A Csillag Autósiskola oldaláról kattintva az alábbi felület jelenik meg:

Válaszd ki a Csillag Autós-Motoros Iskola Webes Oktatási Központot!
Az oktatási központ kiválasztása után az alábbi ábrán látható felület jelenik meg (2. Életkori feltétel ellenőrzése):
Add meg a születési dátumodat a dátumválasztó mezőben (a rendszer a következő oldalon ez alapján jeleníti meg az életkora
alapján választható képzéseket)!
Nyisd meg, olvasd el, majd fogadd el az Általános szerződési feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatót, valamint az Írásos
tájékoztatót a sorok végén található választógomb segítségével!
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Ezután a 3. Kategóriák felület jelenik meg: Itt válaszd ki a Neked megfelelő kategóriájú képzést (klikkelj a kategória címkéjére)!

A megjelenő felület a tanfolyam díját, és egy kuponkód megadását lehetővé tevő mezőt tartalmaz.
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A továbblépéshez a táblázat utolsó oszlopában található Erre jelentkezem gombot kell megnyomnod a megfelelő tanfolyam
sorában.
Végül a Jelentkezés összesítő felületre jutsz, ahol elkezdheted a tényleges regisztrációt:

A felület felső részén látható, Kiválasztott tanfolyam panelen jelennek meg a tanfolyam részletes adatai.
A felület alsó részén négyféle regisztrációs mód közül választhatsz! Létrehozhatsz
- új felhasználói nevet és jelszót,
- vagy valamelyik már meglévő érvényes e-Titán, Facebook, vagy Google felhasználói fiókjával kötheted össze a
regisztrációdat.

A fenti ábra kattintható, a megfelelő Regisztráció gombra kattintva léphet tovább!

3

Regisztráció új E-titán fiókkal
A felületen található mezők és gombok:
• Felhasználói név: tetszőlegesen adj meg egy felhasználó nevet (szóközt nem tartalmazhat), amit a későbbiekben használni
szeretnél!
• E-mail cím: ide a saját e-mail címed addd meg! Ügyelj arra, hogy e-mail címedet pontosan írd be, mert a rendszer ide fogja
küldeni a regisztráció megerősítéséhez szükséges levelet!
• E-mail cím megerősítése: biztonsági okokból add meg még egyszer a fent megadott e-mail címet!
• Jelszó: A jelszó 8 karakter hosszú legyen és tartalmazzon kis- és nagybetűt valamint számot és speciális karaktert is (pl.:
@,&,-,#).
• Jelszó megerősítése: a választott jelszót ismételten írd be az előző mezőben megadottal megegyezően!

Az adatok megadása után kattints a Regisztrálok gombra!
Megfelelően kitöltött adatok esetén a rendszer az alábbi tájékoztatást jeleníti meg:

Az e-Titánba való belépéshez és az új megerősítő email kéréséhez kattints az e-Titán gombra!
Rövid időn belül kapsz egy Regisztráció megerősítése tárgyú automatikus
megerősítése hivatkozásra kell kattintanod a teljes jogosultságú belépéshez:
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e-mailt,

melyben

a Regisztráció

A linkre kattintva erősítheted meg a regisztrációdat a bejelentkező ablakban:

Add meg a választott felhasználói neved és jelszavad, majd kattints a Bejelentkezés gombra!
Ezzel kész a regisztrációd, és be tudsz lépni a tananyagba!
Amennyiben elakadsz, vagy kérdésed lenne, akkor kollégánkat keresd bátran:
Pataki Gergely
+36 30 340 2911
marketing@csillagautosiskola.hu
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