
© 2016 PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a “PwC” kifejezés a
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-re utal, egyes esetekben pedig a PwC hálózatra vonatkozik. Minden tagvállalat önálló jogi
személy. További információért, kérjük keresse fel a http://www.pwc.com/structure weboldalt

A PwC’s Academy E-learning Portál és on-line tananyagok futtatásához szükséges az alábbi minimum
technikai követelményekkel rendelkezni. Amennyiben munkahelyi számítógépén szeretné elérni a rendszert,
megeshet, hogy további kliensoldali beállítások korlátozhatják az e-learning portál és az on-line tananyagok
futtatását.

Operációs rendszer
- Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8.1, 10) VAGY
- Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS) VAGY
- MacOS 10.7-10.12 (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Captain, Sierra)

Böngésző
- Internet Explorer legalább 10-es verzió VAGY
- Mozilla Firefox legalább 45-ös verzió VAGY
- Google Chrome legalább 50.2.2661.78 verzió VAGY
- Safari legalább 5.1.7 verzió Windows esetén, legalább 6.1.1 verzió MacOS esetén

Cookie-k és a pop-up (felugró) ablakok engedélyezése szükséges.
A 32 bites operációs rendszer esetén a telepített böngésző is 32 bites verziójú legyen, illetve ehhez 32 bites 
beépülő Flash Player álljon rendelkezésre. A 64 bites operációs rendszerek esetén a böngésző és az abba 
beépülő Flash Player is 64 bites verziójú legyen.  

Adobe Flash Player
Böngészők esetén javasolt az elérhető legfrissebb verzió használata. Minden esetben szükséges annak 
ellenőrzése, hogy a Flash Player számára engedélyezett-e az elérhető legfrissebb verzió automatikus 
telepítése. Amennyiben nem, úgy manuális úton rendszeresen javasolt a frissítési lehetőségek ellenőrzése 
és telepítése. Manuális úton a https://get.adobe.com/flashplayer/ címen elérhető a beépülő Flash Player 
mindenkori legfrissebb verziója.

Acrobat Reader
6.0 vagy annál frissebb verzió a PDF fájlok olvasásához.

JavaScript
Kliens oldalon továbbá engedélyezni kell a JavaScript futtatási lehetőséget a böngészőben, ennek 
hiányában a lejátszás és a keretrendszerrel való kommunikáció sem valósítható meg.

Tűzfal beállítások
A tananyagok egyes diái SWF formátumban érhetőek el, melyek a képeket (JPG, PNG), a multimédiás 
(videók esetén MP4, hangok esetén MP3) és egyéb leíró (XML, XSD) fájlokat használják. Ennek okán meg
kell győződni arról, hogy a tűzfal vagy a böngésző nem blokkolja-e ezen formátumú fájlok elérését. 

Egyéb
- szélessávú internet-kapcsolat szükséges (legalább 1-2 Mbps a videókkal ellátott kurzusokhoz)
- Integrált 16-bites hangkártya és fejhallgató (hangagyagok, videók, narrált e-learningek esetén)
- 1024x768; 16 bit képernyőfelbontás szükséges a tananyagok megfelelő képi megjelenítéséhez 


