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DVS HIBABEJELENTŐ 

HIBABEJELENTÉS INTERNETEN KERESZTÜL 

 

A cégünk által forgalmazott és támogatott szoftverekben és eszközökben az 

Önöknél tapasztalt kérdések illetve problémák mihamarabbi megoldásának 

érdekében partnereinknek lehetősége van a DVS hibabejelentővel interneten 

keresztül leadni a hibajelezéseket az alábbi módon: 

 

1. A DVS hibabejelentő Telepítője ITT és a Hibabejelentés leírása ITT  

elérhető (tölthető le weblapunkról). Töltse le és a felkínált adatok 

elfogadásával telepítse a hibabejelentőt, aminek a hatására az Asztalon 

megjelenik a program ikonja :  

A további számítógépeken a DVS hibabejelentőt nem szükséges 

telepíteni, elég az ikont a másik gép Asztalára átmásolni és  egyből 

használhatja a programot. Kérjük helyezze el jól láthatóan cége 

számítógépeinek Asztalán ezt az ikont, amivel az Önök kollegái azonnal 

tudják jelezni a kérdéseiket, problémáikat cégünk felé. 

Ha a telepítéssel gondja van, keressen bennünket! 

 

2. Ikonra kattintva elindul a DVS hibabejelentő program: 

 

 

http://dvs.hu/letoltesek/programfrissites
http://dvs.hu/dokumentumok


3.  A fejlécben az alábbi tájékoztató szöveg olvasható:  

 

Kérjük, hogy a lehető legalaposabban töltse ki ezt az adatlapot, 

melyen jelzett kérdést a Drén & Valner Szoftver Kft. kollegái a 

beérkezéstől, a hiba típusától és súlyától függően kezelik, valamint 

a munka végén visszajelzést küldenek a megadott elérhetőségre. 

 

4. Ezután adja meg az alábbiakat:  

 

a. A BEJELENTŐ CÉG/ÜZLET/IRODA NEVE, A BOLT KÓDJA  
b. A BEJELENTŐ NEVE ÉS TELEFONSZÁMA  
c. A BEJELENTŐ E-MAIL CÍME  
d. MÁSOLAT ERRE AZ E-MAIL CÍMRE (nem kötelező) 
e. A HIBA BESOROLÁSA  
f. A HIBA KELETKEZÉSÉNEK DÁTUMA 
g. HIBA PONTOS IDŐPONTJA 
h. MILYEN TEVÉKENYSÉGET AKART VÉGEZNI, MELYIK PROGRAMBAN, MELYIK 

MENÜPONTBAN?  
i. A HIBA PONTOS LEÍRÁSA  
j. CSATOLANDÓ FILE (KÉP, DOKUMENTUM VAGY PDF CSATOLÁSA A HIBÁRÓL) 

Tallózás gombra kattintva lehetősége van kép feltöltésére, 

hogy kollégáink ennek segítségével láthassák az Önöknél 

fellépő hibajelenséget. Megjelenő ablakban a számítógépük 

fájljai közül kiválasztjuk a szükséges dokumentumot. 

 

5. A hiba legpontosabb leírása után az Elküldés gombra kattintva, az adatok 

bejutnak cégünkhöz, a bejelentő e-mail címére és a másolatban megadott 

e-mail címre (ez utóbbi nem kötelező), majd cégünknél feldolgozásra 

kerülnek. 

 

Az első hibabejelentő küldésekor a Windows biztonsági riasztás jelenik 

meg, ezért engedélyezzük a kommunikációt a Windows tűzfalon! 

 

Ehhez Windows XP esetén kattintsunk a „Tiltás feloldása” gombra ! 

 



Vagy Windows 7 esetén kattintson az „Elérés engedélyezése” gombra! 

 
 

A hibabejelentést akkor tekintse sikeresen elküldöttnek, ha ez az ablak 

megjelenik: 

 
Kattintson az „OK” gombra a Hibabejelentő bezárásához. 

 

Szükség esetén a program felületén jobb egér kattintásra az utoljára leadott 

hibabjelentés szövege megjeleníthető és ismét elküldhető. 

 

     
 

 

6. Önnek annyi teendője van, hogy várja kollégánk jelentkezését! Indokolt 

esetben érdeklődjön telefonon is a kérdés megoldásáról! 

 

 

 


