4.- SoHicituds de reinici de contrasenyes.

(

Ris usuaris de la web de famílies que s’hagin oblidat la seva contrasenya o tenguin el seu accés bloquejat per
qualsevol aftre motiu disposaran d’un boté “He oblidat la cotrasenya” en la pantalla d’accés a l’aplicacié,
que els servirá per enviar-vos una peticié perqué se’ls en proporcioni una de nova.
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Aplicacio per a la Gesto Educativa de les ¡lles Balears

Usuari
Contrasenya
Accés smb certiflcat diítaI
He oblidat la contrasenya

Pitjant sobre el botó “He oblidat la contraseya” l’usuari accedirá a la següent pantalla, on podrá realitzar la
sollicitud de reinici de la seva contrasenya.
L’interesat haurá d’aportar una série de dades personals que hauran de coincidir exactament amb les que el
sistema té enregistrades. Més concretament, se u demana que indiqui el seu document d’identitat, codi
d’usuari, primer llinatge, data de naixament, sexe, teléfon móbil i codi postal.
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La pantalla disposa d’un sistema “captcha” contra peticions massives o automatitzades:

—

Sol’licitucl de reinici de contrasenya
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En cas que alguna de les dades indicades pel sollicitant no coincideixi amb les enregistrades en el sistema Ii
mostrarem el següent missatge per pantalla i no es podrá proceclir amb la petició fins que les dades siguin les
correctes.
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Aphcacló per a la Gestió Educativa de les llies Balears

SoHicitud de reinici de contrasenya
Tipus document.

Usuar
Dala de neixeme
Tetfon mtijíl:r1

Algunes de les dadas Indicades no caincideixen amb les enregtsfrades en el sistema
Cornpravi la informacid intraduTda.
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Setecciciu el centte on vo enr a petlcio de enicl de contrasenye
Tipus centre:
Centre.

nstilut declucacia secunidánia
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No sóc un robot

Envia sol4icitud

Si la petició és correcta se li mostrará el següent missatge al sollicitant:

La sollcitud s’ha enviar cDrrectarnent. En hreu rebrá la nava
contrasenya per SMS al telton mbil indicat en el formulan.
Per a qualsevol incidencia contacti arnb el centre.

