Proprietary

PLATFORMA DE INSTRUIRE
Explicată pe scurt...!

Proprietary

Pașii pe care trebuie să îi urmați dacă...
1.

nu sunteți încă înregistrat/înregistrată pe MSD Connect

2.

sunteți deja înregistrat/înregistrată pe MSD Connect

3.

v-ați uitat parola
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1. Nu sunteți încă înregistrat/înregistrată pe MSD Connect
Pasul 1
Accesați site-ul nostru (https://www.msd-animal-health.ro) și faceți clic pe ÎNREGISTRARE.

Pasul 2
FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE se va deschide în continuare. Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. După introducerea detaliilor, faceți clic
pe Următorul. Atragem atentia ca aceste materiale sunt disponibile doar pentru medicii veterinari, de aceea va rugam sa utilizati titlul de ,, Medic
veterinar” si sa furnizati codul dumnevoastra profesional(CMVR)

Pasul 3
Pagina următoare vă duce la selectarea preferințelor. Vă rugăm să selectați optiunile preferate aici! Vă rugăm să rețineți că trebuie să fiți de acord cu
Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate înainte de a putea crea un cont Connect!

Pasul 4
După înregistrarea cu succes, veți primi un e-mail prin care vi se va solicita să vă setați parola. Pentru a face acest lucru, accesați căsuța de e-mail și
faceți clic pe butonul corespunzător.

Pasul 5
După ce ați făcut clic pe linkul din e-mail, se va deschide următoarea pagină. Aici vă puteți seta parola. Vă rugăm să acordați atenție cerințelor
specificate aici! Apoi faceți clic pe SALVARE.
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Pasul 6
După setarea parolei, veți avea acces la pagina de profil. Aici puteți verifica toate datele salvate sau le puteți modifica, dacă este necesar. Vă rugăm
să rețineți că este posibil să nu aveți încă acces la platforma de instruire MSD Animal Health Learning Channel.
Activarea are loc, de obicei, în termen de 3 zile lucrătoare.
După verificarea cu succes, veți primi din nou un e-mail de confirmare de la sistemul nostru.
Acum veți avea acces la zona protejată a site-ului nostru web.

2. Sunteți deja înregistrat/înregistrată pe MSD Connect
Pasul 1
Vă rugăm să accesați pagina principală a platformei noastre educaționale și să faceți clic pe domeniul ales de dumneavoastră.

Pasul 2
Vă rugăm să introduceți datele dumneavoastră de utilizator (adresa de e-mail și parola) și să faceți clic pe Autentificare.

Pasul 3
Veți fi apoi direcționat/direcționată direct la domeniul pe care l-ați selectat. Acolo aveți următoarele opțiuni:
1.

Făcând clic pe „fotografia de profil” puteți alege dintre următoarele opțiuni:

•
•
•
•

Pagina principală
Căutare
Profil (modificați limba sau încărcați o fotografie de profil)
Deconectare

2.

Schimbați domeniul sau vizualizați Condițiile de utilizare. Va sunt disponibile urmatoarele domenii:

•
•

Păsări
Animale mici și cai
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•
•
•

Porci
Animale rumegătoare
Condiții de utilizare

3.

Începerea unui seminar web la cerere (vezi și pasul 4)

4.

Găsiți un seminar web

Pasul 4
Accesați seminarul web pe care îl doriți.

Pasul 4.1
Următoarea fereastră se va deschide acum. Aici aveți următoarele opțiuni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Porniți seminarul web
Scurtă explicație a conținutului (dacă este disponibilă)
Informații despre lector(speaker) (dacă sunt disponibile)
Documente de descărcat (dacă sunt disponibile)
Puneți pe lista de urmărire
Like
Închideți fereastra

Pasul 4.2
În cadrul seminarului web în sine, aveți următoarele opțiuni:
1. „Trăgând” marginile, puteți mări sau reduce toate ferestrele deschise. Aveți această opțiune imediat ce apare o săgeată cu două vârfuri.
2. Puteți muta ferestrele oriunde doriți.
3. Afișați documentele / informațiile furnizate
4. Descărcați documentele / informațiile furnizate
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3. V-ați uitat parola
Pasul 1
Accesați pagina principală a platformei noastre educaționale și faceți clic pe domeniul ales de dumneavoastră.

Pasul 2
Faceți clic pe butonul Am uitat parola și introduceți adresa de e-mail în pasul următor.

Pasul 3
Veți primi apoi un e-mail. Vă rugăm să accesați Resetare parola și să introduceți noua parolă la pasul următor! Vă rugăm să acordați atenție cerințelor
specificate aici!

După aceea, vă puteți folosi contul ca de obicei.

