I-Doctum tananyag telepítése a számítógépre:
Az I-Doktum interaktív tananyagok a következő weblapon érhetőek el:

www.idoctum.hu
A weblapon az interaktív anyagok eléréséhez regisztráció szükséges, ami a letöltések menüpont alatt
érhető el:

Ha nem rendelkezik regisztrációval a regisztrálj gombra kattintva indul a regisztrációs folyamat:

A következő regisztrációs oldalt kapjuk:

A felhasználói adatokat értelemszerűen
kell kitölteni!
De az Intézményi adatoknál a
következőkre kell figyelni:
Az intézmény neve Eszterházy Károly
Főiskola legyen!
Az intézményi azonosító a hallgató
neptunkódja kell, hogy legyen!
A szaknál pedig a hallgató a saját szakját
kell, hogy megadja!
Az adatok megadása után a regisztráció
elküldése gombbal véglegesíthetjük a
regisztrációt.

Fontos, hogy a regisztráció után kapunk egy megerősítő e-mailt, amelyben a regisztráció megerősítéshez biztonsági
okokból egy linkre kell kattintanunk és az aktiváció csak ezután él!

Ezután tudunk bejelentkezni a felhasználónevünkkel és jelszavunkkal, amit a
megerősítő e-mail-ben is megkapunk!

A bejelentkezést követően van lehetőség az interaktív tananyagok és jegyzetek letöltésére.
A kategóriák közül válasszuk ki a letölteni kívánt tantárgyhoz tartozó anyagot:

A megfelelő tananyag kiválasztása után a letöltés gombra vagy a tantárgy nevére kattintva indul a letöltés:

Letöltés után egy tömörített állományt kapunk, melyet ki kell tömörítenünk:

Az alkalmazás elindításához aktiválás szükséges, melynek menete a következő:
Abban a mappában ahová kitömörítettük az interaktív tananyagot található egy ACTIVATOR.EXE állomány, melyet
elindítva megkezdődik az aktiválás.

Az első ablakban a licenc szerződést olvassuk el figyelmesen és kattintsunk az elfogadásra:

A következő lépésben meg kell jelölni, hogy Felsőoktatási intézmény csoportos licence-t használjuk és be kell írni a
neptun kódunkat, mely alapján azonosítják a felhasználót. Majd kattintsunk a tovább gombra.

Ezután kapunk egy regisztrációs kódot amit el kell küldenünk a Balázs-Diák Kft. számára e-mail-ben a következő
címre: (interaktiv@taneszkoz.hu, az e-mail tárgy mezőjébe írja be az „operátor” szót)
Az Balázs-Diák Kft. ezután megküldi számunkra az Aktiválási kódot, melyet a megfelelő mezőbe kell beírnunk.
Telefonon is lehet aktiváló kódot kérni a következő telefonszámokon: (06-1-266-5140/17 vagy 06-20-414-3663)
Fontos, hogy az aktiválás csak munkanapokon 9.00- 17.00 óráig lehetséges!
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Az aktiválási kód beírása után, ha az aktiválás gombra kattintást követően sikeres volt az aktiválás már használhatjuk
is az interaktív tananyagot! Melyet a LOADER.EXE alkalmazással tudunk elindítani, amely abban a könyvtárban
található ahová kicsomagoltuk a tananyagot!

Az I-Doctum tananyag eltávolítása (deaktiválása) a számítógépről:
Nagyon fontos, hogy ha a tananyagot másik számítógépen szeretnénk
használni, vagy másik tananyagot szeretnék telepíteni előtte egy
„deaktiválási” műveletet kell végrehajtani:
A deaktiváláshoz el kell indítani az activator.exe-t:

A deaktiválás menüpontot kell kiválasztani:

A deaktiválási kódot el kell küldeni a forgalmazóhoz a következő címre:
interaktiv@taneszkoz.hu, az e-mail tárgy mezőjébe írja be az „operátor” szót
Telefonon is lehet kérni a deaktivációt a következő telefonszámokon:
(06-1-266-5140/17 vagy 06-20-414-3663)
Fontos, hogy a deaktiválás csak munkanapokon 9.00- 17.00 óráig lehetséges!
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