Jak Seduo.cz funguje?
Vaše společnost vám zaplatila neomezený přístup ke všem videokurzům, které si můžete dle vlastního
výběru spouštět po dobu 12 ti měsíců.
Do emailu vám přišla samostatná pozvánka ke studiu, kde máte možnost rovnou kliknout na text „jdu se
přihlásit“. Pokud rádi studujete i z jiného PC, tabletu či telefonu, doporučujeme si heslo nastavit tak, aby
se vám dobře pamatovalo.
Do portálu Seduo.cz se můžete přihlásit kdykoliv a to z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu, stačí
váš email jako přihlašovací jméno a heslo, které si zvolíte. Na Seduo.cz najdete 200+ videokurzů a ty jsou
rozděleny do následujících kategorií.
Byznys (management a sales), Jazyky, Marketing, Nástroje a kancelářský software, Design (kreativní),
Osobní rozvoj (soft skills).

Obrázek 1 - Seznam kategorií

Úplný seznam videokurzů dostává vaše HR oddělení, pokud se vám pracuje lépe se seznamem v PDF,
tak si o něj neváhejte napsat.

U vybraných videokurzů nabízíme také možnost audio verze, která čerpá minimum dat.

Obrázek 2 - Ikona sluchátek naznačuje, že je videokurz i v audio verzi

Obrázek 3 - Přepínač přehrávače audio / video

Na hlavní stránce www.seduo.cz uprostřed naleznete tzv. našeptávač, který vám jednoduše pomůže najít
videokurz nejen podle názvu, ale i lekce či lektora.

Obrázek 4 – Našeptávač

Po vybrání videokurzu se vám ukáže 1-3 minutové úvodní video lektora, takový trailer, který vám
v krátkosti popíše, co se naučíte. Pokud si rádi čtete, pod intrem najdete také text s popisem.
Každý videokurz má osnovu rozdělenou do krátkých lekcí. Není proto potřeba sledovat celý videokurz
„Profíkem v Excelu za 7 hodin“, ale stačí si vybrat pouze tématiku, která vás v tu chvíli zajímá a vyřeší
aktuální problém.

Obrázek 5 - Detail videokurzu: intro video, popis a osnova videokurzu

U každé lekce najdete zelenou ikonu - poznámky (vpravo dole). Ta slouží k vlastním zápiskům a
myšlenkám, které vás při sledování videokurzů napadnou. Výhodou je, že vám zůstávají u daného
videokurzu po celý rok uložené.

Obrázek 6 - Poznámky

Pokud projdete videokurzem a rozhodnete se zvládnout závěrečný test, který splníte na minimálně 80%,
dostanete od nás do emailu certifikát. Ke všem lekcím se můžete opakovaně vracet v rámci celého roku.
U videokurzů naleznete doporučující studijní materiály daného lektora (odkazy na články, knížky, aplikace,
dokumenty a podobné) Stejně tak není výjimkou, že pod lekcemi naleznete praktické cvičební sešity.

Obrázek 7 - Další zdroje a studijní materiály

Občas vás může překvapit průběžný kvíz, ale ničeho se nelekejte, jen chceme zjistit, zda jste poslední 2
lekce dávali pozor.
Narazili jste hned na několik zajímavých videokurzů? To se nám také stává, a proto existuje tlačítko
„přidat do studijního plánu“. Videokurz se vám tak uloží na později a můžete se k němu vrátit, jakmile
budete mít více času.

Obrázek 8 - Přidat do studijního plánu

HR oddělení či manažeři mají také přístup k přiřazování videokurzů do vašeho studijního plánu, mohou je
doporučovat nebo zadávat povinně k vystudování i s konkrétním termínem. Pokud se tak rozhodnou, na
přiřazení videokurzu ke studiu vás upozorní email a ve svém studijním profilu na Seduo.cz tyto
videokurzy uvidíte jako první.

Obrázek 9 - Štítek u přiřazeného videokurzu

Také máte možnost se z vámi vybraného videokurzu odhlásit, pokud to třeba není váš styl.

Obrázek 10 - Odhlášení z videokurzu

Ve vašem profilu můžete v záložce vlevo nahoře pro lepší přehlednost filtrovat podle - všechny kurzy,
rozestudované videokurzy, přiřazené videokurzy, dokončené videokurzy, nespuštěné videokurzy, studijní
plán.

Obrázek 11 - Filtrování videokurzů

U videa si můžete zvolit také rychlost přehrávání či kvalitu videa.

Obrázek 12 - Kvalita videa rychlost přehrávání

Studovat můžete také v mobilní aplikaci Seduo, Aplikace je dostupná pro mobilní telefony se systémem
Android i iOS - stáhnout si je můžete do mobilního telefonu přes Google Play (Android) nebo Appstore
(iOS).

Obrázek 13 - Mobilní aplikace pro Android a iOS

Zde vyhledejte aplikaci Seduo a stáhněte si jí.

Obrázek 14 - Stažení aplikace z obchodu

Přihlásíte se do ní stejnými údaji, jako do Seduo.cz.

Obrázek 15 - Přihlášení do aplikace

Díky aplikaci už nemusíte být připoutáni k počítači. Vyberte si, kde je vám to pohodlné - v metru, letadle,
na chalupě u lesa nebo kdekoliv jinde. Můžete navíc studovat offline, a to tak, že si stáhnete videokurzy
přímo do telefonu. Pak už data vypnete a studujete offline. Ze vašeho mobilního zařízení můžete stažený
videokurz po shlédnutí kdykoliv smazat, aby vám nezabíral místo.

Obrázek 16 - Stažení videokurzu do telefonu

Aplikace i web Seduo.cz jsou plně propojené, vždy budete pokračovat, kde jste skončili. Můžete tak začít
v práci na stolním počítači a pokračovat cestou domu v mobilní aplikaci.

Aplikace přehrává videokurzy i na pozadí či zamknuté obrazovce, můžete je tak i jen poslouchat.

Obrázek 17 - Přehrávání na pozadí / zamčené obrazovce

Myslí za vás a upomíná, a
 byste postupovali k cíli a neunikly vám důležité novinky nebo události - budou
vám tak chodit notifikace přímo do mobilního telefonu.
Potřebujete si změnit heslo? Můžete ve vašem profilu.

Obrázek 18 - Můj profil jako vstup pro změnu hesla

Zde uvidíte dvě políčka - do jednoho zadejte heslo původní a do druhého heslo nové. Zeleným tlačítkem
nové heslo uložíte.

Obrázek 19 - Změna hesla

Přejeme vám hodně příjemných chvil.
Tým Seduo.cz
P.S. pokud máte stále nejasnosti, pomůže vám na emailu p
 omuzeme@seduo.cz

