
Tisztelt Partnerünk!

Ön jelentkezni kíván rendszerismereti tesztünkre.

Mielőtt a tesztlap kitöltését elkezdené, olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az alábbi linkre kattintva, vagy azt a böngészője címsorába másolva tesztoldalunkra jut.

http://www.promatt.hu/TA3ZjgxNmNlNGVkZDk3NzgwZDA0ZGRzZ/

Megnyílik böngészője, ahol ki tudja választani a tesztlapot:

Kattintson a                                                                   gombra a folytatáshoz!

Értelemszerűen töltse ki az adatokat, írja be a biztonsági karaktersorozatot, és kattintson a 
folytatás gombra:

http://www.promatt.hu/TA3ZjgxNmNlNGVkZDk3NzgwZDA0ZGRzZ/index.php


Miután minden adatot helyesen kitöltött, a vizsgáztató rendszer küld önnek egy e-mailt.

Bármilyen felmerülő probléma esetén írjon e-mailt az ugyfelszolgalat@promatt.hu címre.

A rendszer által küldött e-mailt tartalmaz egy linket.

mailto:ugyfelszolgalat@promatt.hu


A kapott linkre kattintással megkezdheti a vizsgát:

FIGYELEM: A tesztlap mentésre nincs lehetőség, azt az elejétől a végéig ki kell 
töltenie!

A rendszer több témakörből tesz fel véletlenszerűen kérdéseket. Egy kérdésre csak egy 
válasz jelölhető be.

Jelölje  be  a  helyes  válaszokat,  majd  a  következő  oldalhoz  kattintson  az  oldal  alján 
található  „Következő” gombra!  Ha valamelyik kérdést nem válaszolja meg, nem tud 
tovább lépni!



Amennyiben szeretne visszatérni az előzőekben kitöltött oldalra, azt az „Előző” gombbal 
teheti meg.

Ha a tesztlap kitöltését újra szeretné kezdeni, kattintson a „Kilépés és kérdőív ürítése” 
gombra.

A vizsgát akár azonnal, de az előzőleg e-mailben kapott linkre kattintva, később is újra 
kezdheti.

Amennyiben nem szakítja meg a kitöltést, akkor az utolsó lapon vizsgáját az „Elküldöm” 
gombra kattintva fejezheti be:



Ezután megjelenik a zárólap, és ekkor lementheti számítógépére a feltett kérdéseket és 
válaszokat:

Kattintson a „Válaszai nyomtatása” linkre.

Kattintson a „PDF exportálás” gombra, és mentse el a fájlt saját számítógépére.

FIGYELEM: ezt a mentést későbbiekben nem tudja önállóan megtenni!

A kitöltött  tesztlap  beküldése  és  az  esetleges  elmentés  után  nincs  további  teendője,  
bezárhatja az oldalt.



A tesztlap kitöltéséről automatikus visszaigazoló e-mailt fog kapni.

A  beküldött  tesztlapot  kiértékeljük,  kollégánk  5  munkanapon  belül  értesíti  Önt  az 
eredményről,  sikeres  teszt  esetén  pedig  egyeztet  Önnel  a  gyakorlati  vizsga  várható 
időpontjáról.

Sikeres tesztet kívánunk!

Tisztelettel:
Promatt Elektronika Kft.


