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1: Добре дошли! 
Здравейте и добре дошли в платформата за развитие и обучение на Вашата 

компания!  

 

Тук ще Ви покажа как да навигирате своя личен десктоп.  

 

Първо влизаме с 

потребителско име и 

парола. 

 

 

 

Когато влезем в системата първото нещо, което виждаме е нашият Личен 

Десктоп. Тук ще намерим основните елементи, които са важни за нашата 

лична организация.  

 

Тук виждаме нашия Календар, Поща, Бележки, Чат прозорец, Портфолио, 

отметки и тагове.  

 

В горния десен ъгъл на всеки панел виждаме 

икона за Настройки. От тук може да изберем 

дизайна за показване на самия панел, както 

и дали искаме да скрием панела изцяло. 

 

 

 

 

Ако скрием някой панел сега, но по-късно решим, че искаме 

да го върнем можем да направим това, като кликнем върху 

бона „Действия“ в горния десен ъгъл и изберем панела, който 

искаме да възстановим. 

 

Важно е да отбележим, че интерфейса тук се различава от този при 

потребителския акаунт. Най-голяма разлика може да забележим в лентата с 

основното мен‘, която съдържа повече бутони. 
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2: Библиотека 
Тук ще научим кои са най-важните функции на менюто 

„Библиотека“. 

 

 

Когато кликнем върху бутона „Библиотека“ 

ние виждаме падащо меню,  

което ни разкрива последно посетените от 

нас обекти в системата.  За да видим всички 

обекти и групи в платформата трябва да 

кликнем върху „Библиотека – главна 

страница“. 

 

След като кликнем върху тази опция на 

екрана ни ще се появят всички курсове, 

обучения, тестове, анкети и групи, които има в 

нашата платформа за обучение. За да се 

ориентираме по-лесни и да намерим това, 

което търсим по-бързо може да включим изглед с дървовидната структура на 

страницата. Това става като 

кликнем тази икона, която се 

намира в горния ляв ъгъл на 

страницата. Ако искаме да 

скрием дървовидната структура 

натискаме отново същия бутон. 

 

Нека сега обърнем внимание на трите основни менюто в Библиотеката – 

„Съдържание“, „Настройки“ и „ Разрешения“. 

 

В меню „Съдържание“ виждаме четири подменюта – „Преглед“;  „Управление“; 

„Подредба“ и „Текст/Медия редактор“.  

 

В „Преглед“ разглеждаме самото съдържание. При „Управление“ можем да 

изберем обекти от учебната система, които искаме да изтрием, преместим, 

копираме и т.н. В „Текст/Медия редактор“ може да добавим различни 

елементи, които да се визуализират в главната страница. Тези елементи ще 

бъдат видени от всички потребители, когато те влязат в „Библиотека – главна 

страница“. Тук може да добавим кратко описание на страницата, медия, 

графика и други елементи.  

 

От бутона със знака „+“ може да добавим параграф, медия, таблица и други 

подобни обекти. Нека добавим параграф, в който да запишем наше 
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въвеждащо съобщение. Когато сме доволни от текста, който сме въвели 

кликваме върху бутона съхрани и се връщаме назад.  

 

Ако искаме да добавим изображение отново кликваме върху бутона със знака 

„+“ и от падащото меню избираме „Добави Медия“. Тук е важно да се 

съобразим с ограниченията в типа и големината на файла, които системата 

прилага. Когато изображението е вече добавено ние може да сменяме 

неговата позиция – дали да е подравнено от ляво, от дясно или дали да стои по 

средата.  

 

В меню „Настройки“ може да изберем различни методи на сортиране на 

обектите и настройки на иконата. 

 

В меню „Разрешения“ виждаме дадените по подразбиране разрешения за 

различните роли на потребителите. Тук може да се настройват правомощията 

на потребителите.  

 

N.B! Работете внимателно и коректно с разрешенията. В случай, че даден 

потребител не може да види даден елемент първо проверете дали 

разрешенията са настроени правилно.  

3: Как да създам нова група? 
Тук ще видим как да създадем нова група в платформата за обучение и 

развитие.  

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт.  

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Създаването на нова група става чрез натискане 

на бутона „Добави нов обект“, който се намира 

отгоре и в ляво на списъка с обекти. Когато 

кликнем върху този бутон се показва падащо меню, от което може да изберем 

какъв тип обект искаме да добавим. В случая ние избираме опцията „Група“.  
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N.B! В този случай ние създаваме нова група. Платформата ни дава възможност 

да добавим група и във вече създадена група, така че да се образува 

дървовидна структура. Добавянето на т.нар. подгрупа става по същия път.  

 

Първото, което трябва да направим е да зададем заглавие на групата. След 

това задаваме типа – публична или затворена. След като групата вече е 

създадена може да влезем в нея от Библиотека. 

 

След като отворим групата може да влезем в меню настройки. В подменюто 

„Настройки на групата“ може да зададем по фини настройки. Затворената 

група е в режим на няколко типа регистрация – свободна, с парола, със заявка 

или „Самостоятелно включване не е разрешено“ (това означава, че само 

администратора на групата може да добавя членове в групата). Когато 

приключим с настройките кликваме върху бутона „Съхраняване“. 

 

 

В меню „Членове“ може да управляваме кои потребители са членове на 

нашата група. За да добавим потребител, трябва да изпишем неговото име в  

полето „Потребител“, да изберем неговата роля в групата от падащото меню 

до празното поле и накрая да кликнем върху бутона „Добавяне“.  
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В меню „Учебен прогрес“ може да изберете дали учебния прогрес да бъде 

показван на отделните потребители или не.  

 

В меню „Експортиране“ може да изберем файлове от групата, които да бъдат 

експортирани в xml формат.  

 

В меню „Разрешения“ виждаме дадените по подразбиране разрешения за 

различните роли на потребителите. Тук може да се настройват правомощията 

на потребителите.  

 

N.B! Работете внимателно и коректно с разрешенията. В случай, че даден 

потребител не може да види даден елемент първо проверете дали 

разрешенията са настроени правилно.  

 

В меню „Съдържание“ може да генерираме и управляваме съдържанието, 

което желаем да включим в нашата група. Генерирането на съдържание става 

чрез кликване върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем типа 

обект, който искаме да добавим.  

4: Как да създам папка? 
Тук ще видим как да създадем нова папка в платформата за обучение и 

развитие.  

 

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем нова и папка във вече 

създадена група като от меню „Съдържание“ 

кликнем върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Папка“. 
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Необходимо е да зададем заглавие на папката. Ако искаме може да 

допълним и с кратко описание на съдържанието в папката. Когато сме готови 

кликваме върху „Добавяне на папка“. 

 

След като се създаде папката автоматично се отваря първото меню със 

съдържание, в което може да поставяте файлове и документи отново чрез 

кликване на бутона „Добави нов обект“.  

5: Как да създам файл и уеб линк? 
Сега ще видим как може да създадем файл и уеб линк, които да са достъпни 

за потребителите в дадена група.  

 

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем нов файл или уеб линк в 

папка като от меню „Съдържание“ кликнем 

върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Файл“ или „Уеб 

линк“.  
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Качването на файл може да стане както с импортиране на файл от 

компютъра, така и с функцията „Drag&Drop”. Имайте предвид, че 

максималният допустим размер на файл е 100.0 MB. Когато сме готови 

кликваме върху „Добавяне на файл“. 

 

Качването на уеб ресурс става по аналогичен начин като от менюто на 

„Добави нов обект“ изберем опцията „Уеб линк“. Тук от нас се изисква да 

посочим дали ресурса е външен или вътрешен за системата. Ако посочим 

„Външен“ трябва да подадем точния URL адрес на ресурса. Ако кликнем 

„Вътрешен“ отново трябва да зададем точната дестинация. Когато сме готови 

кликваме върху „Добавяне на уеб линк“.  

6: Как да създам набор от въпроси за тест? 
Тук ще видим как да създадем набор от въпроси, които после ще използваме, 

за да създадем тест за оценка на знанията в платформата за обучение и 

развитие.  

 

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем набор от въпроси във вече 

създадена група като от меню „Съдържание“ 
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кликнем върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Набор 

въпроси за тест“. 

 

След това от нас се изисква да въведем заглавие за набора въпроси. По-

желание може да добавим и описание. Когато приключим клокваме върху 

„Добавете набор от въпроси в теста“.  

 

След като вече сме създали нашия набор от въпрос е време да създадем и 

самите въпроси. Това става като кликнем върху бутона „Създай въпрос“, който 

се намира в горния ляв ъгъл. 

 

В следващата страница трябва да изберем 

типа на въпроса, който искаме да създадем. 

След като направим своя избор натискаме 

„Създаване“. 

 

Сега трябва да зададем заглавието на 

въпроса. Тук добавяме кратък израз, който да 

ни ориентира за съдържанието на самия 

въпрос.  

 

Тук трябва да посочим и автор на въпроса. 

В полето „Въпрос“ вписва ми и конкретния 

въпрос, който искаме да зададем. Тук може 

да променяме шрифта, може да добавяме линк или изображение. Може да 

използваме специални символи, да подчертаваме или удебеляваме текст.  
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От „Време за работа“ може да дадем времеви лимит за решаването на 

въпроса.  

 

Ако искаме отговорите да се появяват в различен ред всеки път когато въпросът 

бива отворен трябва да селектираме „Разбъркване на отговорите“.  

 

Следващото поле, което задължително трябва да попълним е „Отговори“. Тук 

въвеждаме възможните отговори и точките за всеки един отговор. Може да 

приложим и изображение към всеки един отговор. Моля, имайте предвид 

максималния допустим размер на файла: 100M, а позволени файлови 

разширения: .jpg, .jpeg, .png, .gif. Добавяме отговори като кликнем върху знака 

„+“ намиращ се под опцията „Действия“.  

 

 

 

За да съхраним въпроса и да се върнем обратно и да можем да създадем 

втори въпрос кликваме върху „ Съхраняване и връщане“. По този начин се 

връщаме в началната страница на набора от 

въпроси. От тук може да разгледаме как 

изглежда въпроса, който сме създали, като 

кликнем върху „Преглед“. Можем и да 

редактираме въпроса, като кликнем върху 

„Админ“.  

 

Когато въведем всички въпроси, отиваме 

в меню „Настройки“. Тук трябва да 

отбележим статуса „Онлайн“, за да 

може набора от въпроси да бъде 

активен и да може да го използваме 

когато създаваме тест.  
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След като сме създали набора от въпроси той е видим в групата или папката, в 

която сме го създали. Наборът от въпроси е видим само за администратора, но 

не и за крайния потребител.  

 

Следващата стъпка е да създадем тест.  

7: Как да създам тест? 
Тук ще видим как да създадем тест за оценка на знанията в платформата за 

обучение и развитие.  

 

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем тест във вече създадена 

група като от меню „Съдържание“ кликнем 

върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Тест“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След това от нас се изисква да въведем заглавие на теста. По-желание може 

да добавим и описание. Когато приключим клокваме върху „Добавяне на тест“. 

Автоматично ни се отваря меню за настройки на теста.  

 

В полето „Въведение“ може да добавим въвеждащо послание където може да 

дадем инструкции на потребителите за самия тест. Аналогично в полето 

„Финално съобщение“ може да въведем финално съобщение към 

участниците. За да е активно финалното съобщение трябва да селектираме 

отметката „Покажи финално съобщение“.  
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В отметката „Макс брой опити“ задаваме на колко опита за преминаване през 

теста има право един потребител.  Ако е зададено „0“ – това означава 

неограничен брой опити.  

 

Когато настройките ни удовлетворяват напълно кликваме върху „Съхраняване“. 

 

Ако желаем да добавим по-фини настройки може да разгледаме 

подменютата на меню „Настройки“ на теста от където може да управляваме 

схемата на оценките, точкуването и резултатите и сертификата. Когато сме 

готови кликваме върху „Съхраняване“. 

 

От подменюто „Схема на оценките“ може да определим при какъв процент (%) 

потребителя преминава успешно теста и при какъв процент преминава 

неуспешно. Когато сме готови кликваме върху „Съхраняване“. 

 

От подменюто „Точкуване и резултати“ може да зададем по-фини настройки 

на процеса по точкуване дали потребителите да виждат своите резултати. 

Когато сме готови кликваме върху „Съхраняване“.  

 

От подменюто „Сертификат“ може да добавим сертификат, който 

потребителите да получават когато завършат успешно своя тест. Тук е важно да 

селектираме опцията „Активен“. Тук може да задаваме шаблона за 

сертификата и текста за него. Когато сме готови кликваме върху 

„Съхраняване“. 

 

След като вече сме създали нашия тест е време да добавим въпроси. Това 

става като кликнем върху меню „Въпроси“.  

 

 

Тук имаме няколко опции. Може директно да създадем нов въпрос от бутона 

„Създай въпрос“ или да прегледаме набора от въпроси от бутона „Преглед на 

въпроси“.  

 

Ако изберем да създадем въпрос, процесът е същия като този при създаването 

на въпроси при добавянето на набор от въпроси.  

 

Ако изберем „Преглед на въпроси“ но се появява списък с всички въпроси, 

които сме създали и запазили в набора от въпроси. За да намерим по-лесно 
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въпроса, който търсим може да използваме филтъра, който се намира от горе 

на списъка.  

Когато намерим правилния въпрос може да го селектираме и после да 

кликнем върху бутона „Вмъкване“. Важно е да запомним, че може да вкараме 

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЪПРОС НАВЕДНЪЖ. 

 

От меню „Настройки“  трябва да изберем отметката „Онлайн“, за да може 

тестът да бъде достъпван. След това кликваме върху бутона „Съхраняване“. 

 

N.B! Системата няма да ви даде да зададете статус „Онлайн“ на теста преди 

да сте въвели въпроси в теста.  

 

От меню „Статистики“ може да проследим кои участници са попълнили теста 

и какъв е техния резултат, както и обобщени резултати за теста или за всеки 

отделен въпрос. Тази информация може да бъде експортирана. 

 

От меню „Учебен прогрес“ може да проследим статуса на теста за всеки 

потребител – дали теста е в процес на решаване, завършен, достъпен или не и 

т.н. 

8: Как да създам набор от въпроси за анкета? 
Тук ще видим как да създадем набор от въпроси, които после ще използваме, 

за да създадем анкета в платформата за обучение и развитие.  

 

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем набор от въпроси във вече 

създадена група като от меню „Съдържание“ 

кликнем върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Набор 

въпроси за анкета“. 
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След това от нас се изисква да въведем заглавие за набора въпроси. По-

желание може да добавим и описание. Когато приключим клокваме върху 

„Добавете набор от въпроси за анкета“.  

 

След като вече сме създали нашия набор от въпрос е време да създадем и 

самите въпроси. Това става като кликнем върху бутона „Създай въпрос“, който 

се намира в горния ляв ъгъл. 

 

В следващата страница трябва да изберем типа на въпроса, който искаме да 

създадем. 

След като направим своя избор 

натискаме „Създай въпрос“.  

 

Сега трябва да зададем заглавието на 

въпроса. Тук добавяме кратък израз, който 

да ни ориентира за съдържанието на 

самия въпрос.  

 

Тук трябва да посочим и автор на въпроса. 

В полето „Въпрос“ вписва ми и конкретния въпрос, който искаме да зададем. 

Тук може да променяме шрифта, може да добавяме линк или изображение. 

Може да използваме специални символи, да подчертаваме или удебеляваме 

текст.  

 

Следващото поле, което задължително трябва да попълним е „Отговори“. Тук 

въвеждаме възможните отговори и точките за всеки един отговор. Може да 

добавим и отворен отговор като селектираме съответната опция. Добавяме 
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възможни отговори като кликнем върху знака „+“ намиращ се под опцията 

„Действия“.  

 

 

 

За да съхраним въпроса и да се върнем обратно и да можем да създадем 

втори въпрос кликваме върху „ Съхраняване и връщане“. По този начин се 

връщаме в началната страница на набора от въпроси.  

 

Когато въведем всички въпроси, отиваме 

в меню „Настройки“. Тук трябва да 

отбележим статуса „Онлайн“, за да 

може набора от въпроси да бъде 

активен и да може да го използваме 

когато създаваме а.  

 

 

Наборът от въпроси е видим само за администратора, но не и за крайния 

потребител.  

 

Следващата стъпка е да създадем анкета.  

9: Как да създам анкета? 
Тук ще видим как да създадем анкета в платформата за обучение и развитие.  

 

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем тест във вече създадена 

група като от меню „Съдържание“ кликнем 

върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Анкета и 360° 

обратна връзка“. 
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След това от нас се изисква да въведем заглавие на теста. По-желание може 

да добавим и описание. Също така о тук правим избора дали искаме да 

направим анкета или 360° обратна връзка. Когато приключим кликваме върху 

„Добавяне на анкета“. Автоматично ни се отваря меню за настройки на 

анкетата.  

 

В полето „Въведение“ може да добавим въвеждащо послание. Аналогично в 

полето „Финално съобщение“ може да въведем финално съобщение към 

участниците. Когато сме готови с настройките кликваме върху „Съхраняване“.  

 

След като вече сме създали нашия тест е време да добавим въпроси. Това 

става като кликнем върху меню „Въпроси“.  

 

 

Тук имаме няколко опции. Може директно да създадем нов въпрос от бутона 

„Създай въпрос“ или да прегледаме набора от въпроси от бутона „Навигация 

до въпросите“.  

 

Ако изберем да създадем въпрос, процесът е същия като този при създаването 

на въпроси при добавянето на набор от въпроси.  

 

Ако изберем „Навигация до въпросите“ се появява списък с всички въпроси, 

които сме създали и запазили в набора от въпроси. За да намерим по-лесно 
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въпроса, който търсим може да използваме филтъра, който се намира от горе 

на списъка.  

 

Когато намерим правилния въпрос може да го селектираме и после да 

кликнем върху бутона „Вмъкване“. Важно е да запомним, че може да вкараме 

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЪПРОС НАВЕДНЪЖ. 

 

От меню „Настройки“  трябва да изберем отметката „Онлайн“, за да може 

тестът да бъде достъпван. След това кликваме върху бутона „Съхраняване“. 

 

N.B! Системата няма да ви даде да зададете статус „Онлайн“ на теста преди 

да сте въвели въпроси в теста. 

 

От меню „Резултати“ може да  разгледаме общите резултати от анкетата, както 

и резултати за всеки въпрос и за всеки участник.  Резултатите могат да бъдат 

експортирани под формата на Excel документ.  

10: Как да създам проучване? 
Тук ще видим как да създадем нова група в платформата за обучение и 

развитие.  

Първо трябва да влезем в платформата с нашия администраторски акаунт.  

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

Създаването на нова група става чрез натискане 

на бутона „Добави нов обект“, който се намира 

отгоре и в ляво на списъка с обекти. Когато 

кликнем върху този бутон се показва падащо меню, от което може да изберем 

какъв тип обект искаме да добавим. В случая ние избираме опцията 

„Проучване“.  
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След това от нас се изисква да въведем заглавие за Проучването. По-желание 

може да добавим и описание. Когато приключим клокваме върху „Добавяне на 

анкета“. 

 

След това автоматично се отваря меню „Съдържание“ на проучването. Тук ние 

трябва да впишем въпроса, който искаме да зададем към участниците в 

проучването. Тук може да добавим и изображение, така че проучването да 

изглежда по-атрактивно и да привлича вниманието на потребителите. В това 

меню ние трябва и да въведем възможните отговори.  

 

От меню „Настройки“ може да редактираме заглавието и описанието на 

проучването. Тук е важно да отбележим опцията „Онлайн“, за да може 

проучването ни ида бъде видяно от всички потребители. От тук може и да 

позволим или забраним виждането на резултатите от потребителите.  

 

В меню „Резултат“ може да видим обобщените резултати от проучването.  

 

В меню „Експортиране“ може да експортираме резултатите от проучването.  

 

В меню „Разрешения“ виждаме дадените по подразбиране разрешения за 

различните роли на потребителите. Тук може да се настройват правомощията 

на потребителите.  

 

N.B! Работете внимателно и коректно с разрешенията. В случай, че даден 

потребител не може да види даден елемент първо проверете дали 

разрешенията са настроени правилно.  

11: Как да създам компетенции?  
Тук ще видим как да създадем компетенции в организацията. Задаването на 

компетенции от изключително значение за процеса на създаване на 360° 

обратна връзка. 

Създаването на компетенции трябва да е предварително осмислено на база 

съществуващи такива в организацията.  

Препоръчително е първо да се създадат категории компетенции, а след това 

умения в тях. Ето как може да стане това.  

Първо трябва да кликнем върху бутона „Контролен 

панел“. 

От там трябва да изберем опцията „Управление на 

компетенции“. 
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Когато кликнем върху тази опция ни се появява следният екран: 

От тук може да 

създадем категория 

компетенции или само 

компетенция.  

Когато кликнем върху 

„Създаване на 

категория компетенции“ 

от нас се изисква да 

зададем заглавието и 

подредбата на 

категорията. След като 

сме готови натискаме 

бутона „Съхрани“.  

Когато кликнем върху бутона „Създай компетенция“ ни се отваря екран, в който 

записваме наименованието на компетенцията и номера под който ще бъде 

подредена компетенцията. При статус кликваме върху „Публикувано“. След 

като сме готови натискаме бутона „Съхрани“.  

След като запазите компетенцията се появява екран, в който трябва да бъде 

посочено нивата на това умение (пример: незадоволително, задоволително, 

добро и отлично). Всяко ниво се добавя отделно, като кликнем върху бутона 

„Добави ниво“.   
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12: Как да създам 360° обратна връзка? 
Тук ще видим как да създадем 360° обратна връзка е свързано със създаването 

на компетенции в организацията. Следователно, за да създадем подобна 

обратна връзка първо трябва да въведем компетенции.  

 

Първо трябва да вземем предвид, че създаването на  влезем в платформата с 

нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Може да създадем тест във вече създадена 

група като от меню „Съдържание“ кликнем 

върху бутона „Добави нов обект“ където може да изберем „Анкета и 360° 

обратна връзка“. 

 

 

След това от нас се изисква да въведем заглавие. По-желание може да 

добавим и описание. Също така от тук правим избора дали искаме да 

направим анкета или 360° обратна връзка. Когато приключим с избора 

кликваме върху „Добавяне“. Автоматично ни се отваря меню за настройки.  

 

 

След като вече сме създали нашия тест е време да добавим въпроси. Това 

става като кликнем върху меню „Въпроси“.  

Тук имаме няколко опции. Може директно да създадем нов въпрос от бутона 

„Създай въпрос“ или да прегледаме набора от въпроси от бутона „Навигация 

до въпросите“.  
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Ако изберем да създадем въпрос, процесът е същия като този при създаването 

на въпроси при добавянето на набор от въпроси.  

 

Ако изберем „Навигация до въпросите“ се появява списък с всички въпроси, 

които сме създали и запазили в набора от въпроси. За да намерим по-лесно 

въпроса, който търсим може да използваме филтъра, който се намира от горе 

на списъка.  

 

Когато намерим правилния въпрос може да го селектираме и после да 

кликнем върху бутона „Вмъкване“. Важно е да запомним, че може да вкараме 

ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЪПРОС НАВЕДНЪЖ. 

 

От меню „Настройки“  трябва да изберем отметката „Онлайн“, за да може 

анкетата да бъде достъпвана. В това меню има и още няколко важни опции, на 

които е редно да се спрем – от тук може да изберем дали оценяващите могат 

да оценяват себе си, дали могат да менажират оценките си или да добавят 

себе си като оценители.  След това кликваме върху бутона „Съхраняване“. 

 

N.B! Системата няма да ви даде да зададете статус „Онлайн“ на теста преди 

да сте въвели въпроси в теста. 

 

От това меню, в полето „Въведение“ може да добавим въвеждащо послание. 

Аналогично в полето „Финално съобщение“ може да въведем финално 

съобщение към участниците. Когато сме готови с настройките кликваме върху 

„Съхраняване“.  

 

За да може да свържем вече създадените компетенции в системата с 360° 

обратна връзка трябва да активираме отметката за достъп до услугата за 

компетенции.  

 

От меню „Компетенции“ може да видим списък с компетенциите, които вече 

сме създали. От тук може да изберем и кои компетенции ще използваме в 

конкретната 360° обратна връзка. От подменюто може да менажираме и 

оценката на всяка една компетенция. Това става като изберем бутона „Админ“, 

която се намира срещу всяка една компетенция в списъка. Когато зададем 

оценки кликваме върху „Съхраняване“.  

 

В меню „Оценявани служители“ сме избрали служители, които да бъдат 

оценявани. От меню „Управление на оценяващите“ избираме потребители, 

които да оценят вече избраните от нас потребители, които сме видели в меню 

„Оценявани служители“. 

 

N.B! Важно е да отбележим, че даден служител може да оцени, както колегите 

си, така и себе си.  
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От меню „Информация“ може да разгледаме текущия статус на всички анкети, 

които трябва да попълним, както и колко хора са оценили нас. Когато всички 

подали своята оценка може да затворим обратната връзка за оценяващи. 

Когато направим това вече може да получим статистика за резултатите от 

анкетата.  

 

От меню „Резултати“ виждаме средната самооценка и средната оценка от 

оценяващите. В подменю „Общи резултати“ може да видим детайлна 

статистика за компетенциите (пр. отговорили на въпроса, средни стойности, 

графики и т.н.). Тези данни могат да бъдат експортирани в Excel.  

 

13: Как да добавя един потребител в системата? 
Тук ще видим как да създадем 360° обратна връзка е свързано със създаването 

на компетенции в организацията. Следователно, за да създадем подобна 

обратна връзка първо трябва да въведем компетенции.  

 

Първо трябва да вземем предвид, че създаването на  влезем в платформата с 

нашия администраторски акаунт. 

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Контролен 

панел“, който е видим единствено и само за 

администратора.  

От там избираме опцията „Потребителски акаунти“.  
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Когато кликнем върху тази опция системата автоматично зарежда страницата 

Потребителски акаунти. Тук виждаме всички потребители, които са 

регистрирани в системата.  

 

Ако искаме да добавим нов 

потребител кликваме върху 

„Добавяне на потребител“. 

 

В страницата, която ни се отвори 

трябва да зададем параметри на профила на потребителя като потребителско 

име, парола, статус, достъп, пол, име, фамилия, имейл. Когато сме готови 

кликваме върху „Съхрани“ и потребителят е добавен.   

 

Системата автоматично ни връща в списъка с потребители. От тук може да 

намерим акаунта, който създадохме преди малко и да кликнем върху него.  

 

От меню „Определяне на роля“ може 

дам изберем каква е ролята на 

съответния потребител в системата. 

Това става като кликнем върху 

падащото меню в опцията „Роли“ от 

където избираме „Локални роли (само 

автогенерираните). Кликваме върху 

„Прилагане на филтър“ и се показва списък с различните роли от където трябва 

да изберем дали потребителя, който сме създали е администратор на група, 

модератор на чат, обучител в курс, участник в курс, член на група и т.н. 

 

За да разгледаме какви роли има 

даден потребител трябва да изберем 

„Зададени роли“ от падащото меню в 

опцията „Роли“ и да кликнем върху 

„Прилагане на филтър“.  

 

14: Как да добавя множество потребители наведнъж в системата? 

15: Как да използвам шаблони? 
За да разгледаме как се използват шаблони в 

платформата, трябва първо да влезем в меню 

„Помощ“, което се намира в горния десен ъгъл на екрана. 

След това кликваме върху меню „Администриране 

на eCompany.pro”. Тук ще намерим както кратки 

видео туториали за администриране на 
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платформата, така и вече създадени шаблони за работа в системата. 

Кликваме върху група „Шаблони“ където ще намерим няколко групи шаблони. 

Всеки един шаблон се използва по следния начин.  

Кликваме върху бутона „Действие“, който се намира под заглавието на всеки 

шаблон. Тук ни се отваря падащо меню, от което избираме функцията 

„Копиране“. След това ни се появява списък с възможни места (отдел, 

дирекция) където може да копираме шаблона. Избираме място и кликваме 

върху бутона „Продължи“.  

Системата ни показва всички файлове в този шаблон (тестове, анкети и т.н.) и 

ни пита дали искаме да копираме всички в зададената дестинация. От тук 

може да деселктираме определени файлове. Когато сме готови кликваме 

върху бутона „Копирай групата“.  

Когато групата шаблони е копирана може да сменим нейното име от меню 

„Настройки“. От това меню може да промените и останалите настройки на 

групата. Когато сме готови кликваме „Съхраняване“.  

В меню „Съдържание“ може да видим всички файлове, които сме копирали от 

шаблона – анкети, тестове, уеб ресурси и т.н. 

N.B! Тъй като тестовете и анкетите са копирани те са автоматично в режим 

Офлайн. Това значи, че трябва да влезем в меню „Настройки“ на всеки копиран 

тест и анкета и да изберем отметката Онлайн.  

16: Как да създам виртуална класна стая? 
За да създадем и управляваме виртуална стая е необходимо да имаме 

администраторски акаунт. След като влезем в нашия админ профил трябва да 

изберем в коя група искаме да създадем виртуалната класна стая.  

След като сме в групата кликваме върху бутона „Добави нов обект“ и избираме 

опцията „Виртуална класна стая“. 
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След това системата автоматично ни изпраща в меню „Настройки“ където 

трябва да въведем име на класната стая. Препоръчително е да въведем името 

на латиница, поради факта, че този компонент е външен за системата и ако 

използваме кирилица името може да не бъде разпознато.  

След като въведем името може да добавим описание на темата, която ще 

подлежи на обсъждане във виртуалната класна стая. След това трябва да 

изберем отметката „Включено“, за да може да имаме достъп до виртуалната 

стая. Когато сме готови кликваме върху „Запис“.  

Когато включим виртуалната класна стая всички потребители, които са членове 

на групата, в която сме създали стаята ще получат съобщение за създаването й.  

В меню „Информация“ може да добавим мета тагове или да включим 

публичните коментари относно виртуалната класна стая.  

От меню „Съдържание“ може да влезем в самата виртуална стая, следвайки 

инструкциите които са изписани на екрана ни. В това меню се намира и 

отметка „Record next session” – ако изберем тази отметка следващата сесия, 

която проведем в стаята ще бъде записана. По този начин обменената 

информация по време във виртуалната класна стая ще бъде достъпна и след 

приключване на сесията в самата стая.  

17: Как да менажирам виртуалната класна стая?  

1. Основни настройки на компютъра 
Сега ще разгледаме основните настройките на нашия компютър, които са 

нужни, за да участваме във виртуална класна стая. 

 

Първата стъпка е да отидем в Контролен панел 

на нашия компютър.  

 

След това кликваме върху иконата, до която 

пише JAVA.  
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Когато ни се отвори новият прозорец 

„JAVA Control panel”, кликваме върху 

опцията “Security”.  

 

Тук трябва да селектираме 

опцията“Enable Java content in a 

browser”, а при Security level  

селектираме опцията “High”.  

 

След това кликваме върху “Edit Site List”. 

Тук трябва да добавим връзката към 

виртуалната класна стая, за да може 

да бъдем допускани до нея. Тази 

връзка представлява линк, който трябва 

да ни бъде подаден от 

администраторите на платформата.  

 

За да направим това кликваме 

върху бутона “ADD” след което 

въвеждаме линка  към връзката 

и кликваме върху “OK”. 

Програмата автоматично ни 

връща в главния прозорец на 

JAVA и тогава отново трябва да 

кликнем върху “OK”, за да 

запазим новите настройки. 

 

 

 

 

Следващата стъпка е да влезем в платформата за обучение с нашия профил. 

След като сме направили това влизаме във вече създадена виртуална класна 

стая.  

2. Настройки за Google Chrome  
Тук ще разгледаме как да настоим Google Chrome, така че да може да 

достъпваме виртуалната класна стая без затруднения.  

 

Първото нещо, което трябва да направим е да влезем в Google Chrome. След 

това локализираме иконата с трите точки в горния десен ъгъл на прозореца, 

която изглежда ето така: 
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Когато кликнем върху тази икона ще се появи падащо меню от което трябва да 

изберем опцията „Настройки“. Най-долу на екрана се появява надписът  

„Разширени настройки“/“Show advanced settings“. 

Кликваме върху него и 

търсим опцията 

„Поверителност“/ „Privacy”.  В тази опция кликваме върху 

„Настройки на съдържанието“/ “Content settings”.  При 

опцията „Изскачащи прозорци“/“Pop 

ups” дайте разрешение. След това 

кликнете върху „Управление на 

разрешенията“/ „Manage exceptions”. 

Тук добавете линка към вашата 

корпоративна платформа за обучения.  

 

Тук трябва да се 

спрем и на 

опциите за 

Камера и 

Микрофон като е 

важно да 

посочим 

устройствата, 

които искам 

браузъра да ни 

позволи да 

ползваме при 

участие във 

виртуална класна 

стая.  

 

След като сте готови кликнете върху бутона “Готово”/„Done”, който се намира в 

долния десен ъгъл на прозореца. 

3. Настройки за аудио и видео  
Тук ще разгледаме настройките на аудио и видео, които са нужни, за да 

участваме във виртуална класна стая. 

 

Първо трябва да влезем във вече създадена от 

администратора виртуална стая. Това става като кликнем 
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върху бутона „Библиотека“ и после намерим списъка с „ВИРТУАЛНИ КЛАСНИ 

СТАИ“. След това кликваме върху стаята, в която трябва да влезем, което ни води 

до този екран: 

 

 

Когато кликнем върху „Кликнете тук за отваряне 

на виртуалната класна стая в нов прозорец„ се 

отваря самата виртуална класна стая. Когато 

стаята се зареди автоматично излиза нов 

прозорец „Adobe Flash Player Settings”. В този 

прозорец трябва да изберем опцията “Allow” и 

после да кликнем върху бутона „Close”. 

 

Следващият автоматично отворен прозорец е “Audio Settings”. Тук може да 

възпроизведем тестови 

звук, за да проверим дали 

микрофонът ни работи. 

Това става като кликнем на 

бутона „Test speakers”.Ако 

не чуваме звука трябва да 

кликнем върху бутона 

„Change microphone“ от 

където може да посочим 

кой микрофон искаме да 

използваме.  

 

Когато кликнем върху този бутон най-вероятно ще се появи съобщение в горния 

ляв ъгъл на екрана. Това съобщение ни пита дали разрешаваме на програмата 

да използва камерата и микрофона на нашия компютър. В този прозорец 

трябва да изберем „ ALLOW”. След това се връщаме към прозореца с аудио 

настройките. Съобщение може и да не се появи, но това не е проблем. 

 

Докато сме в този прозорец може да увеличим 

звука и да редуцираме ехото. След това кликваме 

върху иконата с камерата, за да добавим и видео. 

Кликваме отново върху камерата докато не видим 

нашата картина в прозореца. Когато сме готови с 
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тези настройки кликваме върху бутона „Close”. След това кликваме върху „Join 

Audio” . След това се появява следното съобщение:  

 

Когато се появи това съобщение отново трябва да кликнем върху „Allow”.  

18: Как да използвам виртуалната класна стая?  

1. Звук 
Когато отворим виртуалната класна стая виждаме няколко прозореца. Първият, 

който се намира в горния ляв ъгъл, е прозореца на потребителите. Нашето име 

ще е изписано там в син цвят.  

Когато използваме микрофона си и говорим до нашето име, което се намира 

в горния ляв прозорец, се появява микрофон. Когато някой от другите 

потребители се присъедини към аудиото ще видите иконата с микрофона до 

тяхното име в същия прозорец.  

Като модератор имаме възможността да заглушаваме и пускаме звука на 

другите потребители. Това става като кликнем на иконата с микрофона. Когато 

искаме да заглушим вси чки потребители може да направим това от иконата за 

настройки, която се намира в долния ляв ъгъл на прозореца. В повечето случаи 

презентаторите избират да заглушат всички потребители освен себе си, за да 

се минимализира шума.  

2. Чат 
Едно от нещата, които може да правим в стаята да разговаряме с останалите 

потребители в стаята. Това става от прозореца в горния десен ъгъл на екрана, 

който представлява чата. В горната част на прозореца виждаме таб с името 

„ALL” – когато сме избрали него разговаряме с всички потребители, които се 

намират в стаята.  

Ако искаме да проведем личен разговор с някой от колегите ни трябва да 

кликнем върху таба със знака „+“ и да изберем с кой искаме да разговаряме. 

Това ще отвори нов „личен“ таб, в който може спокойно да проведем своя 

разговор. Този разговор ще е видим само за нас и нашия колега.  

3. Видео 
За да пуснем видеото трябва да кликнем върху иконата с уеб камера, която се 

намира в лентата над прозореца с участниците. Когато кликнем върху иконата 

ни се отваря прозорец, в който виждаме какво изображение получаваме от 
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нашата уеб камера. Под самото изображение има падащо меню, от което 

може да променим резолюцията на картината. Когато сме готови кликваме 

върху бутона „Start Sharing”. Картината от видео камерата ще се появи в долния 

ляв ъгъл на екрана.  

4. Добавяне на презентация 
За да добавим презентация във виртуалната класна стая кликваме върху бутона 

с изображение на файл, който се намира в левия долен ъгъл на основния 

прозорец.  

След това трябва да изберем файл от нашия компютър на и да го качим във 

стаята.  

N.B! Може да добавяте файлове от Office пакета, но за по-добри резултати 

придържайте се към документи в PDF формат.  

Когато документът се качи в стаята той ще бъде показан в главния прозорец по-

средата на нашия екран.  

Като презентатор ние избираме какво виждат останалите потребители в стаята. 

Може да подчертаваме определени данни, да насочваме вниманието към 

определени изрази, може да пишем по самия документ и т.н.  

Като модератор на сесията можем да дадем правото на презентатор и на 

някой друг от потребителите в стаята. Това става като се върнем в горния ляв 

прозорец, където са изписани имената на всички потребители, и кликнем върху 

иконата от лявата страна на името на потребителя.  

5. Промяна на интерфейса 
Като модератор ние може да променим интерфейса на потребителския 

прозорец. Например, ако решим, че най-важната част в нашата среща е 

презентацията, ще поставим нея в най-големия екран. Ако решим, че за нас е 

по-важен разговора – ще поставим изображението от уеб камерата в главния 

прозорец.  

За да се възползваме от тази опция трябва да използваме бутона „Custom 

layout”, който се намира в долния десен ъгъл на нашия екран.   

19: Как да настроя своя календар?  
Тук са зададени и групите, в които сме членове, и техните индивидуални 

календари. Тъй като в различните групи има различни събития и потребители, 

мениджмънтът на календара се определя от групите.  

 

От подменютата може да разгледаме нашите предстоящи събития, да 

прегледаме нашите ангажименти за настоящия ден, седмица или месец. Във 

всеки един преглед ние имаме опцията да добавяме свои ангажименти или 

събития като кликнем върху иконата с изображение на знака плюс „+“.  
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Когато създаваме ново събитие ние може да въведем конкретен час, дата, 

заглавие и тематика на събитието. Тук може и да зададете събития, които се 

повтарят ежеседмично, ежемесечно или ежегодно.  

  

Може да добавим местоположение на събитието и да 

уведомим целево определени потребители. Когато сме 

готови с въвеждането на информация кликваме върху 

бутона „Създай събитие“ и нашето събитие вече 

фигурира в календара ни.  

 

В меню „Управление“ може да видим в кои групи 

членувате.  

В меню „Настройки“ имаме достъп до основните 

настройки за подредба на календара.  

 

20: Как да синхронизирам своя календар в системата с този в 

Outlook ? 
Сега ще видим как да  синхронизираме своя календар в обучителната 

платформа с този в Outlook. 

 

Под самия календар виждаме един оранжев 

бутон, който се казва “iCal”. Когато  кликнем 

върху него, платформата генерира линк, който 

да поставим в нашия Outlook, така че да 

синхронизираме събитията свързани с 

обучение и развитие в платформата с нашите 

бизнес срещи и цели. По този начин 

минимализираме шанса да изпуснем или 

забравим дадено събитие. Ето как става това: 

 

Първо кликваме върху бутона iCal. След това взимаме ето този линк и с десен 

бутон избираме опцията „Копирай“ или “Copy”.  
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След това влизаме в нашия Outlook и избираме опцията „Календар“. Когато се 

отвори нашия календар преместваме погледа си върху горната лента и по-

конкретно върху опцията „Open Calendar”. Когато кликнем върху този бутон ни 

се отваря падащо меню, от което избираме опцията “From Internet”. В този нов 

прозорец ние трябва да поставим линка, който вече сме копирали от 

платформата. След като сме поставили линка кликваме „ОК“ и след няколко 

секунди може да видим двата календара един до друг.  

21: Как да експортирам електронни обучения и как да ги кача в 

платформата? 

1. Експортиране от iSpring  
N.B! Винаги публикуваме в  HTML5 формат.  

Кликнете „Publish” 

 

 

 

Ще се появи следният прозорец: 

 

Кликнете „ LMS” и обърнете внимание на следните опции: 

 

 

1 

00 
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В „CUSTOMIZE” 1 може да промените визията на екрана на обучението – дали да се 

вижда презентатор, дали да се вижда листа със съдържанието и т.н. 

В “GENERAL” отбележете: 

• При “Title” – изберете име на вашето обучение 

• При “Local folder” – изберете папката, в която е оригиналната PowerPoint 

презентация и останалите материали, които сте ползвали в обучението 

• При  “Slide Range” – All Slides 

• При “Output” – Combined (HTML5+FLASH) + Use iSpring Play + Zip output 

• При “Player” - Universal 

В “LEARNING COURSE” отбележете: 

• При „Type” – SCORM2004; 2nd Edition 

• При “Progress and Completion” – Customize 

 

2 
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• При „Customize” 2 – изберете критериите, по които обучението се счита за  

преминато (брой преминати слайдове) 

 

N.B! В ADVANCED Тези две функции да НЕ СА селектирани!!!  
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2. Импортиране в онлайн платформата 
 

За да импортираме обучение в онлайн платформата за обучение и развитие 

първо трябва да влезем в системата с нашия администраторски акаунт.  

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Създаването на ново обучение става чрез 

натискане на бутона „Добави нов обект“, който се 

намира отгоре и в ляво на списъка с обекти. 

Когато кликнем върху този бутон се показва падащо меню, от което може да 

изберем какъв тип обект искаме да добавим. В случая ние избираме опцията 

„Модул за обучение SCORM/AICC“.  

 

 

Може да добавим ново обучение както в главната страница на библиотеката, 

така и в определена група в системата. Добавянето на обучение винаги става 

чрез бутона „Добави нов обект“. 

След като 

изберем опцията 

„Модул за 

обучение 

SCORM/AICC“ 

автоматично ни 

се отваря страницата за импортиране на ново обучение. Тук трябва да зададем 

заглавие на ресурса. При опцията „Тип“ избираме “SCORM 2004”. За да 

прибавим файл кликваме върху „Избор на файл“ и избираме zip файла на 
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обучението, който се намира на нашия компютър. Тук е важно да се 

съобразим с ограниченията на системата като максималният допустим 

размер на файла е 100.0 MB.  

Когато сме готови кликваме върху „Импортиране“.  

Когато модулът за обучение е импортиран системата автоматично отваря меню 

„Настройки“ на обучението. Тук е необходимо да изберем опцията „Онлайн“, 

за да бъде достъпно съдържанието. В тази страница може да посочим дали 

искаме обучението да работи и в офлайн режим.  

Опцията SCORM 2004 4-то издание също трябва да е селектирана. Когато сме 

готови кликваме върху бутона „Съхраняване“.  

N.B! В меню „Файлове от списъка“ е необходимо да изтрием zip файла, за да 

не затрудняваме системата. Не се притеснявайте – обучението ще остане в 

системата, защото zip файла вече е разархивиран.  

От меню „Информация“ може да зададете мета таговете, които ще помогнат 

за по-бързо намиране на обучението в системата. От това меню може да 

включите и опцията за  публични коментари относно обучението.  

От меню „Учебен прогрес“ и подменю „Настройки“ при „Критерии на теста“ 

отбелязваме опцията „Автоматично от статуса на SCORM пакета“ и кликваме 

върху „Съхраняване“. В останалите подменюта тук може да разгледам данни от 

обучението – кой е посетил обучението, какви са средните резултати и т.н. 

От меню „Метаданни“ е важно да отбележим информация за автора и 

авторските права върху обучението.  

22: Как да създам курс (папка)? 
За да създадем курс в платформата за обучение и развитие първо трябва да 

влезем в системата с нашия администраторски акаунт.  

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Създаването на нов курс става чрез натискане на 

бутона „Добави нов обект“, който се намира 

отгоре и в ляво на списъка с обекти. Когато 

кликнем върху този бутон се показва падащо меню, от което може да изберем 

какъв тип обект искаме да добавим. В случая ние избираме опцията „Курс“.  
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Първото, което трябва да направим е да зададем заглавие на курса. Може да 

добавим и описание. Когато сме готови кликваме върху бутона „Добавяне на 

курса“. След като курса вече е създаден системата автоматично ни препраща 

към меню „Настройки“.  

 

В  меню „Настройки“ трябва да отбележим функцията „Онлайн“, за да може 

участниците в курса да имат достъп до съдържанието му. От това меню може 

да зададете начални материали и предварителни условия за преминаване 

през курса.  

 

В меню „Членове“ може да добавим потребителите, които искаме да вземат 

участие в курса.  

 

В меню „Съдържание“ може да добавим материали за курса. Това става като 

кликнем върху бутона „Добави нов обект“. От подменюто „Текст/Медия 

редактор“ може да добавим начално съобщение/ медия/ графика отнасяща 

се до курса.  

23: Как да създам съдържание в системата – модул за обучение 

eCompany.pro? 
За да създадем модул за обучение в платформата за обучение и развитие 

първо трябва да влезем в системата с нашия администраторски акаунт.  

 

След това трябва да  кликнем върху бутона „Библиотека“ и от падащото меню 

да изберем опцията „Библиотека – главна страница“. 

 

Създаването на нов курс става чрез натискане на 

бутона „Добави нов обект“, който се намира 

отгоре и в ляво на списъка с обекти. Когато 
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кликнем върху този бутон се показва падащо меню, от което може да изберем 

какъв тип обект искаме да добавим. В случая ние избираме опцията „модул за 

обучение eCompany.pro“.  

 

 

Първото, което трябва да направим е да зададем заглавие на модула за 

обучение. Може да добавим и описание. Когато сме готови кликваме върху 

бутона „Добавяне на eCompany.pro модул за обучение“. След като модулът за 

обучение е вече създаден системата автоматично ни препраща към меню 

„Съдържание“.  

 

В подменюто „Глави“ може да добавим нови глави към съдържанието  на 

нашето обучение като кликне върху бутона „+“ и изберем колко глави искаме 

да добавим.  

 

Когато сме готови кликваме върху бутона „Запиши заглавията“.  
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От лявата страна на екрана ни виждаме 

структурата на нашето обучение.  

 

В подменюто „Всички страници“ може да 

добавяме страници към всяка глава. От тук 

може и да редактираме информация в 

съответната страница. Това става като 

кликнем върху самата страница.  

 

 

От меню „Настройки“ може да редактираме визуализацията на елементите и 

на съдържанието. От това меню трябва да изберем отметката „Онлайн“, за да 

може модулът за обучение да е достъпен за потребителите.  

 

От подменю „Изглед за презентация“ може да видим как ще изглежда нашият 

модул за обучение. Ако искаме да редактираме определена страница може 

да направим това като кликнем върху бутона „Редактиране на страницата“ в 

долния десен ъгъл. 

 

 

24: Как да използвам модул „Статистика“?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


