Návod pro posluchače MBA Nemovitosti a jejich oceňování
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V rámci programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování (dále „MBARE“) je využíván pro zjednodušení
komunikace s posluchači a administrativy Integrovaný studijní a informační systém (dále „InSIS“), který
je zaveden na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále „VŠE“), kancelářský software od společnosti
Microsoft (Office 365 - Outlook) a bezdrátová síť Eduroam.
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1. EDUROAM
Eduroam je bezdrátová síť provozovaná výzkumnými a vzdělávacími institucemi, které poskytují
připojení uživatelům. Tato síť je využívána i v rámci VŠE.
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Heslo pro Eduroam (bezdrátové sítě) je odlišné od hesla do dalších školních systému (InSIS, Outlook).
https://eduroam.vse.cz/heslo/

Na výše uvedené stránce je zároveň také možnost heslo samotné změnit.
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Následné připojení pro jednotlivé operační systémy je uvedeno na stránkách
https://internet.vse.cz/ -> eduroam -> Nastavení eduroam (zvolení příslušné varianty).
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2. INSIS
Pro zjednodušení komunikace a administrativy (MBARE) využívá Integrovaný studijní a informační
systém (InSIS), který je zaveden na VŠE.
Funkcionality InSIS využívané MBARE:



Dokumentový server
Portál studenta
o Odevzdávárny a rozpisy témat
o List záznamníku učitele

InSIS funguje jako webová aplikace, která je dostupná na: http://insis.vse.cz

Pro přihlášení do InSIS je nutné uživatelské jméno (tzn. username) a heslo
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2.1. Dokumentový server
Dokumentový server slouží v InSIS pro distribuci dokumentů. MBARE prostřednictvím dokumentového
serveru šíří některé materiály. Alternativně jsou materiály zasílány emailem.
Nově vložené dokumenty lze zobrazit prostřednictvím záložky Dokumenty v levé části úvodní stránky
integrovaného informačního systému.

Pro samotné stažení je třeba následně kliknout na ikonu dokumentu u příslušného předmětu.

Uživatel si může v sekci Osobní management -> Dokumentový server -> Nastavení DS upravovat
způsob zasílání informací o vložení nových dokumentů. Zejména:



zasílání informací o vložení nových dokumentů do složek, ke kterým má uživatel oprávnění;
nastavení složky, od které se má strom Dokumentového serveru zobrazovat.

Doporučujeme ponechat zasílání informací o změnách v Dokumentovém serveru zapnuté, protože
v případě jakékoliv změny ve složkách, které jsou pro posluchače relevantní, dochází k zaslání emailu.
Zároveň se touto cestou (Osobní management -> Dokumentový server) dostane posluchač k již jednou
staženým dokumentům. Přičemž pro vstup do vybrané složky (předmětu) je třeba na ni poklepat. Pro
detailnější členění stromu slouží kliknutí na znaménko + v rámci struktury.
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2.2. Odevzdávárny a rozpisy témat
Odevzdávárny slouží k elektronickému odevzdání cvičných posudků, seminárních prací, závěrečných
posudků apod.
Odevzdávárny se nachází v sekci: Moje studium -> Portál studenta -> Odevzdávárny
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Aplikace je rozdělena do tří sekcí:
o Kam mohu odevzdávat
o Odevzdávárny s odevzdanými soubory
o Zavřené odevzdávárny bez odevzdaných souborů
V sekci „Kam mohu odevzdávat“ jsou zobrazeny všechny odevzdávárny, do kterých může posluchač
aktuálně odevzdávat soubory. Odevzdání souboru probíhá prostřednictvím ikony černé šipky u
příslušné odevzdávárny.

V okně, které se otevře, je třeba vybrat soubor, který posluchač hodlá odevzdat a následně potvrdit
výběr souboru tlačítkem

.
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Pozor, lze odevzdávat pouze soubory do velikosti 50 MB, proto je nutné třeba při přípravě cvičných a
závěrečných posudků, zejména jejich grafických příloh, upravit velikost souborů!
Do odevzdáváren lze vložit soubory jakéhokoliv formátu, doporučujeme ale používat soubory typu
*.pdf, *.doc, *.docx pro zajištění maximální kompatibility.
Pro dokončení je třeba na další obrazovce potvrdit tlačítko
regulérně odevzdán a lektor jej neobdrží.

, jinak nebude soubor
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Na závěr je třeba NEZAPOMENOUT potvrdit odevzdávání.

V pořádku odevzdané soubory viz níže.
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2.3. List záznamníku učitele
V Listu záznamníku učitele je možné nalézt vyhodnocení některých testů či hodnocení některých
dílčích povinností.
List záznamníku učitele se nachází v sekci Moje studium -> Portál studenta
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Volba předmětu prostřednictvím klinutí na černou šipku.
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2.4. E-index
Apliace E-index Vám poskytuje různé informace a přehledy Vašeho dosavadního průběhu studia.
Nachází se v sekci Moje studium -> Portál studenta -> E-index

3. OFFICE 365 (Outlook)
Office 365 je balík služeb a kancelářského softwaru. V rámci MBARE je využíván nástroj Outlook
(poštovní schránka). Přihlášení do Office 365 je přes vstupní adresu o365.vse.cz.
Lze využít i desktop aplikace Office 365. Návod pro instalaci Office 365 je uveden na nainstalovat z
Office 365 (https://ci.vse.cz/office365/instalace-aplikaci-office-proplus)

Přihlášení do Office 365:
 Při přihlašování je důležité používat uživatelské jméno ve formátu <uživatelské_jméno>@vse.cz
 Heslo je stejné jako do Insis
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Vzhled přihlašovací (autentizační) stránky VŠE ve většině prohlížečů:

Odlišně se chová Internet Explorer:

Pro poštovní server s příchozí poštou používáme pojem distribuční server (server, který bude
distribuovat příchozí poštu pro Vás). Můžete zvolit InSIS či Office 365 (Outlook). Vzhledem k vyšší
kapacitě poštovní schránky a integraci s dalšími dodatečnými službami doporučujeme používat
výhradně Office 365 (Outlook).
Uživatelé mají v závislosti na zařazení jeden z těchto serverů přednastaven (obvykle Insis). Distribuční
server můžete změnit v aplikaci InSIS po přihlášení na www.Insis.vse.cz -> xname; heslo. Podrobněji
v sekci věnující se přímo InSIS.
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Po přihlášení do InSIS vyberte aplikaci Doručování univerzitní pošty ve skupině aplikací
Technologie a jejich správa



Objeví se Vám následující nabídka, na které můžete změnit distribuční server (zaškrtnutí
office365) viz. níže uvedený obrázek

Změna distribučního serveru se projeví během hodiny. Změnu ověříte pomocí e-mailu poslaného na
školní adresu.
Migrace poštovní schránky. Do poštovní schránky v Office 365 můžete též zkopírovat obsah poštovní
schránky v Insis. V aplikaci poštovní schránka zadáte požadavek na migraci.
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(Migrace trvá obvykle několik hodin. V Office 365 poté najdete dopisy odeslané/přijaté v InSIS – někdy
se pro ně vytvoří samostatné složky.)
Obsah poštovní schránky na předchozím distribučním serveru se nemaže. Je vhodné na něm
nepotřebné dopisy smazat.

4. Konfigurace poštovních klientů
Pro nastavení vzdálených přístupů k mailu (konfiguraci poštovních klientů) je uveden návod na tomto
odkazu: https://ci.vse.cz/elektronicka-posta/postovni_klienti/
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