Konferenciaszervező Kft. e-learning felhasználói
KÉZIKÖNYV
Az e-learning képzési felület
Bejelentkezést követően a megvásárolt kurzus oktatási felületére érkezik.
Ezen a felületen találja meg az általános információkat a kurzusról, úgy mint az adott kurzus
tematikája, annak felépítése (fejezetek száma), oktatója, letölthető oktatási segédanyagok, stb.
Az oktatási felületen Ön meg tudja nyitni a képzés videó tananyagait a Kurzus menüpont alatt,
vagy letöltheti az Oktatási anyagokat (az Oktatási anyagok ikonra kattintva).
A felhasználó neve mellett találják a Kijelentkezés gombot, kérjük, amikor nem használják a
felületet a Kijelentkezés gombra kattintva szabályosan jelentkezzenek ki az oktatási felületről.

A megvásárolt Saját Kurzusok mellett az Összes kinyitása gombra kattintva Ön látja, hogy éppen
hol tart a kurzus teljesítésével.
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A Saját Kurzusok alatt fejezetenként el tudja kezdeni a képzés megtekintését, feldolgozását, az
egyes fejezeteknél a Fejezetre, illetve azon belül az egyes részekre kattintva. Az adott fejezethez
és részhez tartozó Videót a lejátszó gomb megnyomásával tudja elindítani, illetve megállítani
(szüneteltetni).
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Minden fejezetet az éberséget (jelenlétet) ellenőrző kvíz követ. Az éberséget ellenőrző kérdés az
adott fejezetrészben elhangzott tartalomhoz kapcsolódó 1 db, feleltválasztós kérdés.

A kvízre kattintva megjelenik a kérdés. Kattintson az Ön szerint megfelelő válaszra, majd a Kvíz
befejezése gombra.
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A következő fejezet megtekintésére akkor lehet tovább haladni, ha az ellenőrző kvízre helyes
választ adott a kurzusban résztvevő. Téves válasz esetén az ellenőrző kvíz ismét megjelenik, a
Kvíz újrakezdése gombra kattintva Ön ismét meg tudja próbálni a helyes válasz megadását.
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Helyes válasz esetén Ön tovább tud haladni a következő fejezetre, ehhez nyomja meg a Kattintson
a folytatáshoz gombot.

A kurzusban való haladását Ön folyamatosan nyomon tudja követni az oktatási felületen felül
megjelenő haladás ábrán.

Fejezetek és ellenőrző pontok

5

Az egyes kurzusok részekre, azon belül fejezetekre vannak bontva a könnyebb és rugalmasabb
teljesíthetőség, valamint a jelenlét ellenőrizhetősége érdekében. Az egyes fejezetek között
ellenőrző kvíz kérdések találhatók.
Egy kurzuson és tananyag részen belüli fejezet akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fejezetet
követő ellenőrző kérdésre helyes választ adott a kurzusban résztvevő.
A fejezetek között ugrani az ellenőrző kérdések megválaszolásának hiányában nem lehetséges. Az
adott fejezetet követő ellenőrző kvízt is csak akkor lehetséges kitölteni, ha az adott fejezetrész
legalább egyszer már megtekintésre került.

Az oktatási felületen Ön egyértelműen nyomon követheti, hogy a kurzus teljesítésében hol tart,
melyik fejezet és ellenőrző kvíz került már sikeresen teljesítése (fejezet és ellenőrző kvíz bal
oldalán megjelenő zöld pipa) és melyek vannak még hátra.
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A tananyag rész valamennyi fejezetének teljesítését követően a Kész gomb megnyomásával tud
tovább haladni a következő tananyag részre és annak egyes fejezeteinek a megtekintésére.

Kurzus sikeres teljesítése, kreditpontok megszerzése, tanúsítvány letöltése
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Amennyiben Ön teljesítette a megvásárolt kurzus valamennyi részét és azon belül valamennyi
fejezetét, készre tudja jelenteni a teljes kurzus teljesítését az utolsó tananyagrésznél a zöld Kész
gomb megnyomásával. Ezt követően a program automatikusan összesíti az Ön ellenőrzős kvíz
eredményeit és a tananyag feldolgozását, majd megjelenik a kurzus sikeres teljesítéséről szóló
jelzés és letölthetővé válik a Tanúsítvány.

A Tanúsítvány leöltése gombra kattintva Ön pdf formátumban letöltheti és elmentheti saját maga
számára a megszerzett kreditpontokat igazoló tanúsítványt. A megszerzett kreditpontok
lejelentéséről a MÜK rendszerébe minden esetben cégünk gondoskodik. A kreditpontok
lejelentésével kapcsolatban Önnek semmi teendője nincs.
Kurzus, tananyagok ismételt megtekintése
A teljes kurzus a rendelkezésre állási időszak alatt (12 hét) bármikor újra megtekinthető (sikeres
teljesítést követően is), illetve részleges feldolgozás esetén is bármikor folytatható, korlátlan
alkalommal.
A kurzus ismételt megtekintéséért semmilyen esetben sem adható kreditpont, a kurzus többszöri
megtekintésével tehát nem lehet többszörözni a megszerezhető kreditpontok értékét.
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer: Windows 7,8,10, Linux, Mac OS 10.6 vagy magasabb, Linus, Android 7 vagy
magasabb, iOD 7 vagy magasabb.
Böngésző: Chrome 40 vagy magasabb, Firefox 42 vagy magasabb, Internet Explorer 11 vagy
magasabb, Opera 35 vagy magasabb. Ajánlott: Chrome 79 vagy magasabb.
Internet letöltési sebesség: minimum 5 Mbps, ajánlott: min. 10 Mbps, folyamatos, szakadásmentes
internetkapcsolat.
Segítség a bejelentkezés során felmerülő akadályok kezeléséhez
Az Önnek megküldött felhasználónév és jelszó használatával tesztelésünk során, sikeres a
rendszerbe való bejelentkezés folyamata. Amennyiben a bejelentkezés során ennek ellenére
problémákat észlel, javasoljuk első lépésként a következőket.
A feltehető problémák a felhasználónév / jelszó megadása során:
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• szóköz, vagy egyéb karakter került az email cím elé/mögé
• szóköz, vagy egyéb karakter került a jelszó elé/mögé
A weboldalak felhasználói élményét az ún. JavaScript támogatja. A JavaScript használata
szükséges az oldal megfelelő használata érdekében. Link: https://www.enable-javascript.com/hu/
• Kérjük újbóli bejelentkezés során próbálkozzon, inkognitó ablak megnyitásával:
• Nyissa meg számítógépén a Chrome-ot.
• A jobb felső sarokban kattintson a Továbbiak Új inkognitóablak elemre.
• Ekkor új ablak jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a felső sarokban megjelenik-e az Inkognitó
ikon.

Billentyűparanccsal is megnyithat inkognitóablakot.
• Windows, Linux vagy Chrome OS rendszeren: Nyomja le a Ctrl+Shift+n
billentyűparancsot.
• Mac típusú számítógépen: Nyomja le a ⌘+Shift+n billentyűkombinációt.
Amennyiben továbbra is problémát észlel, javasolt egy másik eszköz, (számitógép)
használatával történő belépést megpróbálni.
Az oktatási anyag megtekintése asztali böngészőkben nyújt optimális felhasználói élményt.
Segítség abban az esetben, ha nem indul a videó:
Az alábbi linken tájékozódhat az esetleges megoldások felől:
https://support.google.com/chrome/answer/6138475?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Segíthetünk?
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 195 2826
Ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntekig: 9:00-16:00
E-mail cím: info@konferenciaszervezo.hu
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
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