
Viber
Egy kommunikációs 

program ami az 
interneten keresztül folyik



Miben más, mint egy sima üzenet vagy telefonálás?
• Könnyebben kezelhető

• Korlátlan mennyiségben lehet üzenni

• Internetkapcsolaton keresztül jönnek-mennek az üzenetek és hívások



Tudnivalók

• Első kiadás: 2010. december 2.

• Eredeti készítők: Talmon Marco, Igor 
Magazinnik

• Operációs rendszer: Android, iOS, Windows 
Phone, BlackBerryn, Windowson, OS 
X, Symbianon, Linuxon(azon 
belül Ubuntun és Fedorán)

• Mindenki számára ingyenes az egész világon



Hol lehet letölteni?
• Az operációs rendszertől függ

• IOS-en az App Store-ban, Androidon álltalában a Play Árhuzázból



Funkcionalitás

• A Viber egy okostelefonra készített ingyenes VoIP (Voice over IP) 
szolgáltatás. Segítségével a felhasználó telefonálhat és üzenetet küldhet

• videochat is elérhető (a kamerát bekapcsolva látják egymást a beszélgetők)

• Hasonló szolgáltatások: Messenger, Skype



Első lépések

Először amikor elindítjuk 
az alkalmazást, üdvözöl 

minket

Megkér minket, hogy 
adjuk meg a 

telefonszámunkat és küld
egy ellenőrző kódot

Majd meg kell adnunk 
nevünket, születési 

dátumunkat és e-mail
címünket ( nem szükséges 
az e-mail cím megadása)

Profilképet is be tudunk 
magunknak állítani( nem 

szükséges)



Beállítások

• Több nyelven is elérhető, köztük a magyar

• Különböző háttérszínt be tudunk állítani

• A hívásról és üzenetről való értesítéseket in tudunk 
módosítani

• Különböző csengőhangokat is be tudunk állítani

• Beállíthatjuk az alkalmazásban készített képek elmentését 
és különböző méreteket



Kiegészítők
• Az emojik mellet úgynevezett 

matricákat is használhatunk amik 
között vannak ingyenesek és vannak 
fizetősek is, de ez semmiben nem 
befolyásolja az alkalmazás 
funkcionalitását!

• Hangüzeneteket is tudunk küldeni

• Fényképet is tudunk az 
alkalmazásban készíteni és régebben 
készített képeket el tudunk küldeni



Pozitívumok

• Ingyenes

• Hangüzenettől akár a képig 
bármit el tudunk küldeni

• Vicces matricákkal is tudunk 
kommunikálni írás helyett

• Könnyen kezelhető

• Nagyon sok eszközre elérhető

• Nagy mértékű 
testreszabhatóság



Összefoglaló

• Egy VoIP szolgáltatás ami segítségével 
beszélhetünk ismerősökkel

• Különböző nyelveken is elérhető

• Nem foglal annyira nagy helyet 
eszközünkön

• Könnyen el lehet végezni az első 
lépéseket

• Kamera segítségével látjuk egymást a 
kijelzőn



Köszönöm a figyelmet!


