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Rychlý průvodce registrací k institucionálnímu členství v Oracle Academy


Chcete-li se zaregistrovat k členství v Oracle Academy, musíte mít účet Oracle.



Během registračního procesu musí osoba, která je oprávněna přijímat právní podmínky jménem vaší instituce
(statutární orgán), akceptovat Smlouvu o institucionálním členství v Oracle Academy.

1.

Přejděte na https://academy.oracle.com.
Přesuňte kurzor myši nad položku „Membership“
(Členství) v horní nabídce a klikněte na „Join
Oracle Academy“ (Připojit se k Oracle Academy).

2.

Na další stránce přejděte na „Step 1: Create
Your Oracle Account“ (Krok 1: Vytvoření účtu
Oracle) a vyberte možnost „I Already Have
an Oracle Account“ (Účet Oracle již mám).
Klikněte na tlačítko „Sign In to Your Account
and Register for Membership“ (Přihlásit se ke
svému účtu a zaregistrovat se k členství).

3.

Na stránce Sign In (Přihlášení) zadejte
uživatelské jméno a heslo k stávajícímu účtu
Oracle. Pokud účet Oracle nemáte, klikněte na
možnost „I Do Not Have an Oracle Account“
(Nemám účet Oracle). Potom klikněte na
tlačítko „Create Your Account“ (Vytvořit účet)
a postupujte podle pokynů.

4.

Na stránce Registrace členství a objednávky
vyberte preferovaný jazyk pro komunikaci
s Oracle Store a klikněte na tlačítko
„Registrace mé instituce.“

5.

Na další obrazovce vyberte z rozbalovacího seznamu svou zemi. Zadejte název instituce a klikněte
na tlačítko „Vyhledat“.

6.

V seznamu výsledků vyhledávání klikněte na
název své instituce a zkontrolujte správnost
informací o instituci.


Pokud název vaší instituce nebyl ve
výsledcích vyhledávání nalezen, klikněte
na odkaz „přidejte svoji instituci“ a vyplňte
formuláře Přidat instituci a Kontaktní
informace. Po odeslání vaší žádosti
o doplnění instituce bude žádost
přezkoumána pracovníky Oracle Academy.



Po přidání vaší instituce obdržíte e-mail
s pokyny, jak pokračovat v registraci
k institucionálnímu členství.

7.

Na stránce Kontaktní informace vyplňte všechny požadované údaje.

8.

Vyplňte Smlouvu o institucionálním členství v Oracle Academy a odešlete svoji žádost o registraci.

Po zpracování vašeho požadavku na registraci obdržíte dva e-maily (e-mail o přijetí požadavku a uvítací e-mail). Zaslání
uvítacího e-mailu znamená, že vaše členství je aktivní. Můžete se přihlásit na webovou stránku Oracle Academy a využívat
svých členských výhod.


POZNÁMKA: Po vyplnění informací k registraci může aktivace vašeho členského účtu v Oracle Academy trvat
až 5 dní od přijetí požadavku na registraci vaší instituce.



Podrobné pokyny k registraci naleznete v části Průvodce registrací k institucionálnímu členství nebo na videu.
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