
I. Intézményi regisztráció menete (intézmény  jogosultságot ad) 
Használja ezt az opciót, ha használni akarja az online rendszert!  

 Kattintson a regisztráció linkre! 

 Töltse ki a megjelenő űrlap mezőit! 

 E-mailben kap egy megerősítő linket, kattintson rá! 

 Ezután már be tud lépni a megadott email cím / jelszó kombinációval 

 

II. Szakemberek felvétele és regisztrációja (klinikus jogosultságot ad) 
Használja ezt az opciót, ha az Ön által regisztrált intézményben más szakember is fogja használni az 

online rendszert! 

 Lépjen be Intézményként a rendszerbe! 

 Navigáljon az Adminisztráció / Felhasználók kezelése oldalra! 

 Kattintson a Szakember hozzáadása gombra!  

 Töltse ki a megjelenő űrlap mezőit! 

 A megadott email címre kap egy megerősítő linket, kattintson rá! 

 Töltse ki a megjelenő űrlap mezőit! 

 Ezután már be tud lépni a megadott email cím / jelszó kombinációval  

(ha jelenleg be van lépve Intézményként, akkor először ki kell lépnie: KILÉPÉS gomb) 

 

 3. Vizsgálati személy felvétele, teszt kiosztása 
Használja ezt az opciót, ha  tesztet akar felvenni! 

 Belépés után navigáljon az  Adminisztráció / Vizsgálati személyek kezelése oldalra! 

 Kattintson a Vizsgálati személy felvitele gombra!  

 Töltse ki a megjelenő űrlap mezőit! 

 Kattintson a Teszt kiosztása gombra! (Adminisztráció / Tesztkitöltések kezelése) 

 Válassza ki a Tesztalanyt (A korábban felvitt Vizsgálati személyek listájából) 

 Válassza ki, hogy melyik tesztet akarja kiosztani. 

(csak a Tesztalany életkorának megfelelő tesztek jelennek meg) 

 Kattintson a Teszt kitöltése ikonra! (Első ikon a négy közül a megfelelő sorban) 

 Töltesse ki a tesztet!  

  

 IV. Teszt kiértékelése 
Használja ezt az opciót, ha tesztet akar kiértékelni! 

 Belépés után navigáljon az  Adminisztráció / Tesztkitöltések  kezelése oldalra! 

 Ha a teszt állapota Kitöltve, akkor kattintson a Kiértékelés elkészítése / Megnyitása ikonra, a 

rendszer elvégzi a kiértékelést! (Negyedik ikon a négy közül a megfelelő sorban) 

 Ha a teszt állapota Kiértékelve, akkor kattintson a Kiértékelés elkészítése / Megnyitása 

ikonra! A rendszer megnyitja a már korábban elkészített kiértékelést. (Negyedik ikon a négy 

közül a megfelelő sorban) 

 Ha a Kiértékelés gombra kattintáskor nem történik semmi, akkor valószínűleg le vannak 

tiltva a felugró ablakok. Engedélyezze a felugró ablakokat böngészőjében! 


