DIGIKRESZ internetes gyakorló program

Kedves Felhasználó!

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga
eredményességének növelésében.

A program előnyei a hagyományos (CD alapú) tesztprogrammal szemben:
-

Bárhol, bármikor, bármilyen géppel használható, ahol internetkapcsolat van. (otthon, iskolában,
munkahelyen, netkávézóban stb.) Telepíteni nem kell!
A tanuló utólag is megtekintheti a tipikus hibáit. Egyfajta versenyre készteti, hogy az eddigi
eredményeit felülmúlja, mind sikerességben, mind időben
A tanár nyomon követheti tanulói fejlődést. Láthatja, hogy ki, mikor jelentkezett be a rendszerbe, hány
feladatot oldott meg, milyen sikerességgel, valamint megtekintheti az összes elrontott feladatot.
A csoportok statisztikái, fejlődési mutatói ösztönzően hathatnak a csoport kevésbé aktív résztvevőire is.
Mind a felhasználó, mind a tanár üzeneteket küldhet a programon keresztül a fejlesztőknek, így a
naprakészség, pontosság maximálisan garantált.
Minimális költségekkel jár, amit akár az iskola, akár a tanuló könnyedén be tud fizetni.
A jelszavas védelem és a tanulói időkorlát miatt az oktató biztos lehet abban, hogy csak az használja a
programot, akinek adta

Rövid használati útmutató
A program könnyen kezelhető, működtetése azok számára, akik aki rendelkeznek némi webes böngészési
gyakorlattal nem okozhat gondot.
Az egyes lapokon rövid súgó található, amely segít az eligazodásban.

Belépés a rendszerbe:
A DIGIKRESZ-hez való hozzáférési lehetőséget az info@jogsiszoft.hu email címen keresztül lehet megkérni.
A regisztrálás után a kiválasztott email címre megküldjük a belépéshez szükséges adatokat.
A bejelentkezési név az adott email cím lesz. Az automatikus kezdeti jelszót célszerű az első bejelentkezés után
saját jelszóra módosítani.

A bejelentkezés utáni nyitó oldalon választhatjuk ki a különböző lehetőségeket.
Amikor egy autósiskola jelentkezik be a rendszerben, akkor a menüben megjelenik egy adminisztrációs felület.
Természetesen a tanulók bejelentkezésekor ez nem látszik, ők csak a felső menüpontokból választhatnak:

Az egyes lehetőségek:

Adatok módosítása
Itt lehet többek között jelszót cserélni, illetve alapadatokat megváltoztatni.
Tematikus kérdések
Itt lehetséges az összes teszt kérdést megtekinteni. A válaszadásra nincs időkorlát, a válasz megadása után a
program megjeleníti a helyes megoldást, és a legtöbb kérdésnél rövid magyarázatot is kapunk.
Az egyes témaköröket lenyíló menün keresztül érhetjük el, de lehetőség van közvetlen kérdésszámra is ugrani.
B kategóriás tesztek
Különböző nehézségfokozatban a program összeállít egy-egy „B” kategóriás tesztet ahányat csak akarjuk. A
válaszadás időre megy, amint a vizsgán, egy perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. Az utolsó válasz
megadása után kiértékelhetjük a feladatsort, újra megtekinthetjük a rossz és jó válaszokat is.
Statisztika
Itt tekinthetjük meg az eddigiekben kitöltött valamennyi tesztlapunkat az elért eredményekkel és az összes
megválaszolt kérdéssel együtt.
Megfigyelhetjük az eredményességi grafikonon a fejlődésünket.

Adminisztrációs menü

Csoportok
- Új csoport
Érdemes a tanulókat csoportokba rendezni egyrészt a későbbi könnyebb visszaellenőrzés miatt. (Pl.
tanfolyamszám alapján), másrészt kimutatások a csoport eredményekre is készíthetők, így nyomon lehet
követni egy-egy csoport fejlődését.

Tanulók
- Új tanuló

Az új tanuló felvételénél a következő kitöltendő sorokat látjuk:

Minden adatot töltsünk ki!
Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy az email címet helyesen írjuk be, különben a tanuló nem fogja megkapni a
belépési adatokat! (Előfordulhat, hogy a tanuló levelező rendszere az elküldött email-t spam vagy törölt
mappába teszi át automatikusan. Hívjuk fel erre a tanulók figyelmét!)
Az érvényességi idő beállításával korlátozhatjuk azt, hogy a tanuló mennyi ideig használhatja a programot.
Ennek maximális időtartama: 42 nap. Amennyiben ez az idő lejár, csak újbóli regisztrációval adható használati
jog számára.

Oktatók
- Új oktató
Itt nyílik lehetőség arra, hogy több telephely esetén a különböző helyszíneken dolgozó oktatók önmaguk is
regisztrálási jogot kaphassanak.

Elszámolások
Itt lehet nyomon követni a rendszerbe beregisztrál tanulók számát, illetve a Jogsiszoft Kft. mint üzemeltető felé
történt elszámolásokat.

Tanulók menüpont alatti további lehetőségek.
Az iskola (illetve az elméleti oktató) nyomon követheti a tanuló előmenetelét.
Láthatja, hogy érvényesítette-e a rendszert, hogy mikor lépett be utoljára, és nem utolsósorban az elvégzett
tesztek eredményeit, és a megadott válaszokat.

Itt tekinthetők meg a különféle statisztikák is, illetve ezek grafikonos képe.

A DIGIKRESZ használatának díja:
Egy tanuló regisztrációja 300 forintba kerül, ezzel a bejelentkezéstől számítva maximum 42 napig használhatja
a programot. A hosszabbítás újabb 300 forintba kerül.
Bármilyen kérdés, észrevétel, probléma esetén a belépési oldalak jobb felső sarkában található üzeneteken
keresztül célszerű a fejlesztővel kommunikálni.

Kapcsolat:
Jogsiszoft Kft.

info@jogsiszoft.hu

telefon: 06-1-333-3323, 06-20-330-6110

