eMKTK e-learning rendszer leírása

Perfekt Zrt.

A Perfekt Zrt. eMKTK e-learning rendszerének leírása
1. Technikai követelmények
•

•
•

Stabil internet kapcsolat, a videók megszakításmentes megtekintésének követelménye miatt,
a megszakításmentes megtekintés jelentése:
- ha a felhasználó bezárja a videót, és később újra megnyitja, azt elölről végig kell
néznie,
- ha a felhasználó más programot, weblapot nyit meg, vagy tálcára rakja a böngészőt, a
lejátszás automatikusan szünetel, majd ha visszatér a videóhoz, folytatódik a
lejátszás.
Támogatott operációs rendszerek: Windows 7/8/10, Mac OSX.
HTML5 kompatibilis böngésző: Internet Explorer 9 vagy újabb, Mozilla Firefox 21 vagy újabb,
Google Chrome 3.0 vagy újabb, Opera 24 vagy újabb, Safari 3.1 vagy újabb.

Az eMKTK rendszer elérésének helye: http://elearning.perfekt.hu

2. Az e-learning kurzusok felépítése
A kurzusok videókból és Igazolás modulból állnak. A felhasználók a kurzusba lépés után a SCORM
csomagokban érik el a videókat. Kizárólag olyan felhasználók tudják elérni a tananyagokat, akiket a
rendszergazda hozzárendelt az adott kurzushoz.
A kurzus teljesítésének menete:
•
•

•
•
•
•

A kurzushoz rendelt tananyag videók megszakítás nélküli megtekintése
Megszakítás nélküli megtekintés feltételei
- ha a felhasználó bezárja a videót, és később újra megnyitja, azt elölről végig kell
néznie
- ha a felhasználó más programot, weblapot nyit meg, vagy tálcára rakja a böngészőt, a
lejátszás automatikusan szünetel, majd ha visszatér a videóhoz, folytatódik a
lejátszás
- a megtekintés bármikor szüneteltethető, ehhez elég a videóra kattintani
- a videó fölé helyezve az egeret ellenőrizhető, hol tart a lejátszás
- a videók megtekintésekor a felhasználónak nincs lehetősége előretekerésre
A videók megtekintési sorrendje tetszőleges
A videó végére érve lehetőség adódik a videó újraindítására.
A videók sikeres megtekintését a videó jobb oldalán lévő folyamatjelző mutatja (ld. 1.ábra) Az
elektronikus felületre bejelentkezve a felhasználó a kurzust a továbbképzési program
tananyagegységeinek kijelentkezés nélküli megtekintésével tudja csak teljesíteni.
A tanvideók megtekintése egyszerre csak egy eszközről lehetséges, mivel a rendszer nem
támogatja az egyidejű többszörös bejelentkezést. Amennyiben az egyik eszközön elindult a
videó lejátszás, egy másik eszközön - azonos felhasználónévvel - való bejelentkezés blokkolja
az első eszközön elindított videó teljesítési státuszának rögzítését.
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Az összes videó megtekintése után aktívvá válik az Igazolás hivatkozás, ahol ki kell állítani a
kreditpontos igazolást. Az Igazolás blokk előfeltételként mutatja, mely videók megtekintése
van még hátra (ld. 2. ábra).

1. ábra

2. ábra

3. Igazolás kiállítása
A felhasználónak a továbbképzés oktatási programjának egészét, azaz valamennyi tananyagegységét
teljesíteni kell ahhoz, hogy a kurzus teljes időtartamára vonatkozóan az igazolás kiállítható legyen.
A felhasználók részére az összes videó megtekintését követően, Igazolás blokkban azonnal
elérhetővé válik az igazolás (bizonyítvány) kiállításának lehetősége (ld. 3. ábra, Bizonyítvány
nyomtatása nyomógomb), illetve itt megtekinthetőek a korábban kiállított igazolások. Az igazolás
kiállítása előtt ki kell választani a megfelelő szakterületet. A szakterületek közül elsődlegesen azok
érhetőek el, amelyeknek a kurzus beállításainál a kreditpont értékük nem 0, valamint adótanácsadó,
adószakértő és okleveles adószakértő szakokon a felhasználó rendelkezik regisztrálási számmal. A
többi szakirány esetén nem szükséges, hogy a résztvevő regisztrálási számmal rendelkezzen. Az
igazolások a kurzus illetve a felhasználó adataival egyedileg, személyre szabottan generálódnak, és
ezeket a felhasználók megtekintés után ki tudják nyomtatni és le tudják tölteni. A kiállított
igazolásokat a rendszer öt évig tárolja.
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3. ábra

4. Felhasználók jelentkezése
A felhasználók jelentkezése az eMKTK rendszerbe a Perfekt Zrt. honlapján kialakított jelentkezési lap
segítségével történik. Jelentkezés során az alábbi adatokat kell megadni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vezetéknév
keresztnév
születési név
nem
anyja neve
születési hely, dátum
levelezési cím (irányító szám, település, cím)
e-mail cím
mobil telefon
végzettség
munkajogi státusz
költségviselő adatok (név, cím)
regisztrációs számok (szakterületenként)
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Jelentkezések feldolgozásának menete:
•
•

díjbekérő küldése e-mailben jelentkezés rögzítése után
képzési díj kiegyenlítését követően:
- új felhasználó létrehozása az eMKTK rendszerben
- megfelelő kurzus hozzárendelése a felhasználóhoz
- bejelentkezéshez szükséges adatok kiküldése e-mailben
- számla kiküldése levélben

FIGYELEM!
A továbbképzés teljesítésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét*:
1. A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16
kreditpontot kell megszereznie, melyből legalább 8 kreditpontot számvitel témakörű
továbbképzésen kell teljesíteni.
Továbbá a 16 kreditpontból minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik,
legalább 4 kreditpontot a szakterületre minősített speciális továbbképzésen kell
megszereznie.
Regisztrációja szakterületét az alábbi névjegyzékben ellenőrizheti:
http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/nevjegyzek-konyvviteli-szolgaltatast-vegzok
2. Ugyanazon minősített továbbképzési program – ide értve annak elektronikus változatát is –
csak egyszer jogosít kreditpontra, vagyis amennyiben Ön részt vett egy kreditpontra
minősített előadáson és az erről szóló igazolásokkal már rendelkezik, ugyanezen program
e-learning keretében történő teljesítéséért már nem számolhat el kreditpontot.
3. Több programra történő jelentkezés esetén ugyanazon időtartam - az adott továbbképzési
program kezdete és befejezése közötti időszak - alatt csak egy továbbképzési program
megtekintése kezdhető meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési program nem
kezdhető meg.
4. A megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül,
legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig teljesíteni kell, figyelembe véve az
adott továbbképzési program elszámolhatósági időszakának végét.
5. Megszerzett kreditpontjait, valamint az azok érvényesítéséhez szükséges adatokat a Perfekt
Zrt. jelenti le a minisztériumnak, de kérjük, hogy a továbbképzés(ek) elvégzéséről kiállított
igazolás(oka)t gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén (pl. esetlegesen felmerülő
adminisztrációs problémák miatt) Ön is igazolni tudja továbbképzési kötelezettsége
teljesítését.
* a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján
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