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Használati útmutató
Az oldalon lévő online tanfolyamok a részvételi díj befizetése után érhetők el.
A Fotós lexikon ingyenesen, korlátozás nélkül használható.
A Gyakorlati tipplista akkor érhető el, ha már megvásárolta valamelyik tanfolyamot.
Tanfolyamok oldala
Ezeknek két felülete van. Ezek az Áttekintés és a Modulok. Az áttekintésnél a tanfolyam
általános bemutatása található. A Moduloknál az egyes leckékhez vezető címsorok vannak.
Ezek közül az nézhető meg, amelyik sárga színű. A szürke sorok csak a tanfolyam
megvásárlása után kattinthatóak. Ha Ön már aktív felhasználó, akkor a már megtekintett
leckék címénél egy kis zöld ikon jelzi, hogy ezt már látta. Minden lecke 6 alkalommal
nyitható meg.
Leckék
A leckék oldalán egy rövid ismertetés és a lecke videója látható. A videó egész képernyős
módban is megtekinthető. Erre a videó ablakának jobb alsó sarkában lévő ikon szolgás. Az
oldal jobb felső sarokban lévő X jel becsukja a leckét. Ekkor a tanfolyam főoldala jelenik
meg. A leckeoldalak alján fehér színű linkek segítségével az előző vagy a következő leckére
lehet lépni.
Első vásárlás
Ha Ön még nem felhasználó, akkor először ki kell választani egy vagy több tanfolyamot.
Ennek menete:
1.Kiválasztás
A tanfolyamok megtekintése a felső menüben lévő TANULÁS menüpontnál megjelenő lista
alapján lehetséges. Erre szolgálnak. a címoldal alsó részén lévő tanfolyami boxok is.
Elóször a tanfolyam általános bemutatása jelenik meg. Ez magában foglalja a leckék címét és
rövid ismertetését is. A felső MODULOK fülre kattintva jelenik meg a leckék listája. A már
kifizetett, aktív tanfolyamnál ezekkel lehet megnyitni az egyes leckéket. A még nem aktivált
tanfolyamnál ezek nem működnek. Vannak a leckék között olyanok is, amelyek bemutatás
céljából megnyithatóak. Ezek címe sárga színű és kattintható.
2. Megvásárlás
A tanfolyam megvásárlásához a felül lévő MEGVÁSÁRLOM gombra kattintva lehet
továbblépni. Itt kell beírni a személyes és számlázási adatokat. Az adatok kezelése az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján történik.
3. Fizetés
Az oldal alján ki kell választani a fizetés módját. Ez lehet Közvetlen banki átutalás vagy
Bankkártyás fizetés.
Ne felejtse el az oldal alján bekattintással elfogadni az Általános szerződési feltételeket is.
4 Megrendelés elküldése
Az elküldés az alsó gombbal történik. Ha a kitöltés hiányos, akkor erre figyelmeztet a
rendszer. Itt lehet kijavítani, pótolni a hiányzó adatokat.

5. Visszajelzés
A sikeres megrendelésről két e-mailt küldünk a megadott címre.
Az egyik visszaigazolja a megrendelést és tartalmazza a banki fizetéshez szükséges adatokat.
A másik e-mail tartalmazza a rendszer által elkészített felhasználónevet és jelszót. Ezt a
levélben lévő linkre kattintva meg lehet változtatni.
6. Aktiválás
Ha megtörtént az átutalás, aktiváljuk a megrendelést. Erről újabb e-mailt küldünk. Ez után
elérhetők a leckék. A tanfolyamok a kezdéstől számítva 30 napig érhetők el.
A jelszó változtatása
Amennyiben szükségesnek tartja, megváltoztathatja a jelszavát. Ennek menete: A belépés
után a FIÓKOM blokkban a bal oldali gombok között az alsó: FIÓKADATOK. A kitölthető
form alsó három sora szükséges. Ide lehet beírni a jelenlegi jelszót és kétszer az új jelszót.
Utána a MÓDOSÍTÁSOK MENTÉSE gombbal lehet véglegesíteni.
Visszatérés
Ha Ön már regisztrált felhasználónk, akkor alaphelyzetben a rendszer felismeri az
számítógépét. Ezért nem szükséges bejelenzkezni. Ha mégis szükséges, akkor a felső
menüben a BELÉPÉS menüpontra kattintva léphet be. Itt azt a felhasználónevet és jelszót
használhatja, amit a regisztrálás után e-mailben küldtünk. A jelszót meg lehet változtatni.
Ha ezután új tanfolyamot választ, akkor már nem kell megadnia az adatait. Fontos: az oldal
alján az ÁSZF elfogadását az újabb megrendeléseknél is be kell kattintani.
Kapcsolat
A tanfolyammal kapcsolatos bármilyen kérdéshez vagy észrevételhez az istvan@fotovonal.hu
címen állunk rendelkezésre.

