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Инструкции за
родители/настойници - как да
започнете с Päikky
https://jakobstad.paikky.fi
Приложението Päikky може да се използва както на компютър, така и на таблет.

Активиране на потребителско име - Вашето първо влизане в
Päikky
1. Отворете браузъра си – Chrome, Firefox или Safari. Адресът на Päikky е:
https://jakobstad.paikky.fi.
2. Изберете Aktivera ditt användarnamn (Активиране на Вашето потребителско
име).
3. Въведете своя телефонен номер без “-” знаци или интервали в новия прозорец,
който се отваря. Кликнете върху бутона Skicka (Изпращане).
4. Päikky ще изпрати код на Вашия телефон. Въведете кода в прозореца
Активиране на потребителското име. Вече можете да въведете паролата си.
Паролата трябва да съдържа поне една главна буква, една буква и един
специален знак (например. !, ?, +). Паролата трябва да се състои от поне 8
знака.
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Поддържани браузъри
Ако получите това съобщение, това е така, защото в момента Internet Explorer не е
един от поддържаните браузъри. Поддържаните браузъри към момента, са: Google
Chrome, Mozilla Firefox и Safari. Като кликнете върху (например) 'Google Chrome',
можете да изтеглите браузъра Chrome в устройството си.

Инструкции за използване на Päikky
След като влезете, можете да изтеглите ръководството за инструкции на Päikky, като
кликнете върху текста в долния ляв ъгъл, "инструкции за изтегляне в PDF формат".
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Създаване на среща

(по-подробни инструкции в ръководството)

Срещите за следващата седмица трябва да бъдат извършени не по-късно от сряда
в 24:00 часа. По това време планът за следващата седмица е затворен.
Напомнянето за планиране на бъдещето се изпраща на родителите по електронна
поща всеки вторник в 12:00 часа.
1. Влезте в Päikky.
2. Изберете Kalender (Календар) горе в дясно на екрана.
3. Срещите за всяко дете се създават в отворена календарна седмица.
Планирайте ежедневните нужди от здравеопазване, като кликнете върху Lägg
till planering (Добавяне на план) за всеки ден. За всеки ден трябва да
изберете или "Присъства" или "Отсъства". За дни, когато присъствате, изберете
началните и крайните часове. Spara planeringen (Запазете плана си). Можете
да редактирате плана си до деня, когато планирането е заключено.
4. Плановете и актуалността имат различни цветове в календара. Планирането е
зелено, докато актуализираното присъствие е лилаво.
5. Ако планираната седмица представлява седмица с редовни времеви рамки, тя
може да бъде запазена като план по förvald planering (подразбиране).
Плановете могат да бъдат копирани и за останалите деца във Вашето
семейство.
6. Ако искате да редактирате плановете си, изберете планиране (кликнете върху
лентата), направете промените и запазете.

Промени в заключените планове могат да се правят в Päikky с помощта на
функцията "Уведоми промени в плановете", в случай че детето е болно или
отсъства по други причини. При извършването на промяната може да се изпрати
съобщение до доставчика на здравни услуги.
Дни, планирани като "Отсъства" не могат да бъдат променени на "Присъства",
въпреки че след планирането Päikky е било заключено. Такава промяна трябва да
се извърши директно с Вашия доставчик на здравни услуги.
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Забравена парола
Ако сте забравили паролата си, можете да получите нова парола, като кликнете върху
текста "Забравили сте паролата си?". Това ще отвори нов прозорец, където можете да
въведете телефонния си номер и да кликнете върху бутона Sänd (Изпращане). Päikky
ще изпрати код на телефона Ви, който можете да използвате, за да зададете нова
парола.

