Aby przystąpić do pierwszego egzaminu Microsoft Office Specialist (MOS) jesteśmy zobowiązani do
utworzenia konta w systemie Certiport. Otrzymujemy dzięki temu specjalny login, który będzie
wymagany podczas każdego egzaminu, dlatego też postaraj się zapamiętać swój login i hasło oraz nie
rozpowszechniaj tych danych. Poniżej przedstawiamy instrukcję, która może ułatwić Ci przejście przez
proces rejestracji, nie jest to jednak nic nadzwyczajnego, kilka elementów nie wymagających
specjalnych umiejętności. Istotne jest, aby dokonać jej minimum 24 godziny przed egzaminem.
Krok 1. Otwieramy stronę www.certiport.com w swojej przeglądarce.
Krok 2. Wybieramy opcję REGISTER na górze strony (zaznaczone strzałką).

Krok 3. Proces rejestracji się rozpoczyna, wybieramy preferowany język (strzałka nr 1 na załączonym
obrazie) i kraj (strzałka nr 2), w zależności od tego w jakim języku chcemy zdawać egzamin i gdzie
w danym momencie zamieszkujemy. Trzeba także zaakceptować zasady polityki prywatności (Certiport
Privacy Statement – strzałka nr 3). Dodatkowo wygenerowany został kod na obrazku, który musimy
przepisać w odpowiednie miejsce z uwzględnieniem wielkości liter (strzałka nr 4).

Krok 4. Klikamy DALEJ, zostaniemy przeniesieni na kolejny ekran dotyczący naszych danych
osobowych, wpisujemy Imię, Drugie imię jest opcjonalne, następnie Nazwisko (1) i wybieramy Datę
urodzenia (2). Kolejną rzeczą jaką musimy wybrać jest Nazwa użytkownika (3), którą wymyślamy sami,
ale trzeba mieć na uwadze to, że może być ona zajęta. Jeśli wyświetli się czerwony komunikat po
prawej stronie, trzeba wybrać inną nazwę. Co więcej, musi mieć długość minimum 6 znaków i nie może
zawierać w sobie spacji. Podobnie jest z hasłem, które wpisujemy pod spodem, a następnie je
powtarzamy. Ostatnią częścią jest wybranie pytań z odpowiedziami, zabezpieczających nasze hasło
przed zapomnieniem, są to pola z gwiazdką, więc obowiązkowe do wprowadzenia (4).

Krok 5. Kolejny krok po przejściu DALEJ, to Informacje kontaktowe, tutaj musimy wpisać swój adres
e-mail, a następnie go powtórzyć (1). Pozostałe dane nie są obowiązkowe, podobnie jak zgoda na
przekazywanie przez firmę Certiport informacji o programach, bądź ofertach promocyjnych.
Wpisujemy adres pocztowy na miniaturce koperty (2), a następnie wybieramy czy certyfikaty mają być
przesyłane na podany wyżej adres, czy może na alternatywny (3).

Krok 6. Oczywiście po przejściu DALEJ, mamy krótką metryczkę z trzema pytaniami, odpowiadamy na
pewno na dwa pierwsze (1), płeć jest nieobowiązkowa.

Krok 7. Po kliknięciu na PRZEŚLIJ, jesteśmy już zarejestrowani, mamy teraz do wyboru dwie opcje, albo
przystąpić do egzaminu, albo zarejestrować się, aby zostać osobą nadzorującą. My chcemy oczywiście
przystąpić do egzaminu, więc zaznaczamy okienko pierwsze (1).

Krok 8. Po przejściu DALEJ otrzymamy informację, że aby przystąpić do egzaminu należy się
zarejestrować w programie certyfikacyjnym. Tutaj wybieramy opcję obok nazwy Microsoft (1).

Krok 9. Jest to Rejestracja w firmie Microsoft, ciekawą opcją jest wybranie Użycia danych profilu
w firmie Certiport (1), ponieważ większość tych danych, które uzupełniliśmy wcześniej, są po prostu
skopiowane i nie trzeba ich ponownie wpisywać. Jeśli chcemy coś zmienić, oczywiście jest taka
możliwość. Pod wszystkimi danymi mamy Umowę o nieujawnianiu dotyczącym firmy Microsoft (2),
a także Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji firmy (3). Warto kliknąć i zaakceptować obie
rzeczy, ponieważ będzie taki obowiązek przed przystąpieniem do egzaminu. Dwa pola wyboru na
samym dole strony to już dobrowolność, jeśli chcemy aby ktoś się z nami kontaktował w tych
sprawach, można je zaznaczyć, jeśli nie, po prostu je pomijamy (4).

Krok 10. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych i kliknięciu PRZEŚLIJ w dolnym prawym rogu,
jesteśmy już zarejestrowani i na dolnej krawędzi ekranu strony Certiport powinien widnieć przycisk
DALEJ, a następnie wyświetlić się taki oto komunikat:

Gratulujemy, kliknij na Zakończ i zapraszamy na egzamin 

