
Kaj sploh je Studionaut?
Studionaut je orodje, s pomočjo katerega lahko sami upravljate izbrane pakete in nakupe v studijih katere obiskujete (npr. Scena). 

Na sceni uporabljamo Studionaut za vse nakupe, organizacije vadb, plezalnih šol, gibalnih vadb itd. Če se boste odločili za obisk pilatesa,
vodene plezalne vadbe ali tečaja plezanja v skali, boste to storili preko Studionauta. Pripravili smo vam nekaj napotkov za lažjo uporabo. 

Kaj sploh je Studionaut?

Prvič se registriramo pod zavihkom Vpis in nakup, kjer izberemo,
da v sistem Studionaut še nismo vpisani. Ta gumb nas pošlje na stran,
kjer se s svojimi podatki registriramo. 

Vsak nadaljni vpis, se vpišemo preko spletne strani Studionaut oz. preko
njihove mobilne aplikacije, ki jo lahko najdete v vašem ponudniku aplikacij
(app store, google store..), ali pa s klikom na gumb da. 



Ko se prijavite se vam odpre zgornje okno. Tu lahko upravljate
s svojimi paketi, kupite karte, se prijavljate na vadbe. 
V zavihku koledar lahko vidite, kaj imamo v tekočem tednu
na urniku. 

Na vadbe se prijavljamo na koledarju,
s klikom na gumb Prijava

Ob upravljanju s SN smo pozorni, da imamo izbrani pravi studio, v našem
primeru Bolder Scena.

Na vadbe se prijavljamo na koledarju,
s klikom na gumb Prijava

Ob upravljanju s SN smo pozorni, da imamo izbrani pravi studio, v našem
primeru Bolder Scena.



S puščicami se premikamo levo oz. desno 
na prvi teden plezalne šole

Izberemo željeni termin in kliknemo Prijava
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V zavihku Cenik najdemo ponudbo. Tu si lahko zakupimo samostojne obiske, vodene vadbe, tečaje, pilates, aerial vadbe, plezalno šolo 
za otroke... 

Pozorni smo, da imamo izbrano Bolder Sceno 
in ne klub!

Kliknemo na naše ime izberemo varovanca, katerega želimo prijaviti
na plezalno šolo

Izberemo gumb Koledar
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Izberemo kolikokrat na teden želi naš otrok obiskovati plezalno šolo.
Pred tem se prepričamo, da so termini še prosti. Kliknemo gumb
izberi.

V zavihku moj koledar, lahko najdete urnik vaših vadb. Tu se vam izpiše, 
kaj imate ta teden na urniku, s klikom na gumb smetnjak, pa se lahko od izbranega termina tudi odjavite.

** POZOR! Najprej vadbe oz. obiske zakupite, nato pa se v zavihku koledar prijavite na izbrane termine. 
Primer: Zakupili smo 6 obiskov vodene plezalne vadbe. To ne pomeni, da smo že prijavljeni, pač pa gremo v zavihek koledar in se s klikom
na gumb Prijavi se prijavimo na željeni termin. Ko smo to storili, se nam vadba pokaže v zavihku moj koledar.

*Od termina se lahko odjavite do 4h pred začetkom, v nasprotnem
primeru, se vam kredit porabi (glej stran 5)

** S klikom na smetnjak se odjavimo
samo od izbranega termina in NE od celotnega
tromesečja (če imamo le tega zakupljenega)

V zavihku Moj koledar, lahko najdete urnik vaših vadb. Tu se vam izpiše, 
kaj imate ta teden na urniku, s klikom na gumb smetnjak, pa se lahko od izbranega termina tudi odjavite.

** POZOR! Najprej vadbe oz. obiske zakupite, nato pa se v zavihku koledar prijavite na izbrane termine. 
Primer: Zakupili smo 6 obiskov vodene plezalne vadbe. To ne pomeni, da smo že prijavljeni, pač pa gremo v zavihek koledar in se s klikom
na gumb Prijavi se prijavimo na željeni termin. Ko smo to storili, se nam vadba pokaže v zavihku moj koledar.

*Od termina se lahko odjavite do 4h pred začetkom, v nasprotnem
primeru, se vam kredit porabi (glej stran 5)

** S klikom na smetnjak se odjavimo
samo od izbranega termina in NE od celotnega
tromesečja (če imamo le tega zakupljenega)



Prepričamo se, da je izbrani termin pravi in kliknemo naprej

Pogledamo, kateri termin je še prosti
in izberemo, tistega ki nam ustreza

Še enkrat preverimo izbrani termin
in kliknemo plačaj

V zavihku moji krediti najdemo naše zakupljene vadbe in obiske. 
Piše nam, koliko obiskov imamo še na voljo in do kdaj so veljavni.  
V zavihku Moji krediti najdemo naše zakupljene vadbe in obiske. 
Piše nam, koliko obiskov imamo še na voljo in do kdaj so veljavni.  




