FAQ
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Co to jest BNI University?

BNI® U to globalna internetowa platforma edukacyjna, opracowana z myślą o Członkach BNI. Za jej
pośrednictwem będziesz mieć bezpłatny dostęp do szeregu interaktywnych treści szkoleniowych - w tym
wideo kursów i webcastów. W BNI U możesz nawiązać kontakt z Członkami BNI z całego świata. Za każde
zrealizowane przez siebie szkolenie otrzymasz certyfikat. Możesz stworzyć swoje wirtualne portfolio, by
pokazać, czego się nauczyłeś. A dzięki punktom zgromadzonym w trakcie realizacji szkoleń, możesz stanąć
na szczycie w rankingu członków BNI.
Szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem: www.bniu.pl
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Co to jest Schoox?

Schoox to system na którym osadzona jest platforma BNI University. Schoox to gotowe narzędzie tzw.
„z półki” oferujące szereg funkcjonalności do zarządzania i dzieleniem się treścią. Umożliwia przeglądanie kursów
z różnych dziedzin zarówno biznesu jak i rozwoju osobistego. Szkolenia są płatne i bezpłatne. Występują
w różnych językach. Na Schoox można też tworzyć szkolenia i udostępniać je szerszemu gronu użytkowników
Schoox.
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Gdzie znajdę BNI University?

BNI® U dostępna jest na wszystkie urządzenia:
• wersja na komputer - www.bniu.pl
• wersja mobilna:
• system operacyjny iOS - pobierz aplikację
• system operacyjny Android - pobierz aplikację
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Kiedy mogę się zalogować do BNI U?

Regiony pilotażowe:
• Świętokrzyski i Trójmiejski Północny: 26.02.2019 r.
• Łódzki: 09.04.2019 r.
Regiony pozostałe:
• Warszawa i Małopolska: 23.07.2019 r.
• Śląsk: 06.08.2019 r.
• Białostocki, Bydgoski i Toruń: 20.08.2019 r.
• Bielski, Rzeszowski, Lubelski, Legnicko-Głogowski i Wrocław: 10.09.2019 r.
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Czy BNI University jest płatne?

Dostęp do BNI U dla Członków BNI jest bezpłatny. Dzięki BNI U masz możliwość rozwijania siebie i swojej firmy
zgodnie z jedną z głównych wartości BNI - Nauka przez całe życie.
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Jak mogę się zalogować do BNI University?

Sprawdź kiedy BNI U zostanie wdrożone w twoim regionie - harmonogram wdrożenia znajduje się
w pkt. 4.
Odbierz e-maila - wiadomość od support@bniuniversity.com wysłana na Twój adres podany w BNI
Connect.
Wejdź na www.bniu.pl i zaloguj się:
• Login: adres e-mail z BNI Connect®
• Hasło jednorazowe: będzie w wiadomości od support@bniuniversity.com
• Zmień hasło i wybierz język w jakim chcesz korzystać z BNI U
Wykonaj szkolenie - Rozpocznij od krótkiej instrukcji - „Jak korzystać z BNI U”.
Podziel się z nami swoją opinią - Uwagi i spostrzeżenia zgłoś na adres: bniu@bnipolska.pl.
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Co zrobić, jeżeli zapomnę hasła?

Wejdź na www.bniuniversity.com i kliknij w “Forgot your password?”. Wpisz swój login (adres e-mail z BNI
Connect) zaznacz “Nie jestem robotem” i zatwierdź poprzez “Recover”.

Na adres e-mail otrzymasz nowe hasło do zalogowania na BNI U.
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Jakie będę mieć korzyści z realizacji szkoleń na BNI U?

BNI University to baza szkoleń, kursów i wykładów, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych.
Interaktywne i angażujące ćwiczenia, quizy, filmy i dokumenty przygotowane przez ekspertów i najlepszych
trenerów BNI na świecie, pozwalają na zdobycie unikalnej wiedzy, która pomaga rozwinąć firmę, zdobywać
zlecenia, nawiązywać kontakty biznesowe.
Ponadto:
•
•
•
•
•
•

Edukacja przez komputer oraz aplikację mobilną.
Dostęp do materiałów szkoleniowych 24/7.
Dostęp do materiałów szkoleniowych z dowolnego miejsca na świecie.
Możliwość powrotu do szkolenia od miejsca, w którym zakończyło się jego realizację.
Interaktywne i angażujące ćwiczenia / quizy i testy z informacją zwrotną.
Nielimitowany czas i liczba realizacji szkoleń.
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Jakie szkolenia zobaczę po zalogowaniu do BNI U?

Jak korzystać z BNI U - instrukcja użytkownika.
MSP (Member Success Program) - część podstawowa i część zaawansowana.
Program Mentoringowy krok po kroku.
Kursy wideo z ekspertami m.in.:
• Sam Schwartz - Jak wyznaczyć cele w BNI?
• Brian Tracy - Sprzedaż przez rekomendacje kluczową umiejętnością XXI wieku.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem: www.bniu.pl.
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Czy mogę zdobyć stopnie naukowe lub punkty ECTS
w BNI U?

Nie. BNI U nie jest ofertą akademicką. Nasze kursy nie są akredytowane na żadnej uczelni. Nasza oferta służy
wyłącznie wspieraniu sukcesu naszych członków w rozwoju siebie i swoich firm.

11
•
•

Jednostki edukacyjne CEU za realizację szkoleń na BNI U

1 CEU za Program Mentoringowy krok po kroku,
1 CEU za każdy kurs wideo.

Tylko do końca 2019 roku otrzymujesz dodatkowo 1 CEU za szkolenie MSP w BNI U.
Szkolenie MSP offline - jest obowiązkowe dla każdego Członka BNI.
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Jak wygląda menu w BNI University?

BNI U rozróżnia szkolenia online (lekcje / kursy / programy nauczania) od treści, czyli dokumentów, filmów,
podcastów itp. BNI University rozróżnia treści krajowe i regionalne. W zależności od statusu członkostwa
i roli w Grupie BNI masz dostęp do dokumentów i treści na poziomie krajowym oraz w regionie członkostwa.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z Twoim Dyrektorem Regionalnym – ekspertem BNI U w Twoim
regionie.
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Gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi BNI U?

Zapytaj swojego Dyrektora Regionalnego o prezentację ze szczegółową instrukcją obsługi. Szczegółowe
informacje znajdziesz pod adresem: www.bniu.pl.
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Do kogo mogę się zwrócić jeżeli potrzebuję pomocy?

BNI U jest wspierany w regionach przez dedykowane osoby - zawsze pomoże Ci Twój Dyrektor Regionalny,
Koordynatorka Regionalna. Jeśli nie masz pewności, kim jest osoba kontaktowa w Twoim Regionie, Biuro BNI
w Twoim Regionie chętnie pomoże Ci znaleźć właściwą osobę do kontaktu.
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Jestem nowym Członkiem BNI i nie otrzymałem jeszcze
danych do logowania. Co w takiej sytuacji?

Dostępy dla wszystkich nowych Członków BNI nadawane są automatycznie. Ten proces może potrwać
do 3 dni roboczych. Jeśli po upływie tego czasu nadal nie otrzymałeś żadnych danych, sprawdź folder SPAM.
Jeśli tam również nie znalazłeś żadnego powiadomienia, skontaktuj się z bniu@bnipolska.pl.

16

Moje kursy nie działają prawidłowo

Upewnij się, że używasz przeglądarki - Firefox lub Google Chrome. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj
się z pomocBNIU@bnipolska.pl.
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Przydzielono mi kurs. Czy muszę go zrobić? Jeśli nie, jakie
są konsekwencje?

Pamiętaj, że jedną z głównych wartości BNI jest - Nauka przez Całe Życie. Zespół doświadczonych
Ekspertów BNI określił, które kursy powinny być automatycznie przypisywane członkom. Jest
to szczególnie przydatne dla nowych członków, ponieważ z jednej strony nie jesteś przytłoczony
treścią, z drugiej strony możliwe jest szybsze poznanie systemu BNI i rozwój swojego biznesu.
Docelowo, program szkoleń w BNI będzie łączył ze sobą formę e-learningu z tradycyjną. Najważniejsze treści
przekazane Ci w kursie w BNI U będziesz miał możliwość przećwiczyć w praktyce. Warsztaty z trenerami oparte
na kształtowaniu nowych umiejętności których celem jest rozwój siebie i swojego biznesu.
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Otrzymałem link do dokumentu w BNI U, ale dotarłem tylko
do mojej strony głównej w BNI U. Jak mogę uzyskać żądany
dokument?

Najpierw zaloguj się do BNI U www.bniu.pl, a następnie wprowadź link w tym samym oknie przeglądarki
jako łącze. W kolejnym kroku zostaniesz przekierowany do dokumentu. Dostęp do dokumentu nadal zależy od
własnych uprawnień.
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Jak mogę zmienić swoje hasło?

W menu głównym wybierz element menu: My Schoox. Następnie kliknij „Mój Schoox”.

Spowoduje to zmianę panelu. Teraz wybierz element menu „Ja”, a następnie „Moje ustawienia”.

Teraz wybierz: „Moje konto”, a następnie: „Zmień hasło”.
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Otrzymuję raport blokowania wyskakujących okienek,
kiedy chcę rozpocząć lekcję?

Ten komunikat może się pojawić, nawet jeśli nie zainstalowano takiego blokowania wyskakujących okienek.
Lekcja będzie dostępna po potwierdzeniu, wtedy możesz rozpocząć lekcję.
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Gdzie mogę znaleźć moje certyfikaty za ukończone kursy?

Wszystkie certyfikaty zostaną wysłane do Ciebie e-mailem, jeśli skonfigurowałeś to w ustawieniach swojego
konta. Znajdź go online:
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Do czego mam dostęp w BNI U?

BNI University to baza szkoleń, kursów i wykładów, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych.
Interaktywne i angażujące ćwiczenia, quizy, filmy i dokumenty przygotowane przez ekspertów
i najlepszych trenerów BNI na świecie, pozwalają na zdobycie unikalnej wiedzy, która pomaga rozwinąć
firmę, zdobywać zlecenia, nawiązywać kontakty biznesowe. Za jej pośrednictwem będziesz mieć
bezpłatny dostęp do szeregu interaktywnych treści szkoleniowych - w tym wideo kursów i webcastów.
W BNI U możesz nawiązać kontakt z Członkami BNI z całego świata. Za każde zrealizowane przez siebie
szkolenie otrzymasz certyfikat. Możesz stworzyć swoje wirtualne portfolio, by pokazać, czego się nauczyłeś.
A dzięki punktom zgromadzonym w trakcie realizacji szkoleń, możesz stanąć na szczycie w rankingu członków BNI.
Szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem: www.bniu.pl.
Uprawnienia w BNI U są powiązane z Twoją funkcją w grupie. Za każdym razem, gdy zmieniasz swoją funkcję
w grupie, zmienia się treść, która jest dla ciebie dostępna. Celem jest to, że nie jesteś przytłoczony zbyt dużą
ilością dokumentów, ale zawsze masz to, czego naprawdę potrzebujesz.
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Czy BNI University jest zgodne z RODO?

Tak. Aktualną politykę prywatności można znaleźć pod adresem www.schoox.com/privacy.php.

