
Przewodnik po Panelu Użytkownika MS AGH

Witamy Cię na Miasteczku Studenckim AGH! W tym krótkim przewodniku postaramy się
przybliżyć Ci Panel Użytkownika.

Tuż po zalogowaniu się, Twoim oczom ukażą się najnowsze wia-
domości związane z funkcjonowaniem MS. Tutaj też sprawdzisz
nadchodzące rezerwacje, pozostały do wykorzystania limit łącza
internetowego, najnowsze pytania pytania w Q&A i inne istotne
informacje.

Zakładka Moje dane przeniesię Cię na profil.dsnet.agh.edu.pl,
gdzie oprócz informacji podanych przez Ciebie przy rejestracji,
znajdziesz między innymi kod autoryzacyjny, który potrzebny jest
przy zamianie rezerwacji lub kwaterowaniu ze znajomymi. Niektóre
dane - hasło, email czy telefon ustawisz tu samodzielnie, natomiast
o zmianie imienia, nazwiska lub adresu trzeba poinformować Dział
Domów Studenckich MS. Tu sprawdzisz też treść oświadczenia i
politykę prywatności.

Do podstrony Zakwaterowanie będziesz zaglądać przynajmniej
raz w miesiącu, żeby sprawdzić aktualne saldo oraz czy została
już zaksięgowana przelana na Twoje subkonto opłata za zakwate-
rowanie w akademiku. Tutaj też zgłosisz swoje wykwaterowanie,
należy zrobić to na trzy dni przed jego planowaną datą. Ponadto,
znajdziesz tu listę członków Rady Mieszkańców Twojego DS.

Kolejna opcja w menu Panelu to Komputery. Znajdziesz tu
wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania z miastecz-
kowej sieci, m. in. zarejestrujesz nowy komputer, przeczytasz
kiedy obowiązują ograniczenia transferu, sprawdzisz wymaganą
konfigurację routera. Na wykresie możesz sprawdzić wykorzystanie
transferu, dezaktywować lub zgłosić zgubienie urządzenia.

Jeśli powyższa strona nie rozwiała wszystkich Twoich wątpliwości
i problemów natury technicznej, zajrzyj do Mam problem z...
Oprócz odpowiedzi na często zadawane pytania, zgłosisz tam
zespute gniazdko internetowe lub inny problem z dostępem do sieci.

Dzięki Rezerwacjom sprawdzisz dostępność pralek czy szuszarek
i zarezerwujesz dogodny dla siebie termin. Rezerwować trzeba
również boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, a także
inne obiekty, które znajdują się w akademikach, takie jak bilard czy
TV w salach klubowych. Wszystkie niezbędne informacje i zasady
korzystania znajdziesz na stronach poszczególnych rezerwacji.

https://profil.dsnet.agh.edu.pl/


Jeżeli po zakwaterowaniu zauważysz jakiekolwiek zniszczenia w
pokoju, odwiedź zakładkę Usterki. Należy je zgłosić najpóźniej
w dniu następującym po dacie zakwaterowania. Zgłoszone usterki
zostaną zweryfikowane przez administrację DS i skierowane do
naprawy.

Ogłoszenia i Kampanie informacyjne to podobne do siebie
podstrony, dzięki którym będziesz na bieżąco z tym, co dzieje
się w Twoim DS oraz na Miasteczku. Dzięki ogłoszeniom
publikowanym, między innymi przez Samorząd Studencki, już nigdy
nie przegapisz, np. Wieczoru planszówek w Klubie Studio. Tam
też zobaczysz ponownie wszystkie komunikaty, które wyskakują
znienacka, raz na jakiś czas, pomiędzy przeglądanymi przez Ciebie
stronami.

Na początku roku akademickiego odbywają się wybory przedstawi-
cieli mieszkańców do Rady Mieszkańców, zgodnie z ordynacją
wyborczą URSS. To dobra okazja na zdobycie doświadczenia
i zakosztowania aktywności w organizacji studenckiej.

Jeśli chcesz otrzymać kartę postojową, odwiedź zakładkę Wnioski,
a po wypełnieniu formularza zgłoś się do administracji Twojego
akademika. Wnioski związane z zakwaterowaniem znajdziesz na
stronie Akademik AGH

Jeśli na koniec roku akademickiego będziesz chciał dokonać rezer-
wacji wybranego pokoju, odwiedź zakładkę Rezerwacja pokoju,
a po wybraniu odpowiedniego akademika i pokoju, zarezerwujesz
go do przyszłego kwaterowania. Jeśli dogadujesz się ze swoimi
współokatorami możecie również razem zarezerwować dany pokój,
by móc mieszkać w tym samym składzie w następnym roku
akademickim.

Jeśli po przeczytaniu tego przewodnika wciąż coś jest dla Ciebie
niejasne, możesz kliknąć w opcję menu Pytania i odpowiedzi
i utworzyć nowy wątek. Nie zagląda tam tak dużo osób jak na
facebookowe grupy poszczególnych akademików lub całego MS, ale
często możesz liczyć na wartościowe informacje.

https://panel.dsnet.agh.edu.pl/

Oceń czy powyższy dokument jest przydatny: TAK NIE

https://akademik.agh.edu.pl/
https://panel.dsnet.agh.edu.pl/
https://panel.dsnet.agh.edu.pl/feedback/tak/panelintro202009/255c6f70
https://panel.dsnet.agh.edu.pl/feedback/nie/panelintro202009/1d7e1994

