


Google: Zoom
letöltés



Az oldal
sütijeinek
elfogadása
(Agree and
Proceed)



A Zoom
alkalmazása
letöltése az
eszközre a

DOWNLOAD,
azaz letöltés

gombra
klikkeléssel



Kérjük nyissa
meg a letöltött

fájlt



A fájl
megnyitása

után az alábbi
felugró

ablakon kérjük
kattintson a
SIGN IN, azaz
bejelentkezés

gombra.



Amennyiben már
rendelkezik

Zoom
felhasználói

fiókkal kérjük
jelentkezzen be

az ön által
megadott e-mail
címmel valamint

jelszóval, majd
kattintson

ismételten a a
SIGN IN feliratra

a belépéshez



Amennyiben még
nem rendelkezik

Zoom felhasználói
fiókkal kattintson
a SIGN UP FREE (

regisztráljon
ingyen) feliratra,
mely átirányítja
önt az  ingyenes

regisztrációs
felületre.



Kérjük adja
meg születési

adatait

A kitöltés után
kattintson a
CONTINUE,
azaz tovább

gombraHónap
Nap

Év



Kérjük adja
meg

munkahelyi,
vagy magán e-
mail címét az
üres helyre

Hónap Nap Év

Majd
kattintson a

SIGN UP, azaz
regisztráció

gombra



PÉLDA



A regisztráció
jóváhagyásához

szükséges, a
képen

illusztrálthoz
hasonló feladat

megoldása

Jelen példán a
feladat a kép azon

kockáinak
kiválasztása volt,

melyen közlekedési
lámpák (TRAFFIC

LIGHTS) találhatók

A kiválasztandó
tárgy minden

regisztrációnál
eltérő lehet, az
alábbi kép csak

szemlélteti a
feladatot, mindig

a szövegnek
megfelelő

tárgyat keresse!



A feladat
megoldását

követően kérjük
kattintson a VERIFY,

azaz jóváhagyás
gombra



A sikeres
feladatmegoldást

követően az alábbi
felugró ablak

CONFIRM
(jóváhagyás)

gombjára kattintva
befejeződik az
adatkitöltés



A saját e-mail
fiókjába a Zoom

emaljét megnyitva
az ACTIVATE

ACCOUNT gombra
kattinva

aktiválhatjuk a
létrehozott fiókot



A linkre kattitnva a
következő oldalon a

keresztnév,
vezetéknév

valamint jelszó
mezők kitöltése

szükséges

Keresztnév

Vezetéknév

Jelszó

Jelszó
megerősítés



Az adatok kitöltése
után kattintson a
CONTINUE, azaz
tovább gombra



Kérjük kattintson a
SKIP THIS STEP, azaz

barátok
meghívásának

kihagyása gombra



Következő
lépésként nyissa
meg a letöltött

alkalmazást, ahol
már be tud

jelentkezni a
megadott e-mail
címmel, illetve

jelszóval. Kattintson
a SIGN IN, azaz
bejelentkezés

gombra.



Majd adja meg a
bejelentkezéshez

szükséges adatokat
és kattintson a SIGN

IN, bejelentkezés
gombra. (A kép csak
példa kérjük a saját
adatait adja meg) 

8A kép csak példa,
kérjük a saját

adatait adja meg)

PÉLDA



A Zoom fiókot
sikeresen

létrehozta!



A Divat és Design
pályázat Zoom

eseménye
regisztrációhoz

kötött, melyhez a
regisztrációs link az

előminősítés
honlapján

(https://divatdesign
palyazat.ifka.hu/)

érhető el



A regisztráció során
kérjük adja meg
Nevét, a Zoom

fiókot regisztráló e-
mail címet (A

megadott adatok
illusztrációként

szolgálnak, kérjük
saját adataikat

adják meg.)
Keresztnév

E-mail cím
E-mail cím

megerősítése

Vezetéknév



A cégnév, valamint
székhely (város)

kitöltése a
regisztráció során

nem kötelező lépés,
azonban a

szervezők számára
segítség, ha

megadja ezen
adatait is, annak

érdekében, hogy az
előminősítéssel

kapcsolatos
tájékoztatót minél
inkább személyre

szabhassuk .

Keresztnév

Város Cégnév



Kérjük, hogy már a
regisztráció során

küldje el számunkra
előzetesen kérdéseit,
melyekre a regionális
tájékoztatón választ

szeretne kapni.
Amennyiben a

regisztrációt követően
további kérdései

merülnének fel, ezeket
elküldheti az

info@divatdesignpalya
zat.ifka.hu email
címre, azonban a

szervezők számára
segítség, ha ezeket
már a regisztrációk
beérkezésekor fel

tudják mérni.

Keresztnév



Az adatok
megadása után

kérjük kattintson a
REGISTER, azaz

regisztrál gombra.
(A megadott adatok

illusztrációként
szolgálnak, kérjük

saját adataikat
adják meg.)

Keresztnév



A Zoom tájékoztató
időpontjában az

alábbi linkre
kattintva tud

belépni a
beszélgetésbe

Keresztnév



A Zoom meeting
megnyitása gombra

kattinva a
tájékoztató
beszélgetés

megnyílik az ön
eszközén

Keresztnév




