A TAOEKR pályázati rendszer tokennel történő használatához szükséges
Mozilla Firefox beállítása, a Java frissítése és beállítása
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Mozilla Firefox
A Mozilla cég döntése alapján a legfrissebb verziójú böngészőkben már nem működik a Java. Ezért
szükséges azt a verziót használni, amely még erre képes (41.0).
Abban az esetben, ha böngészője frissítésre került, szükséges az alacsonyabb verziószám telepítése.
Ennek lépéseit az alábbi fejezet tartalmazza. Kérjük, kövesse a lépéseket.

A Firefox böngésző verziószámának ellenőrzése
Első lépésként nyissuk le a Firefox menüjét a jobb felső sarokban, majd az alul található kérdőjel
ikonra kattintsunk.
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Ezek után kattintsunk a „A Firefox névjegyére”.

Amennyiben a verziószámnál 41.0-nál nagyobb számot látunk úgy egy régebbi Firefox feltelepítésére
lesz szükség.
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Firefox böngésző frissítésének leállítása
Annak érdekében, hogy a későbbiekben is zökkenőmentesen tudja használni a tokent a TAOEKR
rendszeren Firefox böngészővel, szükséges a frissítés kikapcsolása. Ennek lépései az alábbiak:
Kattintsunk újfent a jobb felső sarokban található menü lehívó gombra, majd itt a Beállítások
gombra.

A Beállításoknál bal oldalt válasszuk a Speciális menüt, majd fent a Frissítés fület válasszuk, majd a
Firefox frissítéseknél a legalsó opciót válasszuk (Ne legyen frissítve).
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Firefox korábbi verziójának telepítése
Kérjük, minden Mozilla alkalmazást zárjon be a telepítés megkezdése előtt.
A megfelelő verziószámú böngésző letöltés az alábbi linken közvetlenül elérhető.
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/firefox-4101.html
Ha nem volna sikeres a megnyitás, akkor az alábbiakat kell elvégezni:
A korábbi verzió a www.szoftverbazis.hu weboldalon található meg.
Az oldalon a jobb oldalt található kereső sávba írja be azt, hogy Firefox, majd nyomjon egy Enter
gombot.

Ezek után válasszuk a 41.0.1-es verziót.
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Erre kattintva előjön a letöltési panel, itt kattintsunk a letöltés gombra.

A kattintást követően az oldal a lap aljára ugrik, ahol ki tudjuk választani az operációs rendszernek
megfelelő verziót.
A szövegre kattintva tudjuk lementeni a kívánt verziót.
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Java telepítése és beállítása
A rendszer használatának előfeltétele, hogy a JAVA alkalmazás mindenkori legfrissebb verziója
telepítve legyen számítógépén. Ezt a pályázati oldalra való bejelentkezés előtt ellenőrizzük.
A gépén található JAVA verzióját az alábbi oldalon tudja ellenőrizni:
http://java.com/en/

Frissítés lépései
1. Az oldalon kattintson a „Free Java Download”, majd az Agree and Strart Free Download piros
gombokra.

2. Ekkor egy file letöltése kezdődik meg (jxpiinstall.exe). Amikor ez letöltődött, kérjük keresse
meg (ha nem határozta meg a file mentésekor a mappát, akkor nagy valószínűséggel a
Letöltések vagy Downloads mappában fogja megtalálni), majd telepítse azt.
3. A telepítés után a számítógépet újra kell indítani.

7

A Java beállítása
Egyes esetekben (pl.: frissítés, új program verzió) szükséges lehet a Java korábbi beállításainak
törlése, és az új verzió telepítése.
Java cache törlése
A megfelelő működéshez az alábbi lépéseket végezze el a pályázat benyújtása előtt annak érdekében,
hogy a legfrissebb Java program megfelelően fusson a weboldalon:

1. Szükség szerint a Java frissítés elvégzése (ez programfrissítés esetén nem szükséges)
2. Az eszköz eltávolítása a gépből
3. Firefox bezárása (minden futó példányt be kell zárni)
4. Java elindítása
Válassza Start menü > Vezérlőpult > Java Control Panelt.

5. Válassza a General fület, majd a Settings gombot
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6. A megjelenő ablakban válasszuk a Delete files gombot.

7. Jelöljük be az Installed Applications and Applets opciót

8. Befejezésként kattintsunk az OK gombra
9. Helyezzük az eszközt a számítógépbe, majd indítsuk el a Firefox böngészőt és végezzük el a
beküldést.
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Java beállítása
A Java cache törlését követően a pályázati oldalon az aláírás során az alábbi Java kérések
megjelenése várható.
A böngésző bal felső sarkában megjelenik egy piros kis „legó” jel. Erre kattintva a következő képernyő
jelenik meg, ahol az „engedélyezés és megjegyzés” opciót válasszuk ki az alábbiaknál:
-

Java Deployment Toolkit

-

Java™ Platform

Ezt követően folytatható a pályázat beadása.
A folyamat további lépései közben a Java tovább dolgozik, és egy felugró ablakban folytatást kér, ahol
a „Continue” gombra kell kattintani.

Ezt követően az alábbi ablak jelenik meg, ahol a Run gomb megnyomása után a folyamat folytatható.

A Java további engedélyt kérhet, ahol az „allow” gombot megnyomva a folyamat folytatódik.
Ezt követően az aláírás (megfelelő beállítások mellett) már probléma nélkül végig fut.
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