Jak se registruji do ASJA?
Přístup do systému
Do systému ASJA je možné se přihlásit dvojím základním přístupem:
• Přístup prostřednictvím hlavní stránky Justiční akademie, tzn:. http://www.jacz.cz/.
• Přístup přímo ze stránky systému ASJA, tzn.: http://asja.jacz.cz/.

Přístup z hlavní stránky
Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu stránky systému ASJA, tzn.:
http://www.jacz.cz/

•

Dále pokračuji buď na úvodní stránku systému ASJA (nachází se na adrese:
http://asja.jacz.cz/) kliknutím na odkaz ASJA pod nápisem Justiční akademie

•

nebo kliknutím na pravý sloupec přímo s vepsáním uživatelských údajů, tzn. uživatelského
jména a hesla.

Přímý přístup na stránku systému ASJA
Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu stránky systému ASJA, tzn.:
http://asja.jacz.cz/

Zobrazí se hlavní přihlašovací stránka. Vlevo dole pak stačí zadat své přihlašovací údaje. Bez zadání
údajů lze sice obsah stránek prohlížet, ale pouze omezeně, nelze se např. přihlásit, stáhnout přílohy
apod.

Kdo se může přihlásit?
Do systému ASJA se může přihlásit každý, kdo má v systému vytvořený účet a zná své uživatelské
údaje.
Do systému ASJA je umožněn přístup:
• zaměstnancům resortu justice a jeho vybraných organizačních složek (primárně se jedná o
soudce, státní zástupců a zaměstnance Ministerstva spravedlnosti České republiky),
• lektorům Justiční akademie.
Ostatním může být přístup povolen pouze v odůvodněných případech. Většinou se může jednat o
účastníky partnerských akcí, kdy je přístup (z důvodu registrace, případně rušení přihlášek) umožněn
účastníkům před a v průběhu konání semináře a omezen pouze na partnerskou akci.

Jak se přihlásit do ASJA?

Pro vstup do systému je nutné znát uživatelské jméno a heslo.
Uživatelské jméno je pracovní emailová adresa účastníka.
Heslo si každý účastník vytváří sám, a to kliknutím na tlačítko „NEZNÁM HESLO“. Je přesměrován na
novou stránku, kde do příkazního řádku zadá adresu pracovního e-mailu. Na tento e-mail mu
následně přijde heslo. Uvedený postup je možné použít i v případě zapomenutého hesla (kdy je
zasláno heslo nové).
Generování hesel je možné pouze na adresy domén soudů a a státních zastupitelství.

