
Kedves Betegeink, kedves Szülők!  
 
Rendelőnkben lehetőség nyílik arra, hogy az interneten keresztül bejelentkezzenek 
rendeléseinkre. Természetesen a telefonos bejelentkezés is marad a továbbiakban 
(hétköznap ½ 8 és ½ 4 között).  
Internetes bejelentkezés előnyei: 

- Bármikor, akár hétvégén is foglalható az időpont,  
- Pár kattintás és kész.  

 
Van néhány szabály, amit szeretnénk kérni, tartsanak be, így elkerülhetőek a viták:  

- Csak a saját háziorvosukhoz foglaljanak időpontot,  
- Csak akkor foglaljanak, ha tényleg meg is jelennek a rendelésen.  
- Kérjük, ne megszokásból menjenek majd végig a foglalásokon, egyenlőre csak az 

időpont kiválasztásos oldalon “megjegyzésként” tudjuk jelezni, ha az adott orvos 
szabadságon lesz, és helyettesítik a rendelését, de ez csak akkor látszik, ha valaki 
szabadságon van, és ezt feltüntetjük a programban.  

 
 
És akkor lássuk, hogyan is kell időpontot foglalni:  
 
Az alapvető internetcím, ahová mi is átirányítjuk önöket:  www.infomix.hu  
Amikor betöltődik az oldal, akkor a jobb felső sarokban található IxNetEK gombra kell 
rákattintani:  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.infomix.hu/


Ezután az alábbi képernyőt látják. A regisztráció gombra kell kattintani, minden szülőnek 
regisztrálni kell. Először a szülők regisztrálnak, és a szülőkhöz rendeljük hozzá a 
gyermekeket. Természetesen csak egyszer kell megtenni, a későbbiekben már csak be kell 
jelentkezni.  
 
 

 
 
A regisztráció gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:  
 

 



A regisztrációs adatok kitöltésénél a csillaggal jelölt adatokat meg kell adni ahhoz, hogy a 
regisztráció létrejöhessen. A többi adat a munkánkat segíti. Köszönjük, ha megadják ezeket 
az adatokat is. Az adatok kitöltése után a piros körrel jelölt “Elolvastam” felirat elé a kockára 
kell kattintani, majd a “Regisztráció elküldése” feliratra kattintsanak.  
Sikeres regisztráció esetén az alábbi email üzenetet kapjuk:  
 

 
 
Értelemszerűen a levélben nagy kék betűkkel jelölt “IDE” szövegre kell kattintani a 
regisztráció megerősítéséhez.  
A rendszer automatikusan felajánlja a jelszó módosítását. A jelszó minimum 4 karakter 
hosszúságú legyen, és egy jó jelszó tartalmaz Nagy-és kisbetűt, illetve számokat is.  
 

 
 



Jelszó módosítás után újra be kell lépni. A legtöbb böngésző felajánlja a jelszó mentését.  
Sikeres jelszó módosítás és bejelentkezés után:  
 

 
 
 
A piros keretben levő “családtagok” szövegre kattintva lehet hozzáadni a gyermeket a 
regisztrációnkhoz:  
 
 

 
 



Itt is a csillaggal jelölt adatokat kötelező kitölteni, de továbbra is kérjük, a többi adatot 
megadva segítsék a munkánkat. Előre is köszönjük! Miután minden családtagot felvettünk, 
akiknek időpontot fogunk kérni, az kezdőlapon található “Új előjegyzés” menüpontra 
kattintva a a következő képet látjuk:  
 

 
 
Amikor először foglalunk, az összes orvost mutatja. Második rendeléskor az “Akihez már 
előjegyzett” felirat mellett van a pötty, azt az orvost mutatja, akihez már foglaltunk időpontot 
máskor is.  
Elsőkörben beállítjuk, hogy kinek szeretnénk időpontot foglalni, majd értelemszerűen végig 
lépkedünk és beállítjuk a saját orvosunkat.  

 



Amikor kiválasztottuk az orvosunkat, módunk nyílik kiválasztani az időpontot.  
 

 
 
A zöld felület szabad, a piros foglalt. A narancssárga színűt a program ajánlja fel, mint az 
első lehetséges időpontot.  
Miután kiválasztottuk a nekünk megfelelő időpontot/időpontokat, a következő képet látjuk:  
 

 
 
 
 
 



Az “OK” feliratra kattintva pedig ezt látjuk:  
 

 
 
A program ugyan jelzi, hogy egy óránk van az email útján történő megerősítéshez vagy 
törléshez, de kérjük, ne hagyják addig függőben. Ha a végén mégsincs szükségük arra az 
időpontra, lehet, hogy ez idő alatt valaki, akinek fontos lenne, lecsúszik az időpontkérés 
lehetőségéről.  
A “bezárás” gombra kattintva kilépünk a mi regisztrációs oldalunkra. Az email, ami a foglalás 
megerősítésére szolgál a következőképpen mutat:  
 
 

 



Ahogy a képen is látszik, az email birtokában két dolgot tehetünk: vagy megerősítjük, vagy 
töröljük a lefoglalt időpontot. Mindkét esetben az ennek megfelelő “IDE” feliratra kell 
kattintani.  
 
Amennyiben a megerősítésre kattintunk, az alábbi oldalra kerülünk:  
 

 
 
Itt meg kell adni a jelszavunkat, majd a “Megerősítés” feliratra kell kattintani.  
 
Ha lefoglaltuk az időpontot, a kezdőlap a következőt mutatja nekünk:  
 
 

 



(Amennyiben az emailt olvasva rájövünk, hogy az az időpont nekünk nem jó, és töröljük az 
időpontot, a fentihez hasonló, de “Az előjegyzés törlésének jelszóval történő megerősítése” 
felirat alatt kell megadni a jelszavunkat, és úgy a “Megerősítés” gombra kattintani. Ebben az 
esetben töröljük az előtte lefoglalt időpontot.) 
 
 
Több gyermeknél ezt külön-külön végig kell csinálni, hogy időpontot tudjanak foglalni 
mindnek.  
 
 
A lefoglalt időpont előtti napon email-ben fognak kapni egy figyelmeztetést, amiben 
megjelenik, hogy kinek, mikorra foglaltunk le időpontot. Ha esetleg időközben okafogyottá 
vált az időpont, akkor az email-ben található “ Előjegyzési központ - Infomix” (kék színű) 
feliratra kattintva az előjegyzéses rendszerben találjuk magunkat, ahol egy esetleges jelszó 
megadás után tudjuk törölni a megfelelő időpontot.  
 
Fontos tudni, hogy csak a következő napra tudnak időpontot foglalni, ha aznapra 
szeretnének, kérjük, hívják a rendelőt 7.30 és 15.30 között.  
Kérjük email-ben  illetve a Facebookon ne kérjenek időpontot, ezeket a csatornákat nem 
erre tartjuk fenn, ebből kifolyólag nem nézzük olyan sűrűn, hogy alkalmas legyen az 
időpontok egyeztetésére. Ha elakadnak a regisztrácó vagy az időpontkérés menetében, 
kérjük üzenetben, vagy a chat oldalon jelezzék, igyekszünk válaszolni a feltett kérdésekre.  
 
Azt, hogy időpontot kért, csak a személyes oldalon fogják látni név szerint. A heti 
beosztásos oldalon csak az időpont foglaltságát lehet látni.  
 
Kérjük legyenek türelemmel, mi is önökkel tanuljuk az időpontos rendszert.  
 
Reméljük - idővel - sikerül könnyebbé tenni az időpont foglalást.  
 
 
Türelmüket és megértésüket köszönjük!  
 
A rendelő dolgozói.  


