Vejledning til brug af ITX Flex under Revisoreksamen

Klik her

Hvis din opsætning på
din PC er på engelsk,
vil teksten i systemet
være på engelsk.

Klik her

Indtast dit
password og klik
på ’Fortsæt’
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Find den mappe, hvori du vil gemme
besvarelsen, ved at klikke på ’Rediger’.
Bemærk, at der herefter dannes to
mapper, en med opgaven/info og en til
besvarelsen.

Når eksamen starter, dvs.
kl. 10.00 kan du klikke på
Herefter starter eksamen, og du kan oprette din opgavebesvarelse i den mappe, som
’Lås opgavesæt op’.
systemet har oprettet eller selv vælge en mappe. Her kan du så gemme opgaven
Tilsynet meddeler koden til løbende i mappen. Bemærk! Du kan ikke låse eksamen op og starte eksamen, før du
eksamen lidt før kl. 10.00 har valgt en mappe.

Klik her for at åbne
opgave/informationer
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Du kan løbende følge
med i, hvor meget tid du
har tilbage nederst i
billedet.
HUSK! Opgaven skal
afleveres som pdf-fil
med dit eksamensnr.,
som filnavn, inden tiden
udløber, så vent ikke til
sidste øjeblik.
Opgaven skal i øvrigt
være forsynet med dit
eksamensnummer
øverst i højre hjørne.

Når du er klar til
aflevering, klikker du på
’Vælg’ og finder din
opgavebesvarelse, som
pdf-fil i den mappe, som
systemet oprettede for dig
(se evt. billedet ovenfor)
eller den mappe du selv
valgte. Klik herefter på
’Tjek ud og afslut
eksamen’.

Herefter kommer der et lille pop-up billede, som gør dig opmærksom på, at du efter accept ikke længere vil
kunne rette i opgaven.

3

BEMÆRK!!
Din besvarelse er i første omgang
blot registreret afleveret, men du
må IKKE lukke programmet, før
du får en melding om, at din
besvarelse er modtaget.

Det er tidspunktet for, hvornår din opgave er registreret der er
gældende. Det har derfor ikke nogen betydning, hvor lang tid
systemet er om at uploade din opgave.

Hvis du har afleveret efter
eksamens udløb, vil du
ikke være i tvivl. Din
opgave vil stadig blive
afleveret, men tidspunkt
for afleveringen vil fremgå

Når du får dette billede,
har du afleveret din
opgave korrekt og til
tiden. Du kan herefter
afslutte programmet.
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