Ghid acces Platforma ID pentru studentii Facultatii de Business
Pentru a accesa platforma ID dedicata invatamantului la distanta accesati linkul din pagina de internet a site-ului
Facultatii de Business: http://tbs.ubbcluj.ro/acces-id-fr/
Fiecare student beneficiaza de cont de utlizator, parola si e‐mail pentru accesarea platformei si pentru comunicarea cu
cadrele didactice.
Info A:
1. Datorită setărilor de pe navigatorul dumneavoastră (Internet Explorer recomandat pentru cele mai bune rezultate) s‐
ar putea să vă apară o pagină în care vi se solicită confirmarea acțiunii de intrare pe adresa web de la pasul 1.

IGNORAȚI MESAJUL DE EROARE şi faceți click pe link‐ul:

Continue to this website (not recommended).

2. Pe pagina de autentificare

introduceți numele de utilizator (Domain\user name) şi parola (Password), specificate pentru dumneavoastră mai jos:
a. Numele de utilizator (Domain\user name) de forma: primele2initialenume.primele2initialeprenumeCodGeneric
(codul generic este identic cu cel folosit in aplicatia Academic Info)
b. Parola (Password): CNP-ul din cartea de identitate (codul numeric personal)
Dați click pe butonul

.

Exemplu: Pentru Popescu Vasile:
Domain\Username: po.va0179125s
Password: CNP
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Ghid de acces la contul personal de E‐mail
Info B:
1. În vederea facilitării comunicării dintre cadrele didactice, tutori şi studenți, veți beneficia de un cont de e‐mail creat
pe platforma Microsoft Outlook Live. Pentru a accesa contul de e‐mail aveți la dispoziție două alternative:
a. Direct de pe platforma ID (https://portal.portalid.ubbcluj.ro/romana/default.aspx) în partea dreapta a
ferestrei aveți opțiunea:

Alegeti otiunea E‐mail – Studenti. Avantajul acestei forme de acces este că nu necesită o nouă autentificare
cu user şi parolă.
b. Deschideți adresa web: www.outlook.com. În fereastra respectivă (vezi imaginea de mai jos) intoduceți
numele de utilizator (Windows Live ID) şi parola (Password), specificate pentru dumneavoastră mai jos:

a. Numele de utilizator (Windows Live ID):

po.va0179125s@stud.portalid.ubbcluj.ro

b. Parola (Password): CNP
Dați click pe butonul

.

2. Configurarea şi utilizarea contului de e‐mail este similară cu a oricărui alt cont de e‐mail gratuit oferit de alți
furnizori (vezi: Yahoo, Gmail, Msn etc.). În cel mai scurt timp posibil vom elabora un ghid de utilizare pentru cei ce
întâmpină dificultăți în această activitate.
Sugestii:
1. Deşi pe pagina de acces la platforma de învățământ electronic (secțiunea Info A pasul 3) aveți opțiunea de a vă
schimba parola, vă recomandăm să nu executați această operațiune. Odată ce vă uitați parola schimbată,
aceasta va trebui resetată, proces care durează considerabil, fiind în defavoarea dvs. Parola inițială (secțiunea
Info pasul 3.b) vă va putea fi recomunicată mult mai uşor în caz de pierdere.
2. Este bine pentru economia dvs. de timp să păstrați informațiile de acces la platforma de învățământ electronic
(secțiunea Info A pasul 3) la loc sigur, pentru a evita pierderea lor. Recuperarea acestor informații atrage pierderi
de timp atât pentru dvs. cât şi pentru noi.
3. Pentru eventuale probleme legate de acces pe platforma sau în contul de e‐mail, scrieți un e‐mail pe adresa:
alin.muntean@tbs.ubbcluj.ro specificând în detaliu dificultatea pe care o întâmpinați.
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