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Mit kell tudni a KRÉTA Mobil applikációkról?
A KRÉTA Elektronikus Ellenrz mobilalkalmazás azon intézmények diákjainak, és a diákok szülinek és gondviselinek nyújt hasznos segítséget,
amelyek használják a KRÉTA rendszer elektronikus naplóját. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét és házi
feladatait, osztályzatait és mulasztásait. A rendszer segítséget nyújt a diákok tanulmányi elmenetelének hatékony ellenrzésében és nyomon
követésében.
Fontos tudni!
Tájékoztatjuk, hogy régi KRÉTA Ellenrz mobil alkalmazás támogatása és frissítése hamarosan megsznik! Kérjük, töltse le a jogosultságának megfelel
KRÉTA Tanulóknak Android, KRÉTA Tanulóknak iOS vagy KRÉTA Tanulóknak Android (Huawei AppGalery), illetve KRÉTA Szülknek Android, KRÉT
A Szülknek iOSvagy KRÉTA Szülknek Android (Huawei AppGalery) alkalmazást helyette!

Milyen eszközökön használható az alkalmazás?
A KRÉTA mobil alkalmazás egy új natív mobil program Android és iOS platformra! Az alkalmazások segítségével a diákok és a szülk Androidos
okostelefonon vagy táblagépen keresztül tekinthetik meg az elektronikus naplóban lév adataikat.Az elektronikus ellenrzkönyv alkalmazás közvetlenül
az iskolai elektronikus naplóból olvassa ki az adatokat, azonnal naprakész információkat jelenít meg, felhasználói beavatkozás nélkül.
Az Androidos alkalmazások használatához Android 5 és újabb verziójú készülék szükséges, az Apple eszközök esetében iOS 11 vagy magasabb
verziójú operációs rendszer szükséges.

Használható-e táblagépen (tableten) az alkalmazás?
Igen a KRÉTA mobil applikációk táblagépen is használhatók.

Kik tudnak belépni a mobil alkalmazással?
A KRÉTA Ellenrz alkalmazással a tanulók és a szülk tudnak belépni a KRÉTA rendszerbe. Fontos tudni, hogy a tanulók és a szülk részére külön
alkalmazás érhet el, KRÉTA Tanulóknak és KRÉTA Szülknek néven!

Hogyan tudom használni tanulóként a KRÉTA mobil alkalmazást?
Ha tanulóként szeretnéd használni a KRÉTA mobil alkalmazást, akkor a KRÉTA Tanulóknak mobil applikációt töltsd le Android vagy iOS rendszerre,
attól függen, hogy milyen készüléket használsz!

Hogyan tudom használni szülként a KRÉTA mobil alkalmazást?
Ha szülként szeretné használni a KRÉTA mobil alkalmazást, akkor a KRÉTA Szülknek mobil applikációt kell letöltenie Android vagy iOS rendszerre,
attól függen, hogy milyen készüléket használ! Fontos tudnia, hogy a mobil alkalmazás néhány funkciója (pl. igazolás beküldése, e-Ügyintézés) csak a
KRÉTA Szülknek mobil alkalmazásból érhet el!

Hogyan tudok belépni a KRÉTA mobil alkalmazásba?
A KRÉTA mobil alkalmazásba ai azzal a tanulói vagy szüli felhasználónévvel és jelszóval kell belépnie mint a webes felületen. A KRÉTA mobil
alkalmazások csak a KRÉTA rendszer elektronikus naplójával használható, ha az iskola bevezette az e-naplót és engedélyezte a szüli, tanulói
hozzáféréseket is. A KRÉTA mobil alkalmazás nem elérhet, ha az iskola nem a KRÉTA elektronikus naplóját használja vagy nem engedélyezte a
tanulói, szüli hozzáféréseket az elektronikus ellenrzhöz!
Fontos tudni!
A KRÉTA Ellenrz alkalmazás használatához a belépési adatokat (felhasználónév és jelszó) minden esetben az iskola készíti és küldi el a szülk és a
tanulók részére! Abban az esetben, ha nem rendelkezik felhasználónévvel vagy jelszóval, illetve nem tud belépni a rendszerben, akkor mindig az
intézményhez kell fordulnia!

Melyik alkalmazást kell letöltenem ha használni szeretném a mobil
applikációt?
Attól függen, hogy tanulóként vagy szülként szeretné használni az alkalmazást kell a KRÉTA Tanulóknak ill. KRÉTA Szülknek applikációt választania,
a telefonkészülékétl függen. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy mikor, melyik alkalmazást kell letöltenie a telefonjára!

Tanuló vagyok és Android készüléket használok!
Töltsd le a Google Play Áruházból a KRÉTA Tanulóknak alkalmazást!
A KRÉTA Tanulóknak alkalmazásba a tanulói belépési adatokkal tudsz bejelentkezni!

Tanuló vagyok és iPhone készüléket használok!
Töltsd le az App Store-ból a KRÉTA Tanulóknak alkalmazást!

A KRÉTA Tanulóknak alkalmazásba a tanulói belépési adatokkal tudsz bejelentkezni!

Tanuló vagyok és HUAWEI készüléket használok!
Töltsd le a HUAWEI AppGalery-bl a KRÉTA Tanulóknak alkalmazást!

Az alkalmazásba a tanulói belépési adatokkal tudsz bejelentkezni!

Szül vagyok és Android készüléket használok!
Töltse le a Google Play Áruházból a KRÉTA Szülknekalkalmazást!
A KRÉTA Szülknek alkalmazásba a szüli belépési adatokkal tud bejelentkezni!

Szül vagyok és iPhone készüléket használok!
Töltse le az App Store-ból a KRÉTA Szülknek alkalmazást!
A KRÉTA Szülknek alkalmazásba a szüli, gondviseli belépési adatokkal tud bejelentkezni!

Szül vagyok és HUAWEI készüléket használok!
Töltse le a HUAWEI AppGalery-bl a KRÉTA Szülknek alkalmazást!
A KRÉTA Szülknek alkalmazásba a szüli, gondviseli belépési adatokkal tud bejelentkezni!

Tartalomjegyzék
Profilok kezelése
Foldal
Órarend
Értékelések
Mulasztások
Üzenetek
COVID Bejelent
Igazolás beküldése
Feljegyzések
Házi feladatok
Számonkérések
Kollaborációs Tér
e-Ügyintézés
Osztályfnökök
Faliújság
Névjegy
Alkalmazás eltávolítása
Gyakran Ismételt Kérdések
Szoftverfrissítések
Adatkezelési tájékoztató
Tartalomjegyzék

