
 
TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK TECHNICAL REQUIREMENTS 

      

 

Hatályos 2019. június 27-tól. 
Az Indivizo webes alkalmazás, használatához stabil internetkapcsolat megléte szükséges. 

Támogatott eszközök, operációs rendszerek 
A támogatott operációs rendszerek a Windows 7, Windows 8, Windows 10, ill. a Mac OS X 10.9+. 
Alkalmazásunk használható Linux disztribúciókon is, ám ehhez támogatást nem tudunk nyújtani, tesztelést 
Linux operációs rendszeren nem folytatunk. 
Mobil eszközök, tabletek jelenleg csak a jelentkezői oldalon támogatottak. 

Követelmények HR oldalon (ATS) 

Támogatott böngészők 
Windows 7, 8, 10 
Google Chrome két legutóbbi verziója 
Mozilla Firefox két legutóbbi verziója 
Internet Explorer 11 
Microsoft Edge 

Mac OS X 10.9+ 
Google Chrome két legutóbbi verziója 
Mozilla Firefox két legutóbbi verziója 

Webcímek 
Tűzfal vagy egyéb internetforgalmat korlátozó szoftver vagy eszköz használata esetén az alábbi webcímek 
engedélyezése szükséges: 
https://app.indivizo.com 
443-as TCP port 
Az alkalmazásunk elérhetősége. 
https://fonts.googleapis.com 
443-as TCP port 
Az alkalmazásunkban használt betűtípus készleteket szerezzük be innen. 
https://api.mixpanel.com 
443-as TCP port 
Analitikai, statisztikai ill. segítségnyújtásban használt adatokat gyűjtünk itt. 

Követelmények a jelentkezői oldalon 
(jelentkezési folyamat, videóinterjú, automatizált teszt) 

Támogatott böngészők 
Windows 7, 8, 10 
Google Chrome két legutóbbi verziója 
Mozilla Firefox két legutóbbi verziója 

Mac OS X 10.9+ 
Google Chrome két legutóbbi verziója 
Mozilla Firefox két legutóbbi verziója 

Támogatott mobil böngészők 
iOS: Safari, Google Chrome 
Android: Google Chrome 

Webcímek 
Tűzfal vagy egyéb internetforgalmat korlátozó szoftver vagy eszköz használata esetén az alábbi webcímek 
engedélyezése szükséges: 
https://video.indivizo.com 
443-as TCP port 
A videointerjú alkalmazásunk elérhetősége. 
 

Effective from 27 June, 2019. 
Indivizo is a web application. As such it requires a stable internet connection. 

Supported devices, operating systems 
The supported operating systems are Windows 7, Windows 8, Windows 10 and Mac OS X 10.9+. 
The application can be used on Linux systems as well, but we don't officially support those and don't do 
testing on these operating systems. 
Mobile devices and tablets are only supported on the applicant side.. 

Requirements for the ATS users 

Supported browsers 
Windows 7, 8, 10 
Google Chrome, two latest versions 
Mozilla Firefox, two latest versions 
Internet Explorer 11 
Microsoft Edge 

Mac OS X 10.9+ 
Google Chrome, two latest versions 
Mozilla Firefox, two latest versions 

 

Web addresses 
If using a firewall or any software that controls network traffic, allowing the following web addresses is 
required: 
https://app.indivizo.com 
TCP port 443 
Our application. 
https://fonts.googleapis.com 
TCP port 443 
We retrieve fonts to be used in our application from here. 
https://api.mixpanel.com 
TCP port 443 
Analytics, statistics and data for support requests are tracked here. 

Requirements for applicants 
(application forms, video interview, automated tests) 

Supported browsers 
Windows 7, 8, 10 
Google Chrome, two latest versions 
Mozilla Firefox, two latest versions 

Mac OS X 10.9+ 
Google Chrome, two latest versions 
Mozilla Firefox, two latest versions 

Supported mobile browsers 
iOS: Safari, Google Chrome 
Android: Google Chrome 

Web addresses 
If using a firewall or any software that controls network traffic, allowing the following web addresses is 
required: 
https://video.indivizo.com 
TCP port 443; 
Our video interview application. 


