Kuidas kasutada
Integratsiooni Sihtasutuse
iseteeninduskeskkonda

Integratsiooni Sihtasutuse iseteenindus on veebikeskkond,
mille abil saate mugavalt planeerida oma eesti keele õpet.
Iseteeninduses on võimalik:
•
•
•
•

registreeruda sobivatele keelekursustele
leida huvitavaid sündmusi oma suhtluskeele praktiseerimiseks
näha läbitud kursuste ülevaadet ja tulemusi
saada meeldetuletusi eesootavate sündmuste kohta

INTEGRATSIOON.EE

ISETEENINDUS

1. Sisselogimine ja oma andmete sisestamine
Minge lehele INTEGRATSIOON.EE
ja vajutage nuppu

Siseneda saate ID-kaardi,
Mobiil-ID või Smart-ID abil.
Automaatselt kantakse süsteemi
teie isikukood, nimi ja sugu.
Ülejäänud info sisestage ise.
Pange tähele! Tärniga väljad
on kohustuslikud! Olge nende
täitmisel täpsed. Tutvuge
ka isikuandmete töötlemise
põhimõtetetega ning kinnitage
seda linnukesega vastavas
kastis.

2. Registreerumine teenustele
Valige menüüribalt „Minu
teenused“. Konkreetsete
kursuste ja sündmuste leidmiseks
valige „Lisa teenuseid“.

Avaneb vaade, kust saate valida
oma keeletasemele, asukohale
või konkreetsele ajaperioodile
sobivaid keelekursusi ja sündmusi.

Tehke valikud vastavatest
menüüdest ja vajutage nuppu
„Otsi“.

Valige sobiv kursus või
sündmus. Pange tähele,
kas saate registreeruda ise
või peate ühendust võtma
klienditeenindajaga.
Pange tähele! Saate
registreeruda korraga
mitmele sündmusele, aga
vaid ühele samaaegselt
toimuvale keelekursusele!

Avaneb kursuse/sündmuse
kirjeldus. Registreerumiseks
vajutage rohelist „Registreeri“
nuppu.

Peale registreerumist suunatakse
teid automaatselt „Minu
teenuste“ lehele, kus on
ajalises järjekorras sündmused
ja kursused, millele olete end
registreerinud.
Pange tähele! Info
saadetakse teile ka
e-kirjaga. Veenduge, et teie
andmete juures on õige
e-kirja aadress!

3. Registreeringu tühistamine
Registreeringu tühistamiseks
minge „Minu teenused“ vaatesse
ja vajutage vastava kursuse või
sündmuse taga olevat punast
risti X.
Ilmub hoiatuskast. Valides „Jah“
kustutakse valitud kursus või
sündmus teie aktiivsete teenuste
nimekirjast.
Registreeringu tühistamise kohta
saadetakse teile e-kiri.

4. Möödunud sündmused ja kursused
Kõiki läbitud kursusi ja sündmusi
näete „Möödunud“ vaates.

5. Väljumine
Iseteenindusest väljumiseks
vajutage oma nime juures
avanevale nupule „Välju”.

6. Info ja abi
Info ja abi saate
iseteeninduse klienditoelt:
klienditeenindus@integratsioon.ee

Nõuandeid ja selgitusi jagavad Tallinna
ja Narva eesti keele majade nõustajad:
tasuta telefon 800 9999
info@integratsiooniinfo.ee
E–N kell 9–17, R kell 9–16

INTEGRATSIOON.EE

