Activarea conturilor organizaționale și a aplicației Adservio

Conturile organizaționale sunt conturi de gmail, particularizate pentru colegiul nostru și care
conțin în plus o serie de aplicații educaționale. Aceste aplicații au ca denumire generală
termenul Gsuite. Aceste conturi vor fi utile în situația în care aplicația Adservio va avea
probleme și se va apela la aplicațiile Gsuite ca soluție de rezervă.
În legătură cu activarea conturilor Gsuite și Adservio: elevii claselor a VI-a, a VII-a , a VIII-a,
a X-a, a XI-a și a XII-a au deja conturi pe platforma Adservio. Aceștia vor trebui să-și
activeze doar conturile organizationale Gsuite.
Elevii claselor a V-a și a IX-a trebuie să-și activeze conturile și pe Gsuite și pe Adservio.
Pentru ei activarea trebuie făcută în ordine, prima dată Gsuite și apoi Adservio.

Activarea conturilor Gsuite (valabil pentru toți elevii colegiului)
Fiecărui elev i-a fost creat un cont Gsuite, urmând ca elevul să și-l activeze. Lista conturilor
Gsuite se află la dirigintele fiecărei clase. Activarea contului Gsuite se poate face oricând,
din momentul în care ați primit numele contului vostru de la diriginte.
Cum se face activarea contului Gsuite
Pasul 1
Se deschide un browser și se tastează în bara de adrese textul: mail.google.com

Pasul 2
Se introduce în caseta pentru adresa de e-mail denumirea contului, așa cum a fost
primită de la diriginte. De exemplu, elev.test@colegiulvlahuta.ro. Este foarte important ca
denumirea contului să fie scrisă complet, inclusiv terminația @colegiulvlahuta.ro. Se apasă
butonul Înainte

Pasul 3
Se introduce parola primită odată cu numele contului. Inițial, aceasta este 12345678,
pentru toți, urmând ca ea să fie schimbată ulterior. După ce se introduce parola de mai sus, se
apasă butonul Înainte

Pasul 4
Va apărea un mesaj de bun venit. Se dă click pe butonul Accept

Pasul 5
Se va alege o nouă parolă pentru cont.

Pasul 6
Contul a fost activat și aveți acces la el. Acesta poate fi folosit și ca un cont obișnuit de
e-mail dar oferă și o serie de aplicații accesibile din meniu, unele active, altele urmând a fi
activate pe parcurs. Notați-vă denumirea contului precum și parola aleasă de voi pentru
acesta. Veți avea nevoie de ele pe parcursului anului școlar.

Cum se face activarea contului Adservio (valabil doar pentru elevii clasei a V-a și
claselor a IX-a)
Important! Activarea contului Adservio este posibilă doar după ce se activează contul
Gsuite!
Activarea contului Gsuite se poate face oricând, din momentul în care ați primit numele
contului vostru de la diriginte. Activarea contului Adservio se va face în momentul când veți
fi anunțați de diriginți, cu condiția să aveți activat deja contul Gsuite.
Pasul 1
Pe adresele de e-mail Gsuite primite de la diriginți, activate de voi în prealabil, veți primi un
mesaj ca în imaginea de mai jos.

Pasul 2
Se accesează mesajul primit care va fi asemănător cu imaginea de mai jos

Se dă clic pe butonul Mergi la pagina de înregistrare

Pasul 3
Automat, se va deschide o nouă fereastră în browser. Aceasta conține pagina de
înregistrare a contului Adservio și va arata similar cu imaginea de mai jos.

În mod normal, codul de înregistrare va fi completat automat, așa cum se vede mai sus. Dacă
acest lucru nu se întâmplă iar câmpul cu codul de activare este gol, atunci se va copia cu
COPY-PASTE codul primit în mesajul de la pasul 2. Se dă clic pe butonul Continuă

Pasul 4
Va trebui să completați adresa de e-mail și veți alege o parolă. Adresa de e-mail este cea
primită de la diriginți, adică adresa Gsuite. Important! Nu introduceți o altă adresă de email decât cea despre care am vorbit!
Se vor bifa cele 3 casete (notificări și mesaje, termeni și condiții, politica de confidențialitate)
și se dă clic pe butonul Continuă

Pasul 5
Va apărea un mesaj ca cel de mai jos.

Pasul 6

Pe adresa de e-mail Gsuite veți primi un mesaj similar cu cel de mai jos

Se accesează mesajul care va conține confirmarea activării contului și un buton Click aici
Se dă click pe acest buton.

Va apărea un mesaj ca cel de mai jos.

Se dă click pe butonul Autentificare

Pasul 7
În câmpul utilizator se trece adresa de e-mail Gsuite, ca în imaginea de mai jos.

Se dă click pe butonul Pasul următor

Pasul 8
Se va completa parola aleasă la pasul 4

După ce ați completat și parola, se dă clic pe pasul următor și, din acest moment, aveți acces
pe platforma Adservio.
Ulterior, conectarea pe platformă se va face la adresa www.adservio.ro, folosind denumirea
adresei de e-mail Gsuite ca nume de utilizator iar parola va fi cea de la pasul 4.

