
     
 

Postup registrace na www.knx.org  

1. Zadejte v prohlížeči adresu https://my.knx.org/account/register 

 

2. Vyplňte formulář a vytvořte si účet (Create account) 

 

Po úspěšné registraci vám bude doručen e-mail s uživatelským jménem ve tvaru 
KNXnnnnnn, které slouží pro přihlášení do „KNX Online Shopu“ a zákaznické číslo ve 
tvaru 00000nnnnn. Zákaznické číslo budete potřebovat pro přihlášení na kurz KNX 
Basic pro získání certifikátu KNX partner na VŠB - TU Ostrava. 
 
 
 
 
 
 

http://www.knx.org/


     
 

Postup přihlášení se na kurz KNX 

3. Přihlásit se na Vámi vytvořený účet (My KNX), vybrat: Account – 

Applications 

 

4. Vybrat Subscribe to a KNX certified course 

 



     
 

5. Vybrat volný termín kurzu KNX Advanced pořádaný 

v požadovaném termínu např. v České republice 

 

6. Nyní je třeba potvrdit přihlášení na kurz. Toto se učiní stiskem 

tlačítka „Confirm“. 

 

 
 
Po potvrzení je školicí centrum informováno o přihlášení studenta na konkrétní kurz. V 
případě, že chcete být po úspěšném složení zkoušek uvedeni na webových stránkách 
asociace jako KNX partneři, zatrhněte „Visible on website“. Po stisku tlačítka „Confirm“ 
již sami nemůžete zrušit účast na kurzu. V případě, že potřebujete účast na kurzu 
zrušit, je třeba kontaktovat zástupce školicího centra, kteří provedou odhlášení.  
 



     
 

• Po uhrazení registračního poplatku a kurzovného školicí centrum potvrdí studentovi 
účast na kurzu. Student je o tomto kroku informován emailem.  
• Při nezaplacení registračního poplatku a kurzovného bude studentovi účast na kurzu 
zamítnuta.  
 

Základní orientace na osobním účtu  

Po přihlášení na osobní účet jsou v horní části k dispozici následující záložky:  

 
• Záložka –„Shop“ – co vše je možné objednat  
• Záložka –„Account“ – osobní účet 
• Záložka –„Support“ – technická podpora  
• Záložka –„ETS eCampus“ – pro absolvování úvodního online kurzu 
 
Podrobnější informace k záložce „My account“  

 
• Záložka „Profile“ - dovoluje upravovat Vaše osobní data  



     
 

• Záložka „Products“ zobrazí, které produkty máte zakoupené 
• Záložka „Order/Invoices“ – zde naleznete nabídky, vaše objednávky, faktury, kredity  
• Záložka „Offers“  
• Záložka „Signatures“  
• Záložka „Applications“ – zde je možné se přihlásit na příslušný kurz  
• Záložka „Training“ – zde vidíte jaké kurzy a s jakým výsledkem jste absolvovali  
• Záložka “Vouchers” – zde naleznete poukázky na případné slevy  


