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TÖLTSD LE A VIBER-t  
A MOBILODRA!1 A Viber nevű applikációt megtalálod az
Apple Stopre-ban vagy az Google Play-
ben.  A  bejelentkezés egyszerű: add meg
a mobil számod És már bent is vagy!

Az alábbi lépéseket követve tudod letölteni a Viber-t a mobilodra:
 
Ha Android telefonod van:
1. Nyisd meg a Google Play-t a mobilodon
 
2. Keresőbe írd be, hogy Viber. Az első találatra kattints.  A kereső léc a Google Play-ben a
képernyő tetején található!
 
3. Megjelenik a Viber (lila applikáció) logó és mellette egy  TELEPÍTÉS gomb. Arra kattintva a
mobilod automatikusan letölti az applikációt. 
 
4. Ha letöltésre került, kérlek nyisd meg az applikációt a telefonodon, regisztrálj és kövesd a 2.
pont lépéseit!

Ha iPhone-od van:
1. Nyisd meg az App Store-t a mobilodon
 
2. Keresőbe írd be, hogy Viber. Az első találatra kattints.  A nagyító-ra kattintva fog megnyílni a
kereső a képernyő tetején. 
 
3. Megjelenik a Viber (lila applikáció) logó és mellette egy  LETÖLTÉS gomb. Arra kattintva a
mobilod automatikusan letölti az applikációt. 
 
4. Ha letöltésre került, kérlek nyisd meg az applikációt a telefonodon, regisztrálj és kövesd a 2.
pont lépéseit!

https://www.viber.com/hu/download/
https://www.viber.com/hu/download/
https://www.viber.com/hu/download/
https://www.viber.com/hu/download/
https://www.viber.com/hu/download/
https://www.viber.com/hu/download/
https://www.viber.com/hu/download/
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BELÉPÉS A VIBER-BE
 
1. Letöltés után nyisd meg a Viber applikációt a telefonodon
 
2. Az applikáció kérni fogja a telefonszámod – kérlek add meg! 
 
3. Miután megadtad az adatokat egy megerősítésre lesz szüksége!
 
4. Egy sms fog érkezni a telefonodra, amelyben egy megerősítő kódot találod. Sok esetben a
telefonok automatikusan felismerik a kód célját és jóváhagyják automatikusan a megerősítést.
Esetleg ha a te telefonod nem találná a kódot az sms-ben, kérlek Te írd be saját magadnak a
Viber felületén!
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A QR kódot a következőképpen tudod beolvasni: 
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CHEQ KRÍZIS 
MEGNYITÁSA A VIBER-EN 2

A CHEQ Krízis-be könnyen és gyorsan
tudsz belépni a bal oldalt található QR kód
segítségével. Ezen felül az önkormányzat
Facebook oldalán is megtalálható a link,
amely átvezet a Viber-be.  

A Viber-be belépve az 1. képen látható jobb alsó
sarokban található 3 pöttyre kattintva megjelenik
a 2. képen látható platform. Azon belül a jobb
felső sarokban található az apró QR kód jel. Erre
kattintva megjeneik a 3. képen látható QR-kód
beolvasó, amivel a 4. képen található QR-kódot
tudod beolvasni. 

1. 2.

3. 4.



LÉPJ BE A CHEQ KRÍZIS 
PLATFORMRA
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SIKERESEN 
BEJELENTKEZTÉL! 4

Itt találod az összes közleményt,
amelyeket az önkormányzat küldött
ki részedre (Olyan, mint amit jobb
oldalt a képen látsz)! Ha esetleg itt
nem találsz valamilyen információt és
a GYIK-ben sincsen feltöntetve a
KÉRDÉSEM VAN menüpontban
felteheted kérdésed! 

A MENÜ-ben a következő funkciókat
fogod találni: 
 
 
TÁJÉKOZTATÁSOK

3
Amikor megjelenik a Pilisborosjenő
Önkormányzat felülete kérlek kattints
az ÜZENETEK gombra ( a címer alatt
található)
Fogadd el az Adatvédelmi Politikát: a
Bejelentkezem gombbal jelentkezz be. 
Belépés után megjelenik a MENÜ gomb:
ezzel tudsz navigálni a menüben és a
különböző lehetőségeket innen tudod
elérni. 

Ha sikeresen letöltötted a Viber-t és
beléptél a QR kód segítségével az
applikációba, megjelenik a Chatbot, mint a
képen, jobb oldalt. 
 

1.

2.

3.
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Erre a menüpontra kattintva tudod feltenni
kérdésed az önkormányzatnak. A
kérdéseid név nélkül, anonim módon
jelennek meg az önkormányzati dolgozók
számára. A választ majd egy közlemény
formájában fogják küldeni, mobilodra. 

Ha a koronavírussal kapcsolatban vannak
kérdéseid első sorban a KORONAVÍRUS
INFORMÁCIÓ menüpontban nézd meg,
hogy nincs-e ott feltüntetve a kérdésedre a
válasz!

 
KÉRDÉSEM VAN

 

 

Az önkormányzat egy kérdéses, kis
helyzetfelméréseket fog kiküldeni,
amelyre majd a gombok segítségével
tudsz gyorsan és könnyen választ adni. 

 
KÉRDŐÍVEK
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Itt találod meg a legfontosabb információkat a
koronavírussal kapcsolatban. Esetleg
valamelyik kérdésedre nem adtunk választ,
kérlek a kérdésem van menüpontra kattintva
tedd fel azt nekünk és megválaszoljuk! 

 
KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓ

 

Az alkalmazásnak akkor van a
legtöbb értelme, ha midnenki
használja. Így tud az információ
eljutni az összes lakoshoz! Kérlek
segítsd az önkormányzat munkáját
és oszt meg szomszédoddal,
rokonoddal és ismerősöddel!. 

 
MEGOSZTOM


