Menedzser Praxis távoktatás rendszerleírás :
A jelentkező Munkavédelmi Alap vagy Továbbképzés előfizetés
vásárlásával jogosulttá válik arra, hogy ellenőrzött körülmények
között a Menedzser Praxis Kft. által szervezett távoktatásban
szakmai képzésünket elvégezhesse.
Jelentkező az általa megadott egyedi felhasználói névvel és
jelszóval belép a képzési portálra. Rendszerünk az alábbi adatokat
tárolja, naplózza 5 évig:-mikor jelentkezik fel az képzésben
résztvevőaz adott képzésre, -a képzés kezdetét,-amennyiben a
képzés számonkéréssel zárul, akkor arra adott válaszát, hogy
vállalja –e a képzést, -a képzés befejezésének végét, -a
kérdésekre adott válaszait, -a záróteszt elvégzésnek idejét.
A képzés vagyis a videóanyagok megtekintése közben az alábbi
kritériumoknak kell megfelelnie:-a képzés 90 perces
videóblokkokból áll, -a képzés videóanyagainak megtekintése
közben15 perces rendszerességgel a videó lejátszás megáll , a
tanulónak egy tovább gomb megnyomásával van lehetőség tovább
néznie a videót . A képzés több videóblokkból áll, a blokkokat
kizárólag egymás után van lehetősége megnézni.
A képzés záró teszttel ér végett . Az alapképzést végzők esetében a
második nap videó blokkja után , a tovább képzés esetében az
adott nap összes videó blokk megtekintése után kell a záró tesztet
kitölteni. Számonkéréssel záruló képzés esetén: -amikor elkezdi a
képzést. A tanúsítvány kiállításának feltétele a záróvizsga legalább
60%-os sikerességgel történő teljesítése, -amennyiben a
záróvizsgán nem ért el 60%-ot lehetősége van újra kitölteni a
tesztet.
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Technikai kritériumok:-minden böngészőből működik a
rendszerünk, a böngészőket frissíteni szükséges, -a képzés adott
videó blokkját, megszakítás nélkül teljes egészében kell
megtekintenie, -ha bezárja a videót és később újra megnyitja, akkor
az adott modult elölről kell kezdeni ,-a videót nincs lehetősége előre
tekerni.
Ha a képzés teljesítése közben más programot nyit meg vagy
tálcára rakja a böngészőt , a videó automatikusan szünetel egészen
addig, amíg újra nem teszi a kijelzőre a videót,-a szünetelésnek
maximális ideje van, amennyiben sokáig szünetel a rendszer
kidobja és újra kell kezdeni az adott képzési blokk teljesítését. A
teljes képzési anyag (adott képzés összes felvétele) megtekintésére
a megkezdéstől számított 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a
megkezdett képzés videó blokkjainak megnézését nem teljesítette
60 nap alatt, a képzést újra kell kezdeni.
A teljesített képzés igazolását -ellenőrzést követően -15 napon belül
postázzuk a cég székhelyére.
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