информация и натиснете бутона Изпрати, Вашето съобщение 

ще се появи във форума и ще бъде видимо за останалите участници. 
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Събития и Конференции 

 

Представя списък с връзки към събитията и конференциите свързани с учебното пространство. 

Натиснете бутона НОВО, за да добавите събитие. 

 

Полетата отбелязани със звездичка са задължителни. 

  



  Тетраком Интерактивни Решения ООД 
  “we assign value to content” 

Документи 

 

Папката документи съдържа документите свързани с учебното пространство. 

Чрез бутона Нов документ можете да качвате документи от компютъра в системата. 
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Участници

 
Собственикът на учебното пространство може да управлява участниците като добавя или изтрива 

участници от съответното пространство. 

 

Списъкът с участниците показва статуса им. 
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Действия с УП 

Присъединяване към УП 

 

Натиснете върху синята иконка под надписа Свободен достъп и след това потвърдете, че искате да 

се присъедините. Ако достъпът не е свободен, системата ще изпрати съобщение до собственика 

на Учебното пространство, който да приеме Вашето присъединяване. 
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Редактриане на УП 

 

За да редактирате УП, кликнете върху червения бутон Молив вдясно. Отваря се прозорец за 

редакция аналогичен на този, който сте попълвали при създаването на УП. 

 

Изтриване на УП 

За да изтриете УП, натиснете сивата иконка Кофа вдясно до бутона за редактиране.  
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Дейности и събития 

Дейности на потребителя 
Дейности, които потребителят е създал. Намират се в лявата половина на екрана. 

Дейности, в които потребителят участва 
Дейности от графика на потребителя, които му предстоят. Намират се в дясната половина на 

екрана.  
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Календар на събития 

 

Търсене 
Търсенето се намира горе вдясно аналогично на търсенето в Табло. Въведете ключовите думи и 

натиснете Enter. 
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Детайли на събитие 

 

Обща информация 

Информация за събитието, която е била въведена от неговия собственик. Съдържа кратко 

описание, по което останалите потребители могат да се ориентират за какво събитие става дума. 

Съобщения 

Представлява форум, в който участниците могат да оставят съобщения към останалите участници. 

Натиснете бутона НОВО, за да напишете съобщение. 

След като въведете желаната от Вас информация и натиснете бутона Изпрати, Вашето съобщение 

ще се появи във форума и ще бъде видимо за останалите участници. 

Аналогично е на форума в Учебни пространства. 
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Документи 

 

Папката документи съдържа документите свързани със събитието. 

Чрез бутона Нов документ можете да качвате документи от компютъра в системата. 
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Участници 

 

Собственикът може да управлява участниците като добавя или изтрива участници. 
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Действия със Събитие 

 

Присъединяване към Събитие 

 

Натиснете синята иконка под надписа Свободен достъп и потвърдете в диалога своето 

присъединяване.  
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Редактриане на Събитие 

 

Натиснете иконката Молив, за да редактирате Събитие. 

Копиране на Събитие 

Натиснете съседната иконка, за да създадете копие на събитието. 

Изтриване на Събитие 

Натиснете иконката Кофа, за да изтриете събитието. 
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Детайли на конференции 

 

В детайлите на конференция се вижда кратко описание и screenshot от конференцията в BBB. 

Натиснете Play, за да пуснете записа на коференцията. 

Преглед на записи 

 

Записът се отваря в player в нов прозорец. 
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Документи 

 

Хранилища за документи 

Локално 

Моите документи - това са документите, които са качени в системата. 

Moodle хранилище 
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Когато сте регистрирани с Moodle акаунт, Вие можете да достъпвате папките на Организацията, 

към която принадлежите. В примера по-горе това е папката на СУ “Нешо Бочев” – гр.Панагюрище. 

Външни хранилища 

 

Пример за външни хранилища са материалите предоставени от Анубис и Булвест 2000. 

Анубис 

 

Булвест 2000 
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Папки и Документи 

Във всяка папка може да има документи както и други папки. 

Разлистване 

В зелената лента се изписва пътят, по който сте минали, за да достигнете даден файл. Така можете 

да се връщате назад в предходни папки или натискайки Начало да се върнете в изходната позиция 

на списъка. 

Детайли на документ 

 

Детайлите на документ се разкриват вдясно на екрана, щом кликнете върху заглавието му в 

списъка. Дадена е информация за типа на файла, неговия размер и дата на последна промяна. 

Кликнете върху за да отворите файла. 
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Сваляне на документ 

Ако искате да свалите файла, кликнете  горе вдясно. 

 

Добавяне на нов документ 

 

За да качите документ, натиснете големия червен бутон с плюс, който се намира в дясната част на 

екрана. 
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Съобщения 

 

Първа графа е за Заявки и покани за събития, на които сте поканени. 

Входящи, изходящи и други 

 

Кликнете върху съобщението, за да се отвори в цял екран. 



  Тетраком Интерактивни Решения ООД 
  “we assign value to content” 

 

За да отговорите на конкретно съобщение - кликнете върху трите червени точки вдясно  и от 

падащото меню изберете Отговори. 

Масови операции върху съобщения 

 

Можете да избирате по няколко съобщения и да извършвате операции с тях. 
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Имате опции да избере всички съобщения, никое, прочетените или само непрочетените. 

 

Чрез горните иконки извършвате масовите операции. 

Например с иконката Кофа можете да изтриете селектираните вече съобщения. 
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При натискане на трите червени иконки се появява падащо меню с допълнителни опции. 

Избирайки коя да е от опциите, вие повлиявате на всички съобщения, които сте селектирали в 

този момент. Селектираните съобщения са отбелязани със синьо чекче. 

 

Ново съобщение 

 

За да напишете ново съобщение, натиснете синия бутон Ново. 

Системни съобщения 
Това са съобщенията от списъка Заявки и покани. 
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Свързани действия 

 

В зависимост от типа съобщение може да имате опция да приемете или да откажете покана. 
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Контакти 

 

Контакти на потребителя 
Всички контакти е списъкът с контактите на потребителя. 

Най-често използвани контакти 
Контактите, с които най-често контактувате. 

Детайли на контакт 
Показват допълнителна информация за контакта. 
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Групи 

 

Добавяне на група 

 
От бутона Нова група. Въвеждате в празното поле името, което сте измислили за групата, и 

натискате Запази. 
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Добавяне на контакти към група 

 

След като сте селектирали желаните контакти, от синята лента горе вдясно в Действия кликвате на 

името на групата, която сте създали. Така контактите се запазват в съответната група. 
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Изтрити обекти 

 

Кош (Изтрити обекти) предоставя списък с всички изтрити обекти. 

Списък и филтриране 
Филтрирането става от полето Търсене. Въведете ключова дума и натиснете Enter. 
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Действия с изтрити обекти 

 

Възможните действия с изтрити обекти са две. Първото е възстановяване на изтрит обект – 

натискате иконката кръгче със стрелка. Второто е фатално изтриване – натискате върху иконката 

кошче. 

Възстановяване 

 

Натиснете кръглата иконка срещу името на файла и потвърдете действието като изберете 

Възстанови в диалога. Така обектът ще бъде възстановен обратно там, откъдето първоначално е 

бил изтрит. 

Фатално изтриване 
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За да изтриете завинаги даден файл, кликнете върху иконката кошче срещу името му и 

потвърдете изтриването в диалога като изберете Изтрий завинаги. Файлът няма да може да бъде 

възстановен след като направите тази стъпка. 


