
Figyelem! A megadott mezőket ki kell tölteni! Az alábbiakban fel nem sorolt mezők kitöltése opcionális.

Fontos! Minden mezőnél a kérdőjel ikonra vitt egérmutatóval súgó jeleníthető meg!

Támogatás:Baranyai Előd Zsolt, sxbravo[kukac]gmail.com, Webcímek:mikropedia.hu, mikrotartalom.hu

Egyszerűsített mikro-tartalom feltöltési útmutató

A regisztráció lépései

a) Bejelentkezés gomb→ Új fiók létrehozása menüpont→ Űrlap mezők kitöltése és az űrlap 
elküldése→ Adminisztrátori jóváhagyás beérkezése az űrlapon megadott email címre.

b) Első bejelentkezés → Saját jelszó megadása → Mentés gombra kattintás 

Amire szükség lesz a feltöltéshez

a) Mikro-tartalom dokumentum fájl (PDF).
b) A mikro-tartalom előnézeti képe képfájl (JPG, PNG).
c) A mikro-tartalom leírása (TXT szövegfájl).
d) A feltöltés lépéseinél felsorolt mező információk.

A feltöltés lépései

a) Gyorshivatkozások  → Tartalom hozzáadása (felső menüsáv)

b) Az alábbi mezők kitöltése és/vagy választás a felkínált opciók közül:

1. Mikrotartalom címe   → Teljes cím megadása.

2. Rövid cím   →Rövidített cím megadása.

3. Leírás hozzáadása   → Négyzet kijelölése. → Mikrotartalom leírása szöveg beillesztése.

4. Mikrotartalmat készítette   → A szerző/készítő nevének a megadása.

5. Előnézeti kép   → Képfájl feltöltése (JPG, PNG).

6. Mikrotartalom   → Mikrotartalom fájl feltöltése (PDF).

7. Célközönség   → Kiválasztás

8. Szint   → Kiválasztás

9. Szakmacsoport   → Kiválasztás

10. OKJ Szakképesítés   → A mezőbe gépelés megkezdése után a felkínált szakképesítések 
közül a megfelelő kiválasztása.

11. Tantárgy   → A mezőbe gépelés megkezdése után a felkínált tantárgyak közül a megfelelő
kiválasztása, vagy beírása (csak abban az esetben kell a mezőbe új tantárgynevet 
begépelni, ha az nem található a felkínált tantárgynevek között!).

12. Címkék   → A mezőbe gépelés megkezdése után vesszővel elválasztott legfeljebb 5 
kulcsszó kiválasztása, vagy beírása (csak abban az esetben kell a mezőbe új 
kulcsszavakat begépelni, ha azok nem találhatók a felkínált kulcsszavak között!).

13. Szerzőként, vagy a szerző megbízottjaként hozzájárulok a közzétételhez  

14. Hozzájárulok a személyes adataim megjelenítéséhez  

15. Közzététel → A Mentés gombra kattintással.

Támogató videók a feltöltéshez: https://mikrotartalom.hu/micro-tube-gallery

https://mikrotartalom.hu/micro-tube-gallery
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