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Oktatóvideó (angolul) 
Ide kattintva érhető el az angol nyelvű oktatóvideó: (hamarosan) 

 

Áttekintés – munka a Synthesis App segítségével 

• Három módja van a Synthesis App-ban való navigálásnak: 

o Tallózás/lapozás 

o Direkt keresés a rubrika helyének ismeretében 

o Keresés 

• Lehetőség van könyvjelző elhelyezésére a rubrikához vagy a rubrika tünetlistára vételére 

• Lehetőség van a tünetek elemzésére, a tünetek és az elemzés emailben PDF-ként vagy XML 

fájlként a RadarOpus (1.40 vagy későbbi verzióhoz) számára való elküldésére. 

 

Tallózás/lapozás 
Ugyanúgy, ahogy a Radar ill. a RadarOpus programokban is, a repertóriumnak kétféle nézete van. 

− Az egyik egy ún, hierarchikus nézet, amikor egyszerre a tüneteknek csak egy szintje látható, 
szerek nélkül. Ennek a nézetnek a kiindulópontja a kezdőlap is, ahol a fejezetek jelennek 
meg. A rubrikák következő szintje innen úgy érhető el, ha egy adott fejezet ikonjára 
koppintunk. Ekkor értelemszerűen a fejezet főrubrikái láthatók. Valamely rubrika 
alrubrikáinak listája akkor jelenik meg, ha az illető rubrikára koppintunk. 

− A másik nézet maga a repertórium, ahol a repertórium egy adott oldala jelenik meg 
rubrikákkal, alrubrikákkal és szerekkel. 

 
Az első nézetben történő navigáláshoz koppints a fejezet ikonjára, vagy nevére. 

A repertóriumban való tallózáshoz koppints a nyílra  így közvetlenül az adott fejezetbe jutsz.  

 
 

A repertóriumban való lapozáshoz csúsztasd az ujjad a megfelelő irányba (jobbra vagy balra) vagy 

koppints a next/previous gombokra. 
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Ahhoz, hogy másik fejezetet válassz a kezdőlapon (ahol a fejezetek ikonjai jelennek meg), gépeld be a 

keresett fejezet első betűit a keresési mezőbe (ahol a Start typing the title feliratot látod) vagy görgessd 

lefelé az oldalt, hogy a keresett fejezet ikonja látható legyen. Majd ugyanúgy koppints a nyílra  hogy 

belépj a fejezetbe. 

 

 
 

Megjegyzés: Speciális karakterek keresése, pl. é, ê, ë stb. a francia, spanyol, olasz stb. verziók 
felhasználói számára: 

A Synthesis App pontosan azokat a karaktereket keresi, melyeket megadsz neki. Az é karakter 

megadásához a journée szóban, érintsd és tartsd az ujjad az e-n, majd csúsztasd az ujjad a 

keresett betűre a megjelenő betűk közül. 
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Direkt keresés 
Ha tudod a keresett rubrika helyét a repertóriumban, a következő módon találsz el hozzá a 

legegyszerűbben: 

Legyen a példa az EYE - Inflammation - optic nerve. 

 

Válaszd ki a fejezetet 
Ha nem a Fejezet (Chapters) ablak van megnyitva, koppints a Chapters-re vagy a könyv ikonra (Book 

icon) fent a bal oldalon. 

 

Add meg a keresett fejezet első néhány betűjét vagy csúsztasd az ujjad a képernyőn felfelé, amíg a 

keresett fejezet ikonja megjelenik, majd koppints az ikonra. 

 
Rubrika kiválasztása: Kezdd el begépelni a keresett szót a keresési mezőbe, a megfelelő szavak azonnal 

megjelennek a képernyőn. Megteheted azt is, hogy az ujjad csúsztatásával lefelé gördíted a képernyőt. 

Példánkhoz elég begépelned: Infl 

 
 

A rubrika szövegétől jobbra az alrubrikák száma jelenik meg 

Koppints a megnézni kívánt rubrika szövegére, ekkor megjelennek az alrubrikái. Ha nincs további 

alrubrika (0 jelzi a rubrika szövege után), maga a rubrika jelenik majd meg a szerekkel. 

 

(Ha a nyílra  koppintasz a képernyő jobb oldalán, akkor közvetlenül a rubrikához navigál a program. 

Ekkor a Back gombra koppintva jutsz vissza az előző képernyőhöz, az Inflammation alrubrikáit felsoroló 

képernyőhöz.) 

 

Koppints az Inflammation szövegre, hogy az alrubrikákat (Sub rubrics) lásd. 
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Válaszd ki az alrubrikát: kezdd el begépelni a keresett szót a keresési mezőbe, a találatok azonnal 

megjelennek. Vagy görgesd a képernyőt az ujjaddal, amíg a keresett rubrika meg nem jelenik. 

 

Gépeld be: Opt 

 

Ahhoz, hogy a magát az Optic nerve  rubrikát megnézd a repertóriumban, koppints a nyílra a jobb 

oldalon. A kettes szám az alrubrikák számát mutatja. 

 

 
 

A rubrika tünetlistára (Clipboard) vétele 

Ahhoz, hogy az EYE - Inflammation - optic nerve rubrikát a tünetlistára (clipboard) helyezd, koppints az 

Optic nerve –re és a megjelenő ablakban (Dialog window) válaszd az Add to clipboard lehetőséget. 
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Keresés 
Ha nem tudod pontosan, hol található a rubrika a repertóriumban, lehetséges egy vagy több szóra vagy 

szórészletre keresni. 

Példa: A beteg azt mondja, olyan érzése van, mintha egy fekete fátylon át nézne. Először természetesen 

a tünetet angolra kell fordítani: as if looking through a black veil'. 

 

Keresés kulcsszavakra vagy szórészletekre  Koppints a Search -re a kereső megnyitásához. 

A keresési mezőbe gépeld be a keresett szavakat vagy szórészleteket. 

Esetünkben legcélszerűbb a black és a veil szavak beírása, majd a Start search ikonra  koppintás. 

 

 

A search Options ikon (  ) további lehetőségek beállítására szolgál. 

 

Keresés eredménye  A megadott szavakat tartalmazó rubrikák listája jelenik meg (Search result): 

 

 
Megjegyzés: Az olyan kis kijelzővel rendelkező készülékek esetén, mint az okostelefonok, 

előfordulhat, hogy a vízszintes nézet jobb eredményt ad: 

 

 
Koppints a megfelelő tünetre a repertóriumban való megjelenítéséhez. 

(Ha a szereket el akarod tüntetni, koppints a Remedies fülre. Ha ismét meg akarod őket jeleníteni, 

koppints újra a Remedies fülre) 
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A rubrika felvételéhez Kopp a rubrikára és a megjelenő menüben válaszd: Add to clipboard. 

 

Keresési beállítások (Options)  A keresőablakban (Search) koppints az Options ikonra  és válaszd ki a 

kívánt módot: 

 

• A teljes repertóriumban / az adott fejezetben 

• Az összes szinten / csak bizonyos szinteken (meg kell adni, melyeken) 

   (1 = fejezet, 2 = fejezet + főrubrikák, 3 = fejezet + főrubrikák + alrubrikák) 

• Teljes szavak megadása / szórészletek megadása 

 

Az alapértelmezett keresési beállítás: a teljes repertóriumban, az összes szinten, szórészletekre. 
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Tünetlista (Clipboard) 
Tünetlistára vétel (take)  Kopp a rubrikára, majd Add to clipboard.  

Legfeljebb 25 tünet vehető fel. 

 

Tünetlista megjelenítése  Koppints a More-ra, majd a Clipboard-ra. 

 

Eltávolítás a tünetlistáról  Koppints mégegyszer a rubrikára. Most a Remove from clipboard (eltávolítás 

a tünetlistáról) lehetőségre koppinthatsz. 

Mielőtt új esetet vennél fel, célszerű letörölni a tünetlistán szereplő tüneteket. Ehhez koppints a 
Delete fülre a tünetlista (clipboard) ablak tetején. 

 

 

 

 
 

 

 

Tünetlista (Symptom Clipboard) és az Elemzés (Analysis) 
A tünetlista megjelenítése  Koppints a Clipboard fülre (ha nem látszik a fülek között, akkor előbb 

koppints a More fülre). Megjelennek a felvett tünetek. A fejezetek sorrendjébe rendezve jelennek meg. 

 
A rubrikában található szerek és a hozzájuk tartozó szerzőhivatkozások (rövidítéseinek) 

megjelenítéséhez/elrejtéséhez koppints a  Remedies (szerek) vagy a  Authors (szerzők) fülek közül a 

megfelelőre. 

 

A tünetek a Delete  fülre koppintással (összes tünet) vagy a tünettől jobbra látható delete ikonra (  ) 

koppintva (csak az az egy tünet) törölhetők. 
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A tünet szövegére koppintva az adott rubrika jelenik meg a repertóriumban. 

 

Elemzés mutatása/elrejtése  Koppints az Analysis fülre az elemzés megjelenítéséhez. Lehetséges, hogy 

lefelé kell majd lapoznod az eredmény áttekintéséhez. 

 
 

Kétféle egyszerű elemzés jelenik meg: a tünetek összessége szerint az első oszlopban, a szerértékek 

összege szerint a másodikban. A legtöbb tünetet fedő szerek lesznek elöl, közülük is azok, melyek a 

legtöbb értékkel szerepelnek a rubrikákban. Az azonos pontszámú szerek pedig ábécé sorrendben 

jelennek meg. 

 

A Synthesis App-ban a repertóriumban található összes szer megjelenik az elemzésben. Ez azt jelenti, 

hogy mind a klasszikus szerzők által leírtak, mind a modern provingokban szereplők, mind a még ki nem 

próbált, a rubrikákban csak hipotetikus alapon szereplők is ott lesznek. 

Ha az elemzésben csak bizonyos típusú információkat szeretnél látni, arra a RadarOpus ad lehetőséget. 

A RadarOpus többféle haladó elemzés-stratégiára is lehetőséget ad: rubrikák összevonására, kizáró 

rubrikák felvételére, szer-családok szerinti elemzésre, a Vithoulkas Expert System szerinti elemzésre 

vagy éppen a Paul Herscu féle analízisre, stb. 

 

A tünetlista és az elemzés elküldése PDF fájlként  Ehhez a  More fülre kell koppintani, majd az  Email-re. 

Nevezd el a tünetlistát. Kiválaszthatod, hogy a tünetlistát a szerekkel vagy nélkülük (Include remedies) és 

az elemzéssel együtt vagy anélkül (Include analysis) szeretnéd elküldeni. 

 

A tünetlista elküldése a RadarOpus számára  Ehhez ugyanúgy a  More fülre, majd az  Email fülre kell 

koppintani. Nevezd el a tünetlistát és válaszd a RadarOpus XML lehetőséget. 

 

Megjegyzés: a tünetlista vagy az elemzés elküldéséhez az eszközödnek az internethez 

csatlakoztatott állapotban kell lennie. 
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A RadarOpus programba való importáláshoz (minimum 1.40-es verzió szükséges hozzá) mentsd el az 

XML fájlt a gépedre (pl. az Asztalra). 

A RadarOpusban kattints jobb gombbal valamelyik tünetlistára (Clipboard) és válaszd a Recall analysis 

lehetőséget. 

 

 
 

Az Import an analysis lehetőséget választva használd a Browse –t az elmentett XML fájl kiválasztásához, 

majd kattints a Recall gombra. 

 
A RadarOpus-ban folytatni tudod a munkát az eseten, majd el tudod menteni azt a 

betegnyilvántartásodba. 
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Tünet „útvonala” a keresőablakban (Find window) 
A keresőablakban kiválasztott tünet „útvonala” hierarchikus szintjeire bontva megjelenik a fejlécben. 

 

Ha a keresőablakban kikerested és kiválasztottad pl. a Mind - Fear - alone; of being – rubrikát és az 

megjelent a fejlécben, akkor a tünet utolsó szintjére, az alone; of being –re koppintva is meg lehet a 

repertóriumban jeleníteni azt. 

 
 

Ekkor megjelenik a Mind - Fear - alone; of being rubrika a repertóriumban:  

 

 
A fejlécben ekkor a MIND – Fear lesz, jelezve, hogy a megjelenített tünet ennek a rubrikának az 

alrubrikája. 

 

A címsorban most a Fear –re koppintva újra a keresőablak (Find window) jelenik meg és mutatja a MIND 

- Fear alrubrikáit. Módodban áll másik alrubrikát választani vagy akár egy szintet „feljebb” lépni a MIND-

ra való koppintással. 
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Tünet „útvonala” a Repertórium ablakban (Repertory Window) 
A repertórium ablakban (repertory window) a tünet „útvonala” megjelenik a fejlécben. 

 

Az „útvonal” bármely szavára koppintva a keresőablak nyílik meg az adott szinten. 

 

Ha pl. az EYE - Eruptions - Lids - vesicles: yellow tünetnél van „nyitva” a repertórium ablak, akkor az 

Eruptions –ra koppintva a keresőablak jelenik meg az Eruptions összes alrubrikájával. 

 

 
 

A Reperórium fül (Repertory Tab) 
A keresőablakban a Repertory fülre koppintva a program az „útvonal” által mutatott rubrikánál nyitja 

meg a repertóriumot. Ugyanúgy, mintha a megjelenített „útvonal”utoló szintjére koppintanánk. 
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Ha a tünetlista van megnyitva, koppints a Repertory fülre, hogy az utoljára kikeresett tünethez visszatérj 

a repertóriumban. 

 

Szerek (Remedies) és forrásmegjelölések (Authors) a repertóriumban 
Szerek megjelenítése/elrejtése  Koppints a Remedies fülre a szerek megjelenítéséhez illetve 

elrejtéséhez. A teljes Synthesis 2009V szerei ábécé sorrendben jelennek meg, ugyanúgy, ahogy a Radar 

és a RadarOpus programokban. 

 

 
Koppints a szer nevére és a program kiírja a teljes nevét. 

A következő példa az aur-m-n –ra koppintást illusztrálja. 
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Megjegyzés: A Synthesis App tartalmaz egy teljes szer-listát is az összes szer rövidítéseivel és 

teljes neveivel. Ennek megtekintéséhez koppints a Rem. List fülre. 

 

Szerek - értékek  A szerek értékeinek megjelenítése különböző betűstílusokkal történik. 
 

acon 1 értékű szer = kisbetűs, 

Acon 2 értékű szer = Nagy kezdőbetűs, kék & dőlt 

Acon 3 értékű szer = Nagy kezdőbetűs, vörös & félkövér 

ACON 4 értékű szer = NAGYBETŰS, vörös & félkövér 
 

Hivatkozások (Authors) megjelenítése/elrejtése Koppints az Authors fülre a hivatkozások 

megjelenítéséhez. A hivatkozás azt mutatja meg, mely szerző mely művében szerepel az adott szer az 

adott tünetnél. Koppints a hivatkozás rövidítésére, hogy a program kiírja a teljes megnevezést. 
 

Megjegyzés: A Synthesis App tartalmazza a teljes hivatkozás-listát is. Ennek megjelenítéséhez 

koppints az Auth. List fülre. 
 

Szerek - szerzők 

A Synthesis App-ban a teljes Synthesis 2009V (veterinary - állatorvosi) kiadása szerepel. Ez a kiadás a 

humán Synthesis-en kívül állatorvosi rubrikákat és szereket is tartalmaz. A hivatkozás csak egy szerzőt 

tartalmaz. A szerzők kiválogatása egy meghatározott sorrend szerint történt, ahol a lista elején a 

klasszikus szerzők, végén pedig a kortárs, modern szerzők szerepelnek. 
 

• Három kategória 

 Az alkalmazásban a szerzők három kategóriája különböztethető meg**:  
 

� Klasszikus források: hivatkozások ikon nélkül. 

Ide tartozik a Kent repertórium, annak javításai, az összes klasszikus szerző és a 

hagyományosan gondolkodó forrásmunkák és szerzők (1985-ig).  
 

� Modern provingok: a hivatkozások a  ° ikonnal jelölve.  

Azok az új provingok, melyeket klasszikus módon végezték. 

� Elméleti megközelítések, meditációs és álomprovingok a * ikonnal jelölve. 

 

** Megjegyzés:  

Ez nem tudományos felosztás, hanem inkább a Synthesis App felhasználóit segítő, 

gyakorlati. Ahhoz, hogy az érdeklődő a hivatkozásokat illető legpontosabb információhoz 

jusson, a Radar és a RadarOpus szoftvereket ajánljuk. Ott lehetőség van a hivatkozásokat 

teljes mélységükben áttekinteni (hiszen az App csak egy hivatkozást tartalmaz. A Radar és a 

RadarOpus programok lehetővé teszik, hogy a felhasználó testreszabja, mely 

hivatkozásokat szeretné látni a repertóriumban. 
 

• Szerek az alrubrikákból 

Azok a szerek, melyek alrubrikából lettek „felmásolva” (pl. a pain rubrikáknál) egy lefelé mutató 

nyíl  ↓↓↓↓ ikonnal vannak jelölve. 
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A  Mind – Ailments from – Hurry rubrika tartalmaz hivatkozásokat mind a három kategóriából: a 

jelöletlenből, a ° ikonnal és a * ikonnal jelöltből is. 

 
 

Állatorvosi rubrikák (Veterinary Rubrics) 
A Synthesis App a teljes Synthesis 2009V repertóriumot tartalmazza az állatorvosi rubrikákkal és 

szerekkel. 

Az állatorvosi rubrikák nincsenek külön jelölve, de jelentésük alapján nyilvánvalóak.  

Vannak állatorvosi kiegészítések a létező humán rubrikákban is. Az ilyen előfordulásokat a hivatkozás 

melletti  ˜ ikon jelzi. 

 

Könyvjelzők 
Lehetőség van könyvjelzők elhelyezésére a repertóriumban és a könyvjelzők listájának megjelenítésére. 

 

Könyvjelző elhelyezése  Koppints a rubrikára a repertóriumban. A megjelenő párbeszédpanelen válaszd 

az Add bookmark lehetőséget. 

 
 

Könyvjelző eltávolítása  Koppints a rubrikára és a megjelenő párbeszédpanelen válaszd a  Remove 

bookmark lehetőséget. A könyvjelzők listáján is mód van törölni a könyvjelzőt. 

 

Könyvjelzők listája 
Koppints a Bookmarks fülre. Megjelenik az összes rubrika, amit eddig megjelöltél. 

Koppints a rubrikára, hogy a megjelenítsd a repertóriumban. 

Koppints a  Delete ikonra a rubrika jobb oldalán a könyvjelző törléséhez. 

Megjegyzés: A repertóriumból is törlődik a kiemelés. 
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Betűméret a repertóriumban 
A repertórium-ablakban lehetőség van beállítani a betűméretet. Ehhez koppints a  Font fülre. 

 

Vissza gomb 
 

• A keresőablakban (Find window) 

A tüneteket hierarchikusan megjelenítő keresőablakban a Back gomb  egy szinttel feljebb navigál. 

 

A keresőablakban koppints a  Back  gombra. Az előző, eggyel magasabb szint rubrikái jelennek meg. 

Ugyanez érhető el az „útvonalon” az előző szintre való koppintással. 

 
 

További szinttel feljebb: - koppints újra a  Back gombra – vagy ismét az előző szintet jelző szóra az 

„útvonalon”. 

 
 

• A repertórium-ablakban (Repertory window) 

• A  Back gomb megnyitja a keresőablakot (Find window) azon a szinten, ahol az adott tünet 

található. 

Példa: Ha a repertórium épp a MIND – Fear – dark; of  rubrikánál „van nyitva” és a Back gombra 

koppintunk, megnyílik a keresőablak (Find window) és e tünet alrubrikáit jeleníti meg. 
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A repertórium-ablak képernyőnézetének áttekintése 

(Jelmagyarázat) 

 
 

 Megjegyzés: A fenti képen nem látható az összes, alább felsorolt elem. 

 

↗ Kereszthivatkozás (cross reference) koppintással a jelzett rubrikához lapoz. 

Hivatkozott rubrika (referring rubric) koppintással a jelzett rubrikához lapoz. 

 

I Azok a rubrikák, melyek szert nem, de további alrubrikát tartalmaznak, egy 

sorba kerülnek az alrubrikával, függőleges vonallal elválasztva. 

 
↓↓↓↓ Ez a szer alrubrikából lett felmásolva. 

hr1 

stb3° 

stj* 

brm˜ 

 

Hivatkozás ikon nélkül: klasszikus szerző. 

A ° ikon modern szerzőre utal. 

A * ikon elméleti (hipotézist felállító) szerzőre vagy műre utal. 

A ˜ ikon állatorvosi hivatkozást jelöl. 

 

• A Künzli pont az adott szer vagy rubrika terápiás fontosságára hívja fel a 

figyelmet. A PDF-ként exportált tünetlistában és elemzésben a Künzli pontok 

[K]-ként jelennek meg. 

 

Könyv  ikon A Fejezetek nézetet nyitja meg. 

Főrubrikák Kék betűk 

Alrubrikák Fekete betűk 

absin Az áthúzott szernevek olyan szereket jelölnek, melyek tévesen szerepeltek az 

adott rubrikában vagy a Kent repertóriumban vagy a Synthesis egy korábbi 

kiadásában. 
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Szer-lista (Remedy List) 
A szer-lista ablakban való kereséshez használd a  Search only in abbreviations lehetőséget ha csak a 

rövidítések között, a Search including full name lehetőséget, ha a teljes szernevek között is szeretnél 

keresni. 

Ha nem vagy biztos a helyes írásmódban, válaszd az  including lehetőséget.  

 

 

Hivatkozáslista (Author List) 
Mód van mind a hivatkozás rövidítések, mind a hivatkozások teljes megnevezése közötti keresésre. 

Válaszd a Search including full name opciót teljes megnevezésk közötti, 

a Search only in abbreviation opciót a rövidítések közötti kereséshez. 

 

A hivatkozásokról (author references)  Minden rubrikában minden szerhez tartozik hivatkozás. Ennek 

segítségével ellenőrizhető, honnan származik az adott információ. 

 

A Synthesis App-ban az összes szer-előfordulás megtalálható. Az App által készített elemzésben is 

szerepel a kiválasztott rubrikákban található  összes szer. 

Ahogy fentebb már arról volt szó, a három hivatkozás-kategória és az állatorvosi hivatkozások közötti 

megkülönböztetést az teszi lehetővé, ha az Authors fülre koppintva megjeleníted a hivatkozásokat. 

(További információ a: Szerek (Remedies) és forrásmegjelölések (Authors) a repertóriumban fejezetben.) 

 

 
 

A Synthesis repertórium felépítése és további tudnivalók 
A homeopátiás repertórium felépítésének megértéséhez és használatához szükség van a repertórium és 

a repertorizáció ismeretére. 
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• Fontos gondosan áttanulmányozni a nyomtatott Synthesis előszavát illetve Blueprintjét. 

• További részletek, történeti áttekintés, repertorizációs gyakorlatok és repertorizációs stratégiák 

bemutatása található az Arjen Pasma által írt Practice Makes Perfect c. könyvben. 

 
 

A repertórium fejezetei  A Synthesis fejezetei többé-kevésbé a fej-láb séma szerinti sorrendbe rendezve 

a következők: 

• Mind, Vertigo, Head, Eye, Vision, Ear, Hearing, Nose, Face, Mouth, Teeth, Throat, External 

Throat, Neck, Stomach, Abdomen, Rectum, Stool,  

• Bladder, Kidneys, Prostrate, Urethra, Urine, Urinary Organs, Male genitalia/sex, Female 

genitalia/sex, Male and Female genitalia/sex,  

• Larynx, Respiration, Cough, Expectoration, Chest,  

• Back, Extremities,  

• Sleep, Dreams, Chill, Fever, Perspiration, Skin, Generals.  
 

A rubrikák sorrendje  A repertórium összes szintjén a következő rubrikasorrend érvényes: 

Sides, Times, Modalities+Description of pain, Extending to, Locations. 

 

ST-MD-EL 
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Támogatás (Support) 
A program használata során tapasztalt probléma esetén segítséget emailben a support@archibel.com  
címen lehet kérni. 
 

A regisztrált email cím megváltoztatása 
Ha megváltaoztatod a program regisztrálásakor megadott email címed, küldj egy üzenetet a 

support@archibel.com email címre a teljes neveddel, a regisztrált és az új emailcímeddel. 

 

Oktatóvideó, további tudnivalók 
Nézd meg a  Tutorial Video –t és olvasd el ezt a használati útmutatót. 

Ezekhez megtalálod a linkeket a  www.archibel.com/synthesisapp.html címen. 

 

Az App telepítése két eszközre 
A licenszmegállapodás lehetővé teszi az App két készülékre történő telepítését, azonos platformon, pl. 
egy iPad-en és egy iPhone-on. Ha egy új, harmadik készüléken szeretnéd használni az App-ot, először az 
egyik eszközről el kell távolítanod az alkalmazást. Ezután vedd fel a kapcsolatot a support-tal és értesítsd 
őket, mely eszközt nem használod a továbbiakban. A support deaktiválja az ehhez a készülékhez tartozó 
regisztrációt és így telepíteni tudod majd az alkalmazást az új készüléken. 
 

Rendszerkövetelmények 
• 300 Mb szabad hely az eszközön. 

• A tünetlista vagy az elemzés elküldéséhez internetkapcsolat szükséges.  
A telepítés után az App ezt leszámítva internetkapcsolat nélkül is működik. 

 

 Apple:  iPhone és iPad (iOS 4.3 vagy újabb) 
 

  

Android: Telefon és Tablet (Android 2.3 vagy újabb) 
 
 

 

Windows Phone* (OS 7 vagy újabb) 

 

Windows RT* (OS 8 vagy újabb) 
        (*) Várható megjelenés 2014 november 
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A Synthesis App-ról 

 
 
Synthesis App © 2014 
The Synthesis App az Archibel SA terméke. 
Az App alapja a Synthesis Repertory edition 2009V, melyet Dr. Frederik Schroyens szerkesztett. 
 
Használati útmutató 
Julia Buethe & René Otter  
 
Magyar változat 
Hassmann Péter 
 
Tutorial video 
Julia Buethe 
 
Archibel S.A. 
Parc Crealys / Bâtiment Eridan 
Rue Jean Sonet 25 
B-5032 
Belgium  
Website:   www.archibel.com 
 
Magyarországi képviselet: 
Hassmann Péter 
Remedium Kft 
2094 Nagykovácsi, Templom köz 2. 
+3630 858 1001 
www.remedium.hu 


