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Regisztráció
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1. Nyissa meg email fiókját.
2. Kattintson az itBroadcast oldalról érkező aktiváló linkre a regisztráció 

megerősítéséhez.
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2.1.
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3. Az aktiválási oldalon adja meg időzónáját (Asia/Tbilisi), és jelszavát. 
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie.

4. Mentés után már mint felhasználó léphet be a rendelési oldalra.

3

4

5. A felhasználói belépésnél meg kell adnia email címét, jelszavát és az időzónát, 
ahol használni akarja az itBroadcast szettet.

6. A belépéshez kattintson a LOG IN gombra.
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Foglalás
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1. Balance: A felhasználó egyenlege.
2. A helyi időzóna (Local Time) és az UTC időzóna (UTC Time) látható, amely 

szerint a rendelést rögzítheti.
3. Itt az eszközök listája (List of devices) látható, amelyből kiválaszthatja az 

eszközt az adás időpont foglalásához.
4. Az eszköz sorában látja a befoglalt forgalmat GB-ban (Data traffic), valamint 

az EUR költséget (Costs) összesítve az eszközre.
5. Kiválaszthatja, mely egységre szeretne időpontot foglalni.

2.2.
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6. Az eszköz új adásidejének megadásához klikkeljen a NEW SESSION feliratra.

Megyjegyzés: A főoldalon csak az utolsó számla kiállítását követő foglalások 
listája látható!
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1. Adja  meg az Ország nevét (Georgia).
2. Írja be a Város nevét (Tbilisi) és Irányítószámát (0105).
3. Adja meg az UTC időzóna szerinti kezdési időpontot (Formátum: év, hónap, 

nap, óra, perc). A kezdési időpont perc értéke 0, 15, 30, 45 lehet, egyébként 
hibaüzenetet ad tároláskor az alkalmazás. Segítségként megjelenik az Ön 
által beállított helyi idő.

4. Adja meg a foglalás időtartamát (Duration) órában és percben (az óra egész 
számokban, a perc 15 perces lépésekben állítható).

5. Válassza ki a feltöltési sebességet (Upload) Mbps-ban (SD: 2048, HD: 4096).
6. Válassza ki a letöltési sebességet (Download) Mbps-ban ( 4, 8).
7. A Megjegyzés (Notes) rovatban pl: projekt neveket tárolhat.
8. Aktiválja a foglalást a SAVE gombra kattintva.
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9. A foglalás mentésekor a Status oszlopban a Waiting felirat látható.
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1. Foglalási adatok megtekintése (Show).

2. Foglalás szerkesztése (Change): a változtatásokat a SAVE gombra kattintva 
tudja megerősíteni. 

3. Foglalás törlése (Cancel): a rendelt adás kezdési ideje előtt legkésőbb 36 
órával  aktiválható!

4. Foglalás bővítése (Extend): 36 órán belüli foglalás esetén csak 
hosszabbításra van lehetősége. A megrendelt adásidő kiszámlázásra kerül a 
számla fordulóval.
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10. A technikai ügyfélszolgálat visszaigazolása után az Agreed  felirat látható.
11. Valamint egy ID szám jelenik meg a sor elején visszaigazolási 

azonosítóként a foglalás feldolgozásáról.
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5. Az extend_session műveletben megadhatja a hosszabbítás időtartamát 
(extend_duration), amelyet a SAVE  gombra kattintva aktiválhat.

6. A technikai ügyfélszolgálat visszaigazolása után az Agreed felirat olvasható (az 
oldal frissítése után) a kiterjesztés feldolgozásáról.
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1. Az Eszközök kiválasztása után megtekintheti a Foglalások oldalon az eszközre 
vonatkozó eseménytörténetet, a BOOKING HISTORY feliratra kattintva.
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2. A show gombra kattintva tudja megtekinteni az egyes foglalások részleteit.
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Egyenleg
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1. A Balance feliratva kattintva tudja megtekinteni az egyenlegével és aktuális 
foglalásaival kapcsolatos információkat.

2.3.
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2. Balance: A befizetések és az elkészített számlák összege.

3. Bookings: Az utolsó számla kiállítását követő foglalások listája.
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Profiles
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1. Personal information: itt látható a Name és az Administrator opció. Ezek 
módosítása nem engedélyezett.

2. Change time zone: itt módosíthatja a helyi időzónát, ahol épp tartózkodik. 
Jóváhagyáshoz kattintson a SAVE gombra. A RESET gombbal az eredeti 
beállítás visszaállítható.

3. Change email: itt változtathatja meg email címét. A sikeres módosításhoz az 
email címet kétszer kell megadni. Jóváhagyáshoz kattintson a SAVE gombra. 
A RESET gombbal az eredeti beállítás visszaállítható.

4. Change password: itt változtathatja meg jelszavát. A sikeres módosításhoz a 
jelszót kétszer kell megadni. A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak 
kell lennie. Jóváhagyáshoz kattintson a SAVE gombra. A RESET gombbal az 
eredeti beállítás visszaállítható.

2.4.
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