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Postup při registraci na  www.knx.org pro přihlašování na kurzy KNX a 
používání osobních stránek 

 
Platnost od 1.7.2015 

 
Každý zájemce o práci se systémovou instalací KNX se musí nejdříve zaregistrovat na stránkách 
mezinárodní asociace KNX. Pokud se chcete přihlásit k účasti na základním kurzu KNX, který je 
zakončený závěrečným teoretickým a praktickým testem nebo absolvovat nástavbový kurz, je zcela 
nezbytné, si nejdříve vytvořit svůj vlastní účet na zabezpečených stránkách mezinárodní asociace KNX. 
S pomocí tohoto účtu je pak možné se nejen přihlásit na příslušný kurz, ale také např. objednávat sw 
ETS nebo komunikovat s mezinárodní asociací ohledně dalších záležitostí týkajících se systému KNX. 

1. Postup při vytváření účtu na stránkách mezinárodní asociace KNX 

• Do internetového prohlížeče zadat stránky www.knx.org a kliknout na „My KNX“ 
 

 
 

 
 

http://www.knx.org/
http://www.knx.org/
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• Následně se otevře další stránka, anebo je do prohlížeče možné zadat přímo adresu 
https://my.knx.org/ 

 
 

• Nejdříve je potřebné vytvořit si osobní účet kliknutím na „Sign up now“ 

 
 
 
 

https://my.knx.org/
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• Otevře se formulář, který je potřebné vyplnit. Po vyplnění kolonek a po kontrole správnosti 
stiskněte tlačítko „Create account“ 

• Tímto je vytvořen Váš osobní účet na stránkách mezinárodní asociace KNX 
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2. Základní orientace na osobním účtu 
Po přihlášení na osobní účet jsou v horní části k dispozici záložky, které slouží pro obsluhu účtu 
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3. Jak se přihlásit na kurz? 
• Do internetového prohlížeče zadat adresu https://my.knx.org/ a přihlásit se na svůj KNX účet 

 
 

• Kliknout na „Account“, následně kliknout na „Applications“ a nakonec na „Subscribe to a 
KNX certified course“ 

 
 
 
 
 

https://my.knx.org/
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• Vyberete příslušný kurz, na který se chcete přihlásit. Přednostně jsou zobrazovány kurzy 
školicích center země, ze které zájemce pochází. Kliknutím na „Course details“ lze zobrazit 
detaily kurzu. 

• Kliknutím na řádek příslušného kurzu je kurz vybrán a zobrazí se následující okno: 
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• Nyní je třeba potvrdit přihlášení na kurz. Toto se učiní stiskem tlačítka „Register to Course“. 
Po potvrzení je školící 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 „Listing as KNX partner“. Také je třeba souhlasit 
s poskytnutím základních informací o své osobě školiteli zatrhnutím „Information Sharing 
With Course Tutor“. Po stisku tlačítka „Register to Course“ již sami nemůžete zrušit účast na 
kurzu. V případě, že potřebujete účast na kurzu zrušit, je třeba kontaktovat zástupce 
školícího centra, kteří provedou odhlášení. 

 
• Po uhrazení kurzovného školící centrum potvrdí studentovi účast na kurzu. Student je o 

tomto kroku informován emailem. Obdrží taktéž odkaz a přihlašovací údaje na stránky FEKT 
VUT v Brně, kde je možné si stáhnou školící materiály.  Po potvrzení účasti školícím centrem 
obdrží student na svůj účet ETS Lite voucher (v hodnotě 140 €)*, který slouží jako sleva pro 
nákup sw ETS Lite (plná cena ETS Lite je 200 €). 

 
• Při nezaplacení kurzovného bude studentovi účast na kurzu zamítnuta. 

 
• Po úspěšném absolvování teoretické a praktické zkoušky máte na svém účtu k dispozici: 

− certifikát KNX partnera 
− logo KNX partnera 
− voucher (v hodnotě 200 €)*, který slouží jako sleva pro aktualizaci sw ETS Lite na 
ETS Professional (plná cena aktualizace ETS Lite na ETS Professional je 800 €). 
− vaše společnost bude uvedena na stránkách asociace jako partner KNX (pokud jste 
si tuto možnost aktivovali při přihlašování na kurz) 

 

Poznámka: V případě potřeby je možné poskytnout návod (v elektronické podobě v anglickém 
jazyce), jak lze uplatnit při nákupu sw ETS slevové vouchery. 
 
 
* Platí pouze pro týdenní základní kurz KNX 


