


După ce deschideți un browser web, cautați liviunita.ro și accesați această adresă.



Odată accesat liviunita.ro, în bara de meniu veți găsi CATALOG - ONLINE.



Aceasta este pagina unde veți introduce userul și parola de acces.



După ce v-ați autentificat, primul pas este să vă schimbați parola inițială.



Accesați din meniul aplicației ”Planificări și email recuperare parolă”. Editați 
înregistrarea ce apare dând click cu mouse-ul pe pictograma ”creion” și actualizați adresa 

de email cu cea la care aveți acces pentru recuperarea parolei de acces.



Accesați din meniul aplicației ”Disciplinele mele din catalog”. Adăugați pe rând 
disciplinele pe care le predați, așa cum sunt descrise în catalog, apăsând 

”Adaugă o nouă înregistrare”.



Accesați meniul aplicației ”An școlar”. Aici vor apărea anii școlari din aplicație. Sunt două moduri de a vedea și 
actualiza datele. Acel ”+” din fața înregistrărilor deschide (”și se transformă în ”–” care accesat restrânge structura tabelelor cu 
legături între ele”) alte tabele. Al doilea mod de accesare, care dă posibilatea de creare a filtrelor de vizualizare, se obține 

accesând săgeata cu vârful în jos de lângă plusul ”+” mai sus amintit care deschide o listă de posibilități.



Accesați acel ”+” din fața înregistrării și se va deschide lista claselor alocate de către secretariat pentru dumneavoastră.
După aceea, pe același mecanism de vizualizare a tabelelor care au legătură cu înregistarrea curentă, dați click pe 

pictograma ”+” din fața anului de studiu dorit, pentru a vedea elevii din acea clasă.



Pe baza aceluiaș principiu general valabil în această aplicație, accesând pictograma ”+” sau săgeată în jos din fața fiecărei 
înregistrări, deschidem modul rapid sau pe cel cu mai multe facilități tabela cu legături, în cazul nostru, baza de date 

unde se introduc notele și absențele. Se observă deasemenea că pe lângă tabul ”Elevi” mai avem si ”Catalogul clasei” etc.



După ce ați apăsat ”Adaugă o nouă înregistrare”, apare o fereastră (figura de mai jos) unde se introduce nota sau absența. 
Dacă nota reprezintă evaluarea tezei se bifează ”Teza”. De regulă se selectează semestrul, apoi data (se afișează un calendar 

de unde selectați data, dacă este azi, în stânga jos a calendarului este o pictograma cu ”azi” pentru rapiditate), apoi nota 
sau absența, disciplina și ”Salvează”. Motivările absențelor le face profesorul diriginte al clasei.



Accesând tabul ”Diriginte” se obține tabelul cu informații despre absențe pentru a se putea motiva (dacă este cazul și 
dacă secretariatul a alocat clasa la care sunteți diriginte).




