Elektronikus ellenrz
Üdvözöljük a KRÉTA Elektronikus ellenrz tudásbázis oldalán!
A KRÉTA Elektronikus ellenrzje a szülknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti
naprakész információhoz jutásban. A KRÉTA elektronikus ellenrz a legkorszerbb informatikai
technológiákat ötvöz elektronikus iskolai ellenrz, amelyet a közoktatásban és szakképzésben is
hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböz szakképz intézményekig.
Az intézmény beállításának függvényében az Elektronikus naplóba rögzített információk azonnal
elérhetvé válnak a szülk/gondviselk számára is.
Minden KRÉTA e-Napló-t használó intézmény maga készíti el és osztja ki az egyedi Gondviseli és
Tanulói belépési azonosítókat, valamint tudatja az intézményi rendszer elérhetségét a felhasználókkal.
Elektronikus ellenrz böngészn keresztüli
használata

Az ellenrz használata
számítógépen
A KRÉTA Elektronikus ellenrz modulja a
gondviselk és a tanulók számára nyújt
segítséget az Elektronikus naplóban tárolt
adatok áttekintésével kapcsolatban. Az alábbi
videóban a személyi számítógépen vagy
laptopon keresztül elérhet webes felület, és
annak funkciói kerülnek bemutatásra.
Az elektronikus ellenrzbe történ
bejelentkezéshez ide kattintva olvashatnak
részletes útmutatót!

KRÉTA mobil applikációk

Keresés
Írja be a keresett kifejezést a
Tudásbázisban történ kereséshez! A
kereséshez használhatja a csillag(*)
karaktert is a keresszavak végén.

Egyáltalán nem, vagy túl
kevés keresési
eredményt kapott?
Ha információk keresésekor az összes
szó helyesírásának ellenrzése után
sem kap találatot, bvítse a keresést
további eredményekért:
Használjon kevesebb keresési
kifejezést. Használja például a
„importálás” szót az „tanulók
importálása” kifejezést helyett.
Használjon általánosabb
keresési kifejezéseket.
Használja például a
„számítógép” vagy a „PC” szót
a „laptop” helyett.
Használja a csillag (*)
karaktert a keresszavak
végén. A óra* kifejezés
például megtalálja a „órarend”
és a „óralátogatás” szót is. A *
használata a szavak elején
vagy közepén nem mködik.
KRÉTA videótár és bemutatók

KRÉTA mobil applikációk
A kor követelményeinek megfelelen a tanulókkal
kapcsolatos információkhoz nem csak böngészn
keresztül lehet hozzáférni, hanem mobil
alkalmazáson keresztül is. A KRÉTA mobil
alkalmazások elérhetk Android eszközökre a
Google Play áruházból, továbbá IOS eszközökre
az Apple Store-ból is.
A Mobil applikáció leírásával kapcsolatban
bvebben a Mobil Applikáció Felhasználói
Kézikönyvében olvashat.

Ugrás a KRÉTA Ellenrz
videótárba

Útmutatók

Gyakran Ismételt Kérdések

