


ИНСТРУКЦИИ ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА НАПРЕДНАЛИ ОТ ROSETTA STONE!

За да започнете да учите новия си език трябва само да
изпълните няколко лесни стъпки:





Влезте на адрес: https://se2.tellmemore.com/

В полетата за потребителско име и парола въведете данните, които сте получили 
по имейл. След въвеждането им натиснете „Sign in“.

1.

2.



Системата изисква  да обновите Adobe Flash Player до най- актуална версия.3.

Следваща стъпка е ТЕСТ показващ Вашето ниво на знания. Той ще Ви помогне 
за определяне на стартова точка и ще  предложи обучителна схема, която да отговаря 
на Вашите нужди.

4.



5. Можете да учите едновременно професионални и ежедневни ситуации.

Добавяйки практически упражнения  и мултимедийни активности ще усъвършенствате 
езиковите си умения за говорене, слушане, четене и писане до професионално ниво.

6.



Визуализира се прозорец, който Ви води в поставяне на отметки: „Allow” следва 
„Remember”,     „Close” и накрая „Continue”. С тези стъпки активирахте уникалната 
функционалност на системата – разпознаване на речта!

7.

Това е вашият акаунт. Време е за първи урок. Желаем Ви успех!8.





Свалете приложението       RS Advantage Companion за вашето устройство.

Отворете приложението, въведете данните си за достъп и кликнете „Sign In”.

1.

2.

Важно: 
Не можете да достъпите 
приложението ако 
не сте направили тест 
за определяне на входно 
ниво от компютър 
или лаптоп!



Това е, време е за първи урок! Желаем Ви успех!3. МИНИМАЛНИ СИСТЕМ-
НИ ИЗИСКВАНИЯ 
НА РОЗЕТА СТОУН ЗА 
ОНЛАЙН АБОНАМЕНТ:
Операционна система 
(едно от следните):

• Windows: Windows 7, Windows 
8, *Windows 10 или по-нова 
версия 1020

• Mac: Snow Leopard, Lion, 
Mountain Lion (OS X 10.6 или 
по-нова версия); OS X 10.7 Lion 
или по-нова версия

• Internet Explorer 7, Firefox 4, 
Safari 5, Chrome 11 или по-нова 
версия

• Adobe Flash Player версия 10.3 
или по-нова версия

• На Mac: Intel Core™ Duo 1.33GHz 
или по-бърз процесор

• На Windows: 33GHz или 
по-бърз процесор 
x86-съвместим процесор 
или Intel® Atom™ 1.6GHz 
или по-бърз процесор 
за преносими устройства

• 1 GB RAM или повече

• Високо скоростна интернет 
свързаност 
(най-малко 768Kbps)

• 1024 x 768 резолюция 
        на екрана



Тел: 0700 18 882 
Имейл: info@academico.bg
Уебсайт: academico.bg

АКО ИМАТЕ ВЪПРСИ ИЛИ НУЖДА 
ОТ СЪДЕЙСТВИЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ 
ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.


