FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KRÉTA-POSZEIDON
MODUL
verzió v1.0 / 2018.12.06

1

Tartalom
TARTALOM ............................................................................................................................................ 2
BEVEZETÉS .......................................................................................................................................... 5
1.

BELÉPÉS A PROGRAMBA ........................................................................................................ 6

Felhasználói adatok megadásával .................................................................................................................... 6

2. FELÜLETEK FELÉPÍTÉSE, KEZELÉSE .......................................................................... 7
2.1. A felületi elem típusok ismertetése ........................................................................................................... 8
2.2. A felületek felépítésének ismertetése ..................................................................................................... 18

3.

SAJÁT BEÁLLÍTÁSOK ............................................................................................................ 37

3.1. Profilom .................................................................................................................................................. 37
3.2. Jelszó módosítása .................................................................................................................................... 45
3.3. Hírlevelek ................................................................................................................................................ 46
3.4. Egyéncsoportok ....................................................................................................................................... 46
3.5. Kijelentkezés ........................................................................................................................................... 47

4.

ÉRKEZTETÉS ............................................................................................................................ 48

4.1. Küldemény adatok .................................................................................................................................. 49
4.2. A küldemény iratai .................................................................................................................................. 53
4.3. Mellékletek ............................................................................................................................................. 55
4.4. Hozzáférők .............................................................................................................................................. 56
4.5. Ügyfelek .................................................................................................................................................. 58
4.6. Kulcsszavak ............................................................................................................................................. 59
4.7. Feljegyzések ............................................................................................................................................ 59
4.8. Digitális érkeztetés .................................................................................................................................. 61

5.

KÜLDEMÉNYEK ....................................................................................................................... 62

5.1. Küldemény adatok .................................................................................................................................. 63
5.2. Feltüntetett jellemzők ............................................................................................................................. 65
5.3. Kulcsszavak ............................................................................................................................................. 67
5.4. Feljegyzések ............................................................................................................................................ 67
5.5. Létrehozás/Módosítás ............................................................................................................................. 68
5.6. Mellékletek ............................................................................................................................................. 69
5.7. Funkciók .................................................................................................................................................. 70
5.8. Kapcsolódások ......................................................................................................................................... 75

6.

IKTATÁS .................................................................................................................................... 80

6.1. Bejövő levelek, korábban már érkeztetett irat iktatása ........................................................................... 82
6.2. Bejövő levelek, még nem érkeztetett irat iktatása ................................................................................ 100
6.3. Kimenő/Belső levelek iktatása .............................................................................................................. 100
6.4. Kimenő irat iktatása elektronikus kiadmányozásra jelöléssel ................................................................ 116
6.5. Kimenő irat iktatása Hivatali kapun keresztül küldéssel egy időben ...................................................... 118

2

6.6. Helyben keletkezett irat iktatása ........................................................................................................... 119

7.

IRATOK ....................................................................................................................................120

7.1. Iktatás ................................................................................................................................................... 122
7.2. Iktatószámok ......................................................................................................................................... 124
7.3. Hivatkozási/Idegen számok ................................................................................................................... 125
7.4. Hozzáférők ............................................................................................................................................ 125
7.5. Ügyfelek ................................................................................................................................................ 126
7.6. Kapcsolatok ........................................................................................................................................... 127
7.7. Kulcsszavak ........................................................................................................................................... 128
7.8. Feljegyzések .......................................................................................................................................... 129
7.9. Mutatók ................................................................................................................................................ 130
7.10. Iratkapcsolatok .................................................................................................................................... 130
7.11. Mellékletek ......................................................................................................................................... 131
7.12. Funkciók .............................................................................................................................................. 132
7.13. Kapcsolódások ..................................................................................................................................... 135

7.

ÜGYIRATOK............................................................................................................................140

8.1. Ügyirat .................................................................................................................................................. 142
8.2. Hozzáférők ............................................................................................................................................ 144
8.3. Kapcsolatok ........................................................................................................................................... 144
8.4. Kulcsszavak ........................................................................................................................................... 145
8.5. Feljegyzések .......................................................................................................................................... 146
8.6. Mutatók ................................................................................................................................................ 147
8.7. Mellékletek ........................................................................................................................................... 147
8.8. Elektronikus állományok ....................................................................................................................... 148
8.9. Funkciók ................................................................................................................................................ 150
8.10. Kapcsolódások ..................................................................................................................................... 163

9. PÉLDÁNYOK ..............................................................................................................................175
9.1. Materiális példányok ............................................................................................................................. 175
9.2 Elektronikus állományok ........................................................................................................................ 191
9.3. Verziók .................................................................................................................................................. 211

10. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ................................................................................................................215
10.1. Feladott tételek ................................................................................................................................... 215
10.2. Várható tételek ................................................................................................................................... 228

11. FELADATOK ............................................................................................................................240
11.1. Kapott feladatok .................................................................................................................................. 240
11.2. Kiírt feladatok ...................................................................................................................................... 253
11.3. Szignálandó tételek ............................................................................................................................. 253

12. PARTNEREK ............................................................................................................................256
12.1. Partner személyek ............................................................................................................................... 256
12.2. Partner szervezetek ............................................................................................................................. 270
12.3. Ügyfél személyek ................................................................................................................................. 276

3

13. MAPPÁK ...................................................................................................................................280
13.2. Mappa létrehozása .............................................................................................................................. 282
13.3. Mappa szerkesztése ............................................................................................................................ 286
14.4. Mappa lezárása ................................................................................................................................... 291
13.5. Kapcsolódások ..................................................................................................................................... 292

4

Bevezetés
Jelen dokumentum a KRÉTA - Poszeidon modul webes felületének felhasználói dokumentációja.
A 2-3 fejezetben a webes felület felépítése, kezelése kerül bemutatásra általánosságban, a további
fejezetekben pedig a menüstruktúra sorrendjét követve az egyes menüpontokban elérhető funkciók
kerülnek részletesen ismertetésre.
Saját beállítások (4): A felhasználónevünkre kattintva a jobb felső sarokban lenyíló menüben a
felhasználói profilunk adatai, személyes hírlevél beállításaink, és az egyéncsoportjaink érhetőek el,
lehetőség van jelszó módosításra, valamint az e-learning tananyag bejelentkező felületére navigálni,
végül a rendszerből való kilépésre.
Érkeztetés (5): A beérkező küldemények rögzítésére szolgáló gyorsbeviteli felület, itt van lehetőségünk
a küldemény, vagyis a boríték, és a benne lévő irat(ok) adatainak rögzítésére. Ennek eredménye lesz
az Érkeztető azonosító.
Küldemények (6): Az érkeztetési azonosítóval rendelkező küldeményeket találjuk meg ezen a felületen
egy adatlistában.
Iktatás (7): Bejövő, kimenő illetve belső iratok főszámos, illetve alszámos iktatására szolgáló
gyorsbeviteli felület. Eredmény: Iktatószám.
Iratok (8): Ezen a felületen egy adatlistában ömlesztve, csoportosítás nélkül megtalálhatóak a saját,
illetve azok az iratok, amelyekhez szervezeti egységünk hozzáféréssel rendelkezik.
Ügyiratok (9): Ezen a felületen egy adatlistában megtalálhatóak azok az ügyiratok (~ főszámos indító
irat), amelyekhez szervezeti egységünk hozzáféréssel rendelkezik. Az adatlistában kiválasztott ügyirat
részletes adatait egy megtekintő vagy szerkesztő felületen érhetjük el. Ezeken a felületen az adott
ügyirathoz tartozó iratok, materiális példányok és elektronikus állományok is elérhetőek a
„Kapcsolódások” alsó felnyíló menün keresztül.
Példányok (10): Ebben a menüben a rendszerben szereplő azon materiális példányok és elektronikus
állományok, valamint az elektronikus állományok verziói kerülnek megjelenítésre egy-egy
adatlistában, melyekhez személyes vagy szervezeti egység szintű hozzáféréssel rendelkezünk. Az
elektronikus állományokhoz szintén ebben a menüben űrlap és mappa is kapcsolható.
Átadás-átvétel (11): Ezen a felületen a feladott (általunk feladott) és várható (számunkra feladott)
tételek, mint küldemény, materiális példány illetve ügyirat jelennek meg.
Feladatok (12): Ebben a menüben a számunkra (kapott) és az általunk (kiírt) kiszignált feladatok és
feladatok találhatóak meg, valamint azok a feladatok, amiket a munkafolyamatokhoz kapcsolódóan a
Poszeidon workflow motor írt ki számunkra. Partnerek (13): Ebben a menüben a partner- és
ügyféltörzs tartható karban.
Mappák (14): Ebben a menüben tetszőleges mélységű hierarchiában mappák alakíthatóak ki a
Poszeidon fájltárolón szereplő és/vagy újként feltöltendő elektronikus állományok csoportosítására,
hozzáféréseinek betekintő, szerkesztő és karbantartó szintű szűkítésére, valamint
munkafolyamatokhoz rendelésére.
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1. Belépés a programba
A Poszeidon webes felületére annak.a felhasználói adatok megadásával lehet bejelentkezni.

Felhasználói adatok megadásával
Ha a hálózaton belül a login nevek nincsenek definiálva, akkor a Poszeidon program böngészőből
történő elindítása után a belépéshez elsőként szükség van az azonosító és a jelszó megadására. Az
azonosítót és a jelszót a rendszer adminisztrátora határozza meg, amit a későbbiekben egyénileg
módosíthatunk. A program figyel a sikertelen belépési próbálkozásokra, és 10 kísérlet után egy napra
kitiltja a felhasználót.

Bejelentkezési ablak

A Poszeidon webes felületére történő belépéshez indítsuk el böngészőből a programot. A bejelentkező
ablakban adjuk meg a felhasználónevünket és a hozzá tartozó jelszót, majd kattintsunk a
„Bejelentkezés” gombra. A program belépési felületén nincs szerepkörválasztásra lehetőség, azzal a
szerepkörrel és arra a szervezeti egységre történik a belépés, ami a legutolsó bejelentkezésünkkor aktív
volt. Ezek módosítására a belépés után van lehetőség.
Sikeres bejelentkezést követően megnyílik a program kezdőoldala. Ha átlépünk másik menübe, újra
előhívhatjuk a kezdőoldalt a fejlécen a Poszeidon logóra kattintva.
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Kezdőoldal

2. Felületek felépítése, kezelése
A programba belépve az alábbi felületelrendezéssel találkozhatunk:

Á
ltalános felület felépítése

1. Fejléc:
A Poszeidon logóra kattintva visszajutunk a kezdőoldalra
A Poszeidon logó melletti „
” le nyílra kattintva a program verzió és licence adatai
tekinthetők meg, valamint a hibabejelentő felület linkje érhető el.
A logó mellett a munkamenetből hátralévő idő kijelző „
szerepkörválasztó lenyitásával van lehetőségünk szerepköreink között váltani.
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” található. o A

A szervezeti egység választó lenyitásával van lehetőség másik szervezeti egységre átjelentkezni
(amennyiben több szervezeti egységnél rendelkezünk szerepkörrel).
A felhasználónevünkre kattintva a jobb felső sarokban lenyíló saját beállítások menüben
megtekinthetők a profil adatok, elérhetőek a szerepkörünkhöz tartozó további beállítások, valamint
lehetőség van a rendszerből való kilépésre.
2. Menü: A középső rész bal oldalán helyezkedik el a hierarchikus menüsáv, ahol az adott szerepkörrel
elérhető felületek közül választhatunk.
3. Főképernyő: A menütől jobbra helyezkedik el, itt jelennek meg az egyes felületekhez tartozó
adatlisták, gyorsbeviteli, beviteli, megtekintő és szerkesztő felületek.
4. Lábléc: A gyorsbeviteli, beviteli, megtekintő és szerkesztő felületeken a funkciógombokat (pl.
mentés, mégsem, stb.) tartalmazza. (Az adatlistákon elérhető funkciók a főképernyő rész alján
szerepelnek.)

2.1. A felületi elem típusok ismertetése
A felületek részletes ismertetését megelőzően ebben a fejezetben kerül bemutatásra, hogy a
Poszeidon webes felületeken milyen típusú mezőkkel, kapcsolókkal, gombokkal, üzenetekkel
találkozhatunk.

2.1.1. Mezőtípusok kitöltési mód alapján
Kötelező mezők: halvány narancssárga háttérrel jelennek meg, a mezők kitöltése nélkül a rekord nem
menthető el.

Kötelező mező

Nem kötelező mezők: Kitöltésük opcionális, fehér háttérrel jelennek meg, a mezők kitöltése nélkül is
menthető a rekord.

Nem kötelező mező

Nem tölthető mezők: A rendszer tölti ki valamilyen esemény hatására. Pl.: egyedi azonosító szerepét
látják el, naplózott és nem módosítható a felhasználó által (létrehozó személy, létrehozás ideje,
státusz, stb.) Ezek a mezők világosszürke háttérrel jelennek meg.

Nem tölthető mező

Amennyiben egy kötelező mezőt nem töltünk ki, mentéskor a rendszer figyelmeztet a hiányzó mező
alatt megjelenő üzenetben. Ha egy olyan felületen kerül elmulasztásra egy kötelező mező kitöltése,
amely több fület tartalmaz, akkor az adott fül neve is bepirosodik, nemcsak az azon belül hiányzó mező,
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annak érdekében, hogy könnyebben rá lehessen találni, ha nem a narancssárgával jelölt aktuális fülön
belül van.

Kitöltetlen kötelező mezőt tartalmazó fül jelölése

Kitöltetlen kötelező mezőre figyelmeztetés

2.1.2. Mező típusok adatkezelési mód alapján

Szabadszöveges mező: tetszőleges szöveges értékkel tölthető.

Szabadszöveges mező

Kódtételes mező: A mező értéke egy lenyíló lista alapján tölthető. A kódtételek tartalma módosítható
az adminisztrátor (adatgazda) által a Poszeidon vastag kliensben.

Kódtételes mező

Kódtételes mező lenyitva
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A kódtételes listáknál lehetőség van begépelni a keresett értéket, így szűkítve alul a listában megjelenő
találatok számát.

Keresés a kódtételes listában

Amennyiben a begépelt szótöredék alapján nincs megjeleníthető kódtétel, arról figyelmeztet a
program.

Figyelmeztetés, ha a keresett kódtétel nem található

Választólistás mező: kétféleképpen tölthető, egyrészt a mező melletti ikonra kattintva felugró
választólistából tölthetjük a mezőt a „Kiválaszt” gombbal, vagy a mezőbe betölteni kívánt értéken állva
dupla kattintással.

Választólistás mező

Választólista az ikonra kattintással
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Másrészt a mezőre kattintva feljövő kereső részben, ha gépelni kezdünk, akkor a rendszer listázza a
keresési feltételnek megfelelő rekordokat (használhatjuk a % karakter helyettesítőt), és ebből a
legördülő listából is kiválasztható a megfelelő rekord.

Választólistás mező kereső része

Keresés a választólistás mezőben

A további találatok megjelenítése a választólista ablakban már a begépelt keresési feltétel szűkítésével
jelenik meg.

Választólista a további találatokkal

Dátum mező: A mező értéke dátum adat. Többféle módon is tölthető a mező értéke. Ha belekattintunk
a mezőbe, akkor begépelhetjük a szükséges dátumot.

Dátum mező

Ha rákattintunk egyszer a mező melletti naptár ikonra, akkor kitöltődik a mező az aktuális dátummal.
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Dátum mező kitöltve

A mező melletti naptár ikonra kattintva megnyílik a napválasztó naptár panel az aktuális év, aktuális
hónapjának, aktuális napjára navigálva (melyet narancssárga háromszög mutat), melyben kijelölhető
rákattintással a kívánt (narancssárga színű háttérrel megjelenített) másik nap. A hónapok közötti
léptetés a naptár panel fejlécén a „<” és „>” gombokkal lehetséges.

Naptár panel – nap választó

Másik hónap megadható úgy is, hogy a naptár panel fejlécének közepére a hónap-év részre kattintunk,
mellyel megnyílik a hónap választó naptár panel az aktuális év aktuális hónapjára navigálva, melyben
kijelölhető a kívánt hónap. Az évek közötti léptetés a naptár panel fejlécén a „<” és „>” gombokkal
lehetséges.

Naptár panel – hónap választó

Másik év megadható úgy is, hogy a naptár panel fejlécének közepére az év részre kattintunk, mellyel
megnyílik az év választó naptár panel az aktuális évre navigálva, melyben kijelölhető a kívánt év.
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Naptár panel – év választó

A megfelelő évre kattintva visszajutunk a hónap választóba, ahol a szükséges hónapra kattintva
eljutunk a nap választóba, ahol a kívánt hónapon belül lehet a kívánt napot megadni. A dátum kitöltés
befejezésekor lépjünk el a mezőből.
Dátum-időpont mező: A mező értéke dátum és azon belül időpont is meghatározható. Többféle
módon is tölthető a mező értéke. Ha belekattintunk a mezőbe, akkor begépelhetjük a szükséges
dátumot és időpontot. Ha csak a dátumot gépeljük be, majd ellépünk a mezőből, akkor a program
automatikusan kiegészíti 0:00-al az időpont részt.

Dátum-időpont mező

Ha rákattintunk egyszer a mező melletti naptár ikonra, akkor kitöltődik a mező az aktuális dátummal
és időponttal óra:perc pontossággal.

Dátum-időpont mező kitöltve

Ha mégegyszer rákattintunk a mező melletti naptár ikonra, akkor megnyílik a nap választó naptár panel
az aktuális év aktuális hónapjának aktuális napjára navigálva (melyet narancssárga háromszög mutat),
melyben kijelölhető rákattintással a kívánt (narancssárga színű háttérrel megjelenített) másik nap. A
naptár panelen a napok, évek és hónapok kezelése megegyezik a sima dátum mezőnél leírtakkal, ezért
ezek nem kerülnek újra felsorolásra.
Az óra-perc megadáshoz kattintsunk a hónap-nap naptár választó láblécének közepére az óra ikonra,
mellyel megnyílik az óra-perc időpont választó panel az aktuális óra aktuális percére navigálva,
melyben kijelölhető a kívánt időpont. A bal oldalon az órák, a jobb oldalon a percek közötti léptetés a
„˄” és a „˅” gombokkal lehetséges. Másik lehetőség az óra megadására, ha az óra-perc időpont
választó panelen az órára kattintunk, mellyel az óra választó panel jön fel, ahol rákattinthatunk a
megfelelő órára, mely hatására visszajutunk az óra-perc időpont választóra.
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Időpont választó panel – óra választó

A perc megadáshoz nyomjuk meg az óra-perc időpont választó panelen a percet, mellyel a perc
választó panel jön fel, ahol rákattinthatunk a megfelelő percre, mely hatására visszajutunk az óra-perc
időpont választóra.

Időpont választó panel – perc választó

A dátum-időpont kitöltés befejezésekor lépjünk el a mezőből.
Billenő kapcsoló (igen-nem): A mező kétféle értéket vehet fel, melyből mindig csak az aktuális látszik,
vagy igen, vagy nem értéke lehet. A mezőre kattintással lehet átbillenteni a másik, nem látható értékre.

Billenő kapcsoló – igen értékkel

Billenő kapcsoló – nem értékkel

Két állású kapcsoló: A mező kétféle értéket vehet fel vagylagosan, mindkettő érték látható, melyből
az aktuális a narancssárgával jelölt. A mezőre kattintással lehet átkapcsolni a másik értékre.

Két állású kapcsoló – az egyik (a példában: saját) értékkel

Két állású kapcsoló – a másik (a példában: központi) értékkel

Többállású kapcsoló: A mező többféle értéket vehet fel vagylagosan, mindegyik érték látható, melyből
az aktuális a narancssárgával jelölt. A fehér mezőre kattintással lehet átkapcsolni egy másik értékre.
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Többállású kapcsoló – az első (a példában: papíralapú) értékkel

Többállású kapcsoló – a második (a példában: digitális) értékkel

Többállású kapcsoló – a harmadik (a példában: vegyes) értékkel

Számláló mező: A mező kitöltése a mező melletti nyilakkal történik, a nyilakra kattintással lehet a
mezőben található szám értéket növelni, vagy csökkenteni, valamint kézzel is lehet a mezők értékét
megadni.

Számláló mező

Többelemű mező: A mezőben ugyanolyan típusú adatból több is rögzíthető.

Többelemű mező

Összezárható mezők: A bonyolultabb, sok mezőt tartalmazó felület áttekinthetőségét javítják az
összezárható mezők.

Összezárható mező - becsukva
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Összezárható mező – kinyitva

Az ilyen típusú mezők esetében a már megadott értékeket a sor végén található „-” jellel lehet törölni.
Ekkor a program a törlés megerősítését kéri.

Összezárható mező törlésének megerősítése

Többsoros szövegmező: Szabadon szerkeszthető mező, nem rendelkezik a kitöltésre vonatkozó
megkötéssel. (Numerikus és text tartalom is tölthető).

Többsoros szövegmező

Darabszámot megjelenítő mező: A kezdőoldalon fordul elő ez a típusú mező, mely felösszegzi
valamilyen szempontból bizonyos tételek darabszámát. A szem ikonra kattintva átnavigál abba a
menübe, amelyik tétel mennyiségét kijelezte.

Darabszámot megjelenítő mező (a példában az új saját várható ügyiratok száma)
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Átugrás a darabszámot megjelenítő mezőről a menübe (a példában a személyes várható ügyiratokra)

2.1.3. A felületeken előforduló üzenet típusok
A Poszeidon rendszerben többféle üzenet típussal találkozhatunk, melyek az alábbiak:
üzenetek: ezek például a műveletek sikerességéről tájékoztatnak felugró ablakban.

Információs

Tájékoztató üzenet

Figyelmeztető üzenetek: ezek a funkciók használatával kapcsolatban informálnak vagy felugró
ablakban, vagy a felület fülének nevében, vagy a felület mezője alatt.

Felugró figyelmeztető üzenetek
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Kitöltetlen kötelező mezőt tartalmazó fül jelölése

Mező alatti figyelmeztető üzenetek

Hibaüzenetek: ezek a hibák, például nem megfelelő paraméter beállítás, esetén fordulnak elő.

Hibaüzenet

2.2. A felületek felépítésének ismertetése
2.2.1. Fejléc
A fejléc minden menüben és felületről azonos funkciótartalommal érhető el, mely a következő
alfejezetekben kerül ismertetésre. A Poszeidon logóra kattintva visszajutunk a kezdőoldalra.

2.2.1.1. Munkamenetből hátralévő idő kijelző
A Poszeidon logó mellett a munkamenetből hátralévő időt mutatja a rendszer óra: perc bontásban.
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Munkamenetből hátralévő idő kijelző

15 perc inaktivitás után kilépteti a rendszer a felhasználót biztonsági okokból, mely után újra be kell
jelentkeznie. A kiléptetés közeledtével előre és utána is tájékoztatást küld:

Figyelmeztető üzenetek

2.2.1.2. Szerepkörválasztó
A szerepkörválasztó lenyitásával van lehetőségünk az aktív szerepköreink közül egy másikat
kiválasztani, amennyiben több szerepkörrel is rendelkezünk az egyes szervezeti egységeken. A
kiválasztott szerepkörre kattintás után azonnal megjelennek az adott szerepkörrel elérhető funkciók.
(A szerepkörök kiosztását az adminisztrátor szerepkörű személyek végezhetik el a Poszeidon (EKEIDR)
Irat és Dokumentumkezelő rendszer vastag klienses felületén az „Adminisztráció”/ „Szerepkörök”
menüpontban.)

Szerepkörválasztó
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2.2.1.3. Szervezeti egység választó
A Poszeidon rendszerben minden szerepkör szervezeti egységhez rendelt. A szerepkörválasztóban
mindig elérhető minden aktív szerepköre a felhasználónak, azok között szabadon váltogathat. A
szervezeti egység választó viszont csak azokat a szervezeti egységeket tartalmazza, amik a kiválasztott
szerepkörhöz elérhetőek.

Szervezeti egység választó – különböző szerepkörök esetén

2.2.1.4. Saját beállítások

Saját beállítások

A felhasználónevünkre kattintva a jobb felső sarokban lenyíló saját beállítások menüben elérhető
funkciókat részletesen az alábbi alfejezetek mutatják be:
Profilom: 4.1
Jelszó módosítása: 4.2
Hírlevelek: 4.3
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Egyéncsoportok: 4.4
Kijelentkezés: 4.5

2.2.2. Menü
A menü segítségével navigálhatunk a felületek között. A szerepkörünk határozza meg, hogy milyen
menüpontokhoz férünk hozzá. A menü fa szerkezetű, bizonyos főmenük alatt almenük szerepelnek.
Minden almenü csak egy helyen szerepel a fában a webes felületen.
A programba belépés után a menü fa összezártan kerül megjelenítésre, tehát csak a főmenük
láthatóak.

Menü összezárva

Azokra a főmenükre kattintva egyből a menühöz tartozó felület jön be a főképernyőn, amik alatt nem
szerepelnek almenük (pl. „Érkeztetés”). Az almenükkel rendelkező főmenük esetén viszont a főmenüre
kattintással az almenü struktúra nyílik le és csak a legalsó szintű menüre kattintással érhető el a
főképernyőn az adott menü (pl. „Feladatok” / „Kiírt”).

2.2.3. Főképernyő
A főképernyő a menütől jobbra helyezkedik el, itt jelennek meg az adott menühöz tartozó felületek,
például az adatlisták, gyorsbeviteli, beviteli, megtekintő és szerkesztő felületek, valamint a belépés
utáni kezdőoldal is.
Az egyes felületek és funkciók működését egyrészt befolyásolja az adott felhasználó szerepköre,
másrészt a Poszeidon rendszer aktuális paraméterezési beállítása is. A paraméterek beállítása
módosítható az adminisztrátor (adatgazda) által a Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő
rendszer vastag klienses felületén az „Adminisztráció”/ „Paraméterek” menüpontban. A paraméter
átállításokat követően szükséges a webes felhasználói felülethez tartozó rendszerparaméter cache
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ürítése is, melyet a webes felületbe belépve a kezdő oldalon a ~/SystemParam/Reset parancs böngésző
sorba való begépelése után az “Enter” gomb megnyomásával lehet kivitelezni.

Webes felhasználói felülethez tartozó rendszerparaméter cache ürítés

A következő alfejezetekben a főképernyőn előforduló felületek felépítését részletezzük.

2.2.3.1. Kezdőoldal felépítése
A belépés után a kezdőoldal jelenik meg. Ha átlépünk másik menübe, újra előhívhatjuk a kezdőoldalt
a fejlécen a Poszeidon logóra kattintva.
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A kezdőoldal tetején látható a legutolsó belépés időpontja óra:perc pontossággal. Alatta egy Frissít
nevű gomb található. Erre kattintva, amelyik lapfülön állunk épp a Kezdőlap felületén, annak mezőiben
szereplő adatok aktualizálódnak. Ez alatt helyezkedik el egy fülekkel szeparált felületrész, melyen
különböző adatok láthatóak darabszámot megjelenítő mezőkben, melyek felösszegzik valamilyen
szempontból bizonyos tételek darabszámát. A szem ikonra kattintva átnavigál abba a menübe, amelyik
tétel mennyiségét kijelezte az adatlistában leszűrve rájuk.

Darabszámot megjelenítő mező (a példában az új szervezeti egységnek címzett várható küldemények száma)

Átugrás a darabszámot megjelenítő mezőről a menübe (a példában a szervezeti egység várható küldeményeire)

A „Feladatok” fülön a „Kapott” részen a számunkra felhasználó által kiszignált vagy a Poszeidon
workflow motor által kiírt feladatok és feladatok darabszáma van megjelenítve, amelyek utáni szem
ikonok egységesen a „Feladatok” / „Kapott” menübe navigálnak el:
„Új”: az utolsó belépés óta kapott feladatok
„Lezáratlan”: a még aktív kapott feladatok
„Lejárt”: a még aktív feladatok közül azok, melyek határideje lejárt.
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Kezdőoldal – Feladatok fül

A „Feladatok” fülön a „Kiírt” részen az általunk másnak kiszignált feladatok és feladatok darabszáma
van megjelenítve, amelyek utáni szem ikonok egységesen a „Feladatok” / „Kiírt” menübe navigálnak
el:
„Lezáratlan”: az összes még aktív kiírt feladat,
„Lejárt”: a még aktív feladatok közül azok, melyek határideje lejárt.

Kezdőoldal – Várható posták fül

A „Várható posták” fülön az „Új” részen csak az utolsó belépés óta kapott, az „Összes” részen pedig az
összes még átvételre váró posták darabszáma van megjelenítve típusonként:
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„Küldemények”: az átvételre váró küldemények (amely utáni szem ikon az „Átadásátvétel” / „Várható
tételek” / „Küldemények” menübe navigál el),
„Materiális példányok”: az átvételre váró materiális példányok (amely utáni szem ikon az „Átadásátvétel” / „Várható tételek” / „Materiális példányok” menübe navigál el),
„Ügyiratok”: az átvételre váró ügyiratok (amely utáni szem ikon az „Átadás-átvétel” / „Várható tételek”
/ „Ügyiratok” menübe navigál el).
A megjelenített várható posták darabszáma függ a felület alsó részében található kétállású kapcsoló
értékétől:
„SAJÁT”: a személyes posták darabszáma jelenik meg, melyeket számunkra címeztek, „SZERVEZETI
EGYSÉG”: az aktuális (amire be vagyunk jelentkezve) szervezeti egységre címzett posták darabszáma
jelenik meg.

Kezdőoldal – Határidők fül

A „Határidők” fülön a „Közelgő” részen azok a tételek szerepelnek típusonként összesítve, melyek
tényleges határideje hamarosan lejár, azaz hogy hány olyan tétel van, amelynek a figyelmeztető
határideje korábbi az aktuális dátumnál, a „Lejárt” részben pedig azok vannak, amelyek tényleges
határideje lejárt, vagyis hogy hány olyan tétel van, amelynek az abszolút határideje korábbi az aktuális
dátumnál és még nincsenek elintézve vagy lezárva:
„Ügyiratok”: határidős ügyiratok (amely utáni szem ikon az „Ügyiratok” menübe navigál el).
„Iratok”: határidős iratok (amely utáni szem ikon az „Iratok” menübe navigál el),
„Materiális példányok”: határidő materiális példányok (amely utáni szem ikon a „Materiális példányok”
menübe navigál el),
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A megjelenített határidős tételek darabszáma függ a felület alsó részében található többállású
kapcsoló értékétől:
„ADATTULAJDONOSA VAGYOK”: amelyeknek az adott felhasználó adattulajdonosa, azaz az Ő neve
szerepel az ügyirat, irat vagy materiális példány „Adattulajdonos” mezőjében (az „Adattulajdonos”
mezőt a program automatikusan tölti a tétel létrehozójának nevével, vagy átiktatás esetén az átiktató
személyével),
„ÜGYINTÉZŐ VAGYOK”: amelyeknek az adott felhasználó ügyintézője, vagyis az Ő neve (is) szerepel az
ügyirat vagy az irat „Kapcsolatok” fülén a „Kapcsolódó személyek” listában „Ügyintéző” kapcsolat
típussal, illetve materiális példányok esetén a „Példány ügyintézője” fülön,
„HOZZÁFÉRŐ VAGYOK”: amelyeknek az adott felhasználó ügyintézője, vagyis az Ő neve (is) szerepel az
ügyirat, irat vagy a materiális példány „Hozzáférők” fülén a „Hozzáférő személyek” listában.

2.2.3.2. Adatlistás felületek felépítése
Az adatlistás felületeken a rendszer táblázatosan jeleníti meg az adott felülethez tartozó rekordokat.
Az adatlistás felületek felépítése a következő:

Adatlistás felület
részei

1. rész - „Lista neve”: Itt jelenik meg, hogy milyen tételek listájáról van szó.
2. rész - „Nézetválasztó”: A nézetek az adatlistákon olyan előre beépített szűrési feltételek, amelyek
egyben meg is határozzák az adott adatlista felépítését és tartalmát. Az adatlista oszlopait a webes
felületen nem lehet módosítani, ezeket fixen a nézetek állítják be. A nézetekhez tartozik egy-egy
szűrési feltétel halmaz, mely befolyásolja a lista megjelenített sorait, természetesen mindez
figyelembe veszi az adott tételhez való személyes és szervezeti hozzáférését a bejelentkezett
felhasználónak. A nézetek determinálják az adatlista alján elérhető funkciógombokat is figyelembe
véve az adott felhasználó aktuális szerepkörét. Minden adatlistában az adott rekordoknak megfelelő
nézetek vannak előre beállítva, azt hogy pontosan melyik adatlistába milyen nézetek érhetőek el és
mit tesznek lehetővé, az egyes fejezeteteknél fogjuk ismertetni. A webes felületen nincsenek külön
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listában a logikailag törölt tételek, hanem nézet váltással az aktuális menüben elérhetőek a
„Sztornózott” nézetben.
3. rész - „Részletes kereső”: A kiválasztott nézet kombinálható a részletes keresőben megadott további
feltételekkel, melyet a
szűrő ikon melletti „˅” nyíllal lenyitva lehet elérni. Ha valamilyen keresési
feltétel szerint le van szűrve az adatlista, azt a szűrő ikon megváltozott színnel jelzi:
feltételt törölni a részletes keresőt lenyitva a „Szűrők törlése” gombbal lehetséges.

. A keresési

Adatlistás felület lenyitott részletes keresővel

4. rész - „Rendező”: Az adatlista rendezhető az oszlop fejlécekre kattintva csökkenő, vagy növekvő
sorrendben.
5. rész - „Gyorskereső”: A táblázat második sora szolgál keresésre, itt az üres mezőkbe beírva a keresési
feltételt és megnyomva az „Enter” billentyű gombot, a rendszer az adott keresési feltételnek megfelelő
rekordokat listázza.
6. rész - „Adatlista”: Az adatlista oszlopai mindig a kiválasztott nézettől függnek, ezek nem
módosíthatóak. A megjelenített sorok egyrészt az aktuális nézettől függnek, másrészt attól, hogy a
részletes vagy a gyorskereső részben van-e tovább szűkítve a lista. Amennyiben a találatok száma
meghaladja az egy oldalon megjeleníthető rekordok számát, a funkciógombokkal egy sorban a jobb
alsó sarokban lévő „<” és „>” nyilakkal van lehetőség a lapozásra. Itt a középső gomb az adatlista
frissítésére szolgál. Szerepkörtől függően megjelenik az adatlista alján a gomb, mely a találatok számát
adja ki rákattintást követően. Az adatlistákban egy sort kijelölni a kiválasztott sorra egyszeri bal egér
gombos kattintással van lehetőség. Vannak olyan adatlisták, amelyeken megengedett csoportos
kijelölés soronként egyszeri bal egér gombos kattintással. Ha egy már kijelölt sorra még egyszer
rákattintunk bal egér gombbal, akkor az megszünteti a kijelölést. A kijelölt sor narancssárga színnel van
jelölve. A

ikonra kattintva lehetőség van az adatlista tartalmát exportálni excel fájba.

7. rész - „Funkciógombok”: Ezek segítségével végezhetünk műveleteket a kijelölt rekorddal, vagy
vehetünk fel új rekordot. Az adatlista alján lévő funkciógombokat egyrészt a felhasználó adott
szerepköre határozza meg, másrészt függnek a kiválasztott nézettől. Az olyan általános funkciók, mint
például a „Szerkeszt” gomb a legtöbb nézetben elérhetőek. Szerkesztés előtt kötelező ki kell választani
egy tételt, melynek elmaradásakor a program figyelmeztet.
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Figyelmeztetés

Az olyan speciális funkciókra vonatkozó gombok, melyek használata több feltételtől is függ – mint
például a „Postáz” gomb –, csak egy-egy konkrét – például a „Postázható” – nézetben érhetőek el. A
„Sztornózott” nézetben csak a „Megtekint” gomb érhető el, ha arra kapott jogosultságot a felhasználó.
Az adatlistán értelmezett a bal egér gombbal történő dupla kattintás egy kiválasztott soron. Ez a
művelet eredményezi az adott tétel új böngésző ablakban történő megnyitását, ahol a nézet
oszlopaiban megjelenített pár adaton felül egy külön felületen lehet megnézni a rekord részletes
adatait. Abban az esetben, ha az adott nézethez „Szerkeszt” gomb tartozik, akkor a dupla kattintással
szerkesztő felület nyílik meg, ha pedig „Megtekint” gomb tartozik, akkor megtekintő felület. Az „Új”
funkciógombbal nyílik lehetőség az adatbeviteli felület megnyitására. Egyes menükben
szerepkörökhöz rendelhetően különböző feltételekkel korlátozható az adatlistán kiválasztott tétel
szerkeszthetősége, vagy egyéb más funkciójának használata, például személy, vagy szervezeti egység
szintű birtoklás írható elő, melyre a funkció megnyomása után figyelmeztet a program.

Figyelmeztetés funkciógomb jogosulatlan használatakor

2.2.3.3. Gyorsbeviteli felületek felépítése
Például érkeztetés, iktatás felületek, ahol a megfelelő menüre lépve egyből ezek a gyorsbeviteli
felületek fogadják a Felhasználókat.
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Gyorsbeviteli felület felépítése

1. rész - „Felület neve”: Itt jelenik meg, hogy milyen tétel beviteli felületéről van szó.
2. rész – „Görgetősáv”: Az adatmezők mennyiségétől és a böngésző ablak nagyítási mértékétől
függően jelenik meg ez a rész. Ha nem fér ki a képernyőre az összes adat, akkor az 1-3. felületrész
együttesen görgethetővé válik, de a funkciógombok mindig láthatóak a böngésző ablak alján.
3. rész - „Paraméter állások”: A gyorsbeviteli felületek felső részében látható a Paraméterek ablakban
megadott kapcsolóállások. A kapcsolókkal lehet beállítani az aktuálisan felvitelre kerülő adatoknak
megfelelő szerkezetű beviteli részt.
4. rész - „Beviteli rész”: A kapcsolók állításával a felületen megjelenő fülek száma és azok szerkezete
dinamikusan változik, hogy csak az adott kombinációnak megfelelő adatmezők szerepeljenek. Ezeken
a felületeken jellemzően egy lépésben egyszerre több menühöz tartozó adat felvitele történik
integráltan, melyek eredményét több menüben lehet majd később megtekinteni, módosítani. Az így
létrejött adatok közötti összefüggéseket az egyes entitások kapcsolódásain keresztül is el lehet érni.
Például az iktatás során egy lépésben lehet nem érkeztetett bejövő küldeményt érkeztetni, és iktatni
annak szükséges összes példányával, főszámos esetben pedig ügyiratának a létrehozásával és szükség
esetén automatikus belső postázással. Az egyes lehetőségeket részletesen a későbbi fejezetek
ismertetik.
5. rész - „Funkciógombok”: A „Paraméterek” funkciógombbal lehet elérni a kapcsolóállások ablakát.
A „Mégsem” funkcióval elvethető az új rekord felvétele, a „Mentés” gombbal pedig rögzíthető. Úgy
vannak felkészítve ezek a gyorsbeviteli felületek, hogy igény esetén az adatrögzítés folyamatos
lehessen, tehát az adatok megadása után annak mentésével új rögzítést kezdeményezhetünk egyből
(„WEB_REDIRECT_TO_ENTITY” paraméter „N” állása), de rendszerparamétertől függően a felvitel
után az aktuálisan felvitt tételhez is ugorhatunk („WEB_REDIRECT_TO_ENTITY” paraméter „I” állása)
annak menüjébe a szerkesztő felületére.

29

2.2.3.4. Beviteli felületek felépítése
Egy adott beviteli felületre vagy az adott menü adatlistájából (index oldal) vagy egy másik menü
elemének kapcsolódásán keresztüli szűrt adatlistából lehet eljutni az „Új” funkciógombbal
kezdeményezve. Előbbire példa az új partner személy felvétel, új materiális példány, új mappa, új
munkafolyamat felület stb.

Beviteli felület megnyitása menü adatlistájából (index oldalról): 1. lépés

Beviteli felület megnyitása menü adatlistájából (index oldalról): 2. lépés

Utóbbira példa az új feladat kiírás felület, mely csak egy kapcsolódáson keresztül értelmezett, például
az ügyirathoz kapcsolódóan. Ebben az esetben először ki kell keresni a szükséges ügyiratot és meg kell
nyitni annak a szerkesztő vagy megtekintő felületét, melyen az alsó „Kapcsolódások” részre kattintva
meg kell nyomni a „Feladatok” kapcsolódást.
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Beviteli felület megnyitása kapcsolódásról: 1-2. lépés

Ennek hatására egy új böngésző fülön megjelenik az adott ügyirathoz tartozó kapcsolódó feladatok
listája, ahol az „Új” funkciógombbal lehet az adott ügyirathoz tartozó feladatkiírást kezdeményezni.

13
Beviteli felület megnyitása kapcsolódásról: 3. lépés

Az ügyirathoz tartozó feladat adatlista helyére a böngésző ablakban betöltődik az új feladat beviteli
felület.
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Beviteli felület megnyitása kapcsolódásról: 4. lépés

A beviteli felületek felépítése teljesen megegyezik a szerkesztő felületek felépítésével, ezért ebben a
fejezetben nem kerülnek a részek külön bemutatásra, azt lásd a következő fejezetben. Annyi különbség
van, hogy ebben az esetben nincsenek az adatok kitöltve és a felület alsó részén nem szerepel a
„Kapcsolódások” rész, továbbá csak „Mentés” és „Mégsem” funkció szerepel a funkciógombok
részben.
A „WEB_REDIRECT_TO_ENTITY” paraméter „I” állása esetén a beviteli felületek mentés után
megnyitják az adott entitást szerkesztésre, „N” érték esetén az adatlistás oldalakra továbbítanak.

2.2.3.5. Szerkesztő felületek felépítése

Szerkesztő felület felépítése
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Egy adott szerkesztő felületre vagy az adott menü adatlistájából (index oldal) vagy egy másik menü
elemének kapcsolódásán keresztüli szűrt adatlistából lehet eljutni a „Szerkeszt” funkciógombbal
kezdeményezve. Például irat, ügyirat, mappa, munkafolyamat, egyéncsoport stb. szerkesztő felületek.
1. rész - „Felület neve”: Itt jelenik meg, hogy melyik és milyen konkrét tétel szerkesztő felületéről van
szó.
2. rész - „Szerkesztő rész”: A szerkesztő rész tartalmazza az adatlistán kiválasztott rekorddal
kapcsolatos részletes adatokat szerepkörtől és státusztól függően szerkeszthető formában, általában
több fülre szétbontva. Az itt végrehajtott módosítások csak a mentést követően érvényesülnek, a
mégsem funkcióval lehetőség van azok mentés előtti visszavonására.
3. rész - „Funkciógombok”: A „Mégsem” funkcióval elvethető az aktuális módosítás, a „Mentés”
gombbal pedig rögzíthető. A mentést követően mindig tájékoztat a program annak sikerességéről.

Tájékoztató üzenet

A „WEB_REDIRECT_TO_ENTITY” paraméter „I” állása esetén a szerkesztő felületek mentés után
megnyitják az adott entitást ismételt szerkesztésre, „N” érték esetén az adatlistás oldalakra
továbbítanak.

Figyelmeztetés funkciógomb jogosulatlan használatakor

Szerepkörtől függően az egyes tételek szerkesztő felületén további funkciók is szerepelnek, melyet az
adott tétellel kapcsolatban használhatunk annak státuszától és birtoklásától függően. Ha nem
használható aktuálisan egy funkció, arról figyelmeztet a rendszer, például ha olyan szerepkörrel
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kívánunk egy nem a saját szervezeti egységünk által birtokolt materiális példányt postázni annak
szerkesztő felületéről, aminél korlátozás van erre.
Azok a funkciógombok össze vannak párosítva, amik működése ellentétes műveletet eredményez egy
adott rekorddal, így soha nem használhatóak egyszerre, ezért a párból csak az jelenik meg egy adott
szerkesztő felületen, ami aktuálisan értelmezett, ilyen például az elektronikus állomány szerkesztő
felületén a „Véglegesít” és az „Újranyit” gomb, vagy az ügyirat szerkesztőn a „Lezár” és az „Újranyit”
stb.

Felváltva megjelenő funkciógombok

4. rész - „Kapcsolódások”: A szerkesztő és a megtekintő felületek jobb alsó sarkában található
kapcsolódások részben egy felnyíló listából jogosultságtól függően linkeken keresztül érhetjük el az
adott tételhez tartozó különböző kapcsolódó adatokat. Menünként más és más releváns
kapcsolódásokkal találkozhatunk.
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Kapcsolódások felnyíló lista

A kívánt kapcsolódásra kattintva, az eredeti felületet megmaradása mellet mindig egyegy újabb
böngésző felületen jelenik meg az adott rekordhoz tartozó kiválasztott kapcsolódó adathalmaz, ezáltal
megmarad nyitva az eredetileg használt felület, arra visszalépve folytatható a munka, nem kell újra
kikeresnünk. Ha olyan módosítást végeztünk a kapcsolódáson, ami kihatással van az eredeti felületre
is, akkor arra visszalépve a böngésző ablakot be kell frissíteni, hogy elérhetővé váljanak az aktuális
adatok. Vannak olyan kapcsolódások, amiben több tétel is szerepelhet, ebben az esetben egy szűrt
adatlista jelenik meg, például ilyen az irat materiális példányok kapcsolódása.

Adatlistás kapcsolódás

Vannak olyan kapcsolódások, amikből egy tételhez mindig csak egy kapcsolódhat, ilyenkor
jogosultságtól és státusztól függően annak szerkesztő vagy megtekintő felülete nyílik meg egyből egy
újabb böngésző felületen, például a munkafolyamathoz tartozó mappa esetében.
13
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Szerkesztő felületes kapcsolódás

5. rész - „Görgetősáv”: Az adatmezők mennyiségétől és a böngésző ablak nagyítási mértékétől
függően jelenik meg ez a rész. Ha nem fér ki a képernyőre az összes adat, akkor az 1-2. felületrész
együttesen görgethetővé válik.

2.2.3.6. Megtekintő felületek felépítése

Megtekintő felület

Egy rekord megtekintő felületére vagy az adott menü adatlistájából (index oldal) vagy egy másik menü
elemének kapcsolódásán keresztüli szűrt adatlistából lehet eljutni a „Megtekint” funkciógombbal
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kezdeményezve. Például irat, ügyirat, mappa, munkafolyamat, egyéncsoport stb. megtekintő felületek.
A megtekintő felületek felépítése teljesen megegyezik a szerkesztő felületek felépítésével, melyről az
előző fejezetben olvashatnak. Annyi különbség van, hogy ebben az esetben nem szerkeszthetőek az
adatok és a felület alsó részén csak „Vissza” funkció szerepel a funkciógombok részben, mely
visszanavigál az adatlistába.

3. Saját beállítások
A felület jobb felső sarkában található felhasználónévre kattintva érhetőek el azon menüpontok,
melyek segítségével személyre szabható a felület, beállíthatóak értesítések, összeállíthatóak
egyéncsoportok.

Saját beállítások részei

3.1. Profilom

Profilom extra adatok nélkül

A felhasználónévre kattintva érhető el a „Profilom” felület, melyben lehetőség van a személyes adatok
megadására vagy módosítására. Az „EXTRAALKALMAZOTTIADATOK”
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paraméter állása befolyásolja a felület megjelenését, „I” érték esetén több, „N” érték esetén kevesebb
személyes adat tárolható el a „Felhasználói adatok” fülön.

Profilom extra adatokkal és kinyitott kapcsolódásokkal

Szerepkörtől függően a „Profilom” felület alsó „Kapcsolódások” részénél lehet megadni és módosítani
a Felhasználó különböző elérhetőségeit. Az „Aktuális cím” választólistában a „Postai címek”
kapcsolódáson keresztül megadott tételek közül lehet választani.
Az „Egyéb azonosítók” fülön további azonosítókat lehet felvinni a felhasználóhoz más rendszerekhez
kapcsolódóan.

Profilom egyéb azonosítók fül
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3.1.1. Alkalmazott postai címei

Profilom postai címek kapcsolódása

A „Profilom” felület alsó „Kapcsolódások” részén a „Postai címek” linkre kattintva egy új böngésző
felületen megjelenik az „Alkalmazott címei” lista.
Új postai cím felvételét az „Új” funkciógombra kattintva lehet kezdeményezni, mellyel egy következő
böngésző felület nyílik meg, ahol az adatok kitöltését követően a „Mentés” funkcióval lehet rögzíteni.

Új cím felvétele felület

Meglévő postai cím módosítását a „Szerkeszt” funkcióval elérhető másik böngésző felületen keresztül
lehet kivitelezni.
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Cím szerkesztése felület

Az „Alkalmazott címei” listában az „Aktuális” gombbal lehet a megadott címek közül a kijelöltet
aktuálisnak jelölni. Egyszerre csak egy aktuális címe lehet a Felhasználónak, így az, amelyik korábban
az volt, az átvált nemre. A módosítás a „Profilom” oldalon a böngésző frissítése után válik láthatóvá,
ha a módosításkor nyitva volt. Természetesen, ha a „Profilom” oldalon egy másik címet választunk ki,
akkor az lesz aktuálisnak jelölve az „Alkalmazott címei” listában is.

Figyelmeztetés

Az „Alkalmazott címei” listában a „Sztornóz” gombbal lehet a megadott címek közül a kijelöltet törölni
megerősítő kérdést követően. Ha az aktuális cím kerül törlésre, akkor az a „Profilom” oldalról is
kitörlődik, így egy másikat célszerű aktuálissá jelölni a korábban leírt módokon.

Figyelmeztetés
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3.1.2. Alkalmazott telefonszámai

Profilom telefonszámok kapcsolódása
A „Profilom” felület alsó „Kapcsolódások” részén a „Telefonszámok” linkre kattintva egy új böngésző
felületen megjelenik az „Alkalmazott telefonszámai” lista.
Új telefonszám felvételét az „Új” funkciógombra kattintva lehet kezdeményezni, mellyel egy következő
böngésző felület nyílik meg, ahol az adatok kitöltését követően a „Mentés” funkcióval lehet rögzíteni.

Új telefonszám felvétele felület
Mentéskor ellenőrzés van kiválasztott típusnak megfelelő telefonszám formátumra, ha nem megfelelő,
akkor erről figyelmeztet a rendszer és felajánlja javításra.
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Figyelmeztetés
Meglévő telefonszám módosítását a „Szerkeszt” funkcióval elérhető másik böngésző felületen
keresztül lehet kivitelezni.

Telefonszám szerkesztése felület
Az „Alkalmazott telefonszámai” listában az „Aktuális” gombbal lehet a megadott számok közül a
kijelöltet aktuálisnak jelölni. Egyszerre csak egy aktuális címe lehet a Felhasználónak, így az, amelyik
korábban az volt, az átvált nemre.

Figyelmeztetés
Az „Alkalmazott telefonszámai” listában a „Sztornóz” gombbal lehet a megadott számok közül a
kijelöltet törölni megerősítő kérdést követően. Ha az aktuális szám kerül törlésre, akkor egy másikat
célszerű aktuálissá jelölni a korábban leírt módon.

Figyelmeztetés
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3.1.3. Alkalmazott email címei

Profilom email címek kapcsolódása

A „Profilom” felület alsó „Kapcsolódások” részén a „Email címek” linkre kattintva egy új böngésző
felületen megjelenik az „Alkalmazott email címei” lista.
Új email cím felvételét az „Új” funkciógombra kattintva lehet kezdeményezni, mellyel egy következő
böngésző felület nyílik meg, ahol az adatok kitöltését követően a „Mentés” funkcióval lehet rögzíteni.
Az e-mail címeket lehet tipizálni. „Belső értesítési” típusú helyesen megadott e-mail cím a hírlevél
küldés funkcióhoz előfeltétel, mert erre küld e-mail értesítés a rendszer az adott Felhasználó számára.

Új email cím felvétele felület

Mentéskor ellenőrzés van az e-mail cím formátumra, ha nem megfelelő, akkor erről figyelmeztet a
rendszer és felajánlja javításra.
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Figyelmeztetés

Az ellenőrzés kiterjed továbbá arra is, hogy „Belső értesítési” típussal lett-e már rögzítve email cím, és
amennyiben talál ilyet a program, figyelmeztető üzenetben hívja fel erre a figyelmet.

Figyelmeztetés

Meglévő e-mail cím módosítását a „Szerkeszt” funkcióval elérhető másik böngésző felületen keresztül
lehet kivitelezni.

Email cím szerkesztése felület

Az „Alkalmazott email címei” listában az „Aktuális” gombbal lehet a megadott címek közül a kijelöltet
aktuálisnak jelölni. Egyszerre csak egy aktuális címe lehet a Felhasználónak, így az, amelyik korábban
az volt, az átvált nemre.

Figyelmeztetés

Az „Alkalmazott email címei” listában a „Sztornóz” gombbal lehet a megadott címek közül a kijelöltet
törölni megerősítő kérdést követően. Ha az aktuális cím kerül törlésre, akkor egy másikat célszerű
aktuálissá jelölni a korábban leírt módon.
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Figyelmeztetés

3.1.4. Alkalmazott honlap címei

Profilom honlap címek kapcsolódása

A „Profilom” felület alsó „Kapcsolódások” részén a „Honlap címek” linkre kattintva egy új böngésző
felületen megjelenik az „Alkalmazott honlap címei” lista.
A felület működés nagyon hasonló a korábbi fejezetekben leírt elérhetőségek működéséhez, ezért ezt
külön nem részletezzük.

3.2. Jelszó módosítása
A jelszó módosítása a felhasználónévre kattintva a „Jelszó módosítása”-t választva lehetséges, a régi
jelszó megadásával, majd az új jelszót két alkalommal szükséges beírni a felületre. A módosítás a
mentés gombbal menthető.
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Jelszó módosítás

3.3. Hírlevelek
A Felhasználónévre kattintva a „Hírlevelek” felületet választva tudja beállítani, hogy milyen
figyelmeztető e-maileket szeretne kapni a rendszertől. A billenőkapcsoló „Igen” állása azt jelöli, hogy
jelenleg milyen hírlevelekről kap e-mail értesítőt. Ha bizonyos eseményről nem szeretne e-mailben
értesülni, állítsa „Nem” értékre. A módosításokat a „Mentés” gombra kattintva tudja érvényesíteni.

3.4. Egyéncsoportok
A hozzáférőket megadhatja egyesével a tétel rögzítésekor, de lehetősége van egyéncsoportok
definiálására is; ebben az esetben a csoportot kell az irathoz, ügyirathoz hozzárendelni.
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A Felhasználónévre kattintva az „Egyéncsoportok”-at választva, az „Új” gomb segítségével tud új
egyéncsoportot létrehozni. A „Csoport neve” mezőbe írja be a csoport elnevezését. Ezek után meg kell
határoznia, hogy melyek azok a személyek, esetleg szervezeti egységek, akik/amelyek láthatják az Ön
által rögzített iratokat. Ehhez lépjen a „Csoport tagjai” fülre.
Az „Alkalmazottak” felületrészen nyomja meg a „Hozzáad” gombot. A „Szervezeti egységek” felületen,
a „Hozzáad” gombra kattintva, a megjelenő lista segítségével van lehetősége szervezeti egység szintű
hozzáférés beállítására az egyéncsoporthoz. Ezáltal az egyéncsoporthoz rendelt szervezeti egység azon
alkalmazottai, akik szerepkörrel rendelkeznek, szervezeti egység szintű hozzáférést kapnak az irathoz.
A „Mentés” gombra kattintva tárolhatja az újonnan létrehozott csoport adatait és a hozzá rendelt
felhasználókat.

3.5. Kijelentkezés
A „Kijelentkezés” menüpontra kattintva tud kilépni a rendszerből.
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4. Érkeztetés
Minden, külső kézbesítőn keresztül érkező levelet, csomagot, faxit, e-mailt a címzett szervezeti egység
köteles. Érkeztetéskor az ügyintéző rögzíti a küldemény (későbbi irat) postázással kapcsolatos
jellemzőit. A küldemény egy egyedi azonosítót kap, az ún. érkeztetési azonosítót, mely az iratok és az
érkeztetési adatok között teremti meg a kapcsolatot. Ez a szám, magán a küldeményen is
feltüntethető. Az érkeztetés célja, hogy az ügyviteli rendszer számon tartsa egy postázott irat
megérkezésének tényet.
Új küldemény érkeztetéséhez lépjük az „Érkeztetés” menüpontra.
Fontos megjegyeznünk, hogy néhány mező attól függően jelenik meg vagy tűnik el, hogy a rögzítéshez
milyen irattípust, kézbesítési módot választottunk, továbbá a küldeményt bontva vagy bontatlanul
érkeztettük. Ezeket a paramétereket a „Paraméterek” ablakban lehet megadni. Az itt rögzített
kapcsoló állások a felület neve alatti állapotsorban láthatóak.
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Érkeztetés felület Papír alapú, Postai kézbesítéssel érkezett, Bontható kapcsoló állások mellett A felugró
Paraméterek ablakban meg kell adni, hogy az érkeztetett küldemény „Irat típusa” „Papír-alapú”,
„Digitális” vagy „Vegyes”. Ez utóbbit akkor jelöljük, ha a küldeményhez tartozik elektronikus állomány
és materiális példány is. A „Kézbesítés módja” jelöli, hogy milyen úton érkezett a küldemény, ez lehet
„Posta”, „E-mail”„Fax” és „Futár/Személyes”. A „Bontható” résznél határozzuk meg, hogy a
küldeményt postabontással vagy postabontás nélkül rögzítjük a rendszerben. Az „Adatokat
megjegyez” résznél „Igen” állás mellett a bevitt adatok mentést követően megmaradnak (kivéve azon
mezőértékek, ahol egyedi értékek lehetnek pl. „Vonalkód”, „Ragszám”) a mezőkben a gyorsabb
munkavégzést elősegítve.
A kapcsoló állások rögzítése az OK gombbal történik.
Az érkeztetés alap beállításai az alábbi képen látható.

Érkeztetés felület - Kapcsolók

4.1. Küldemény adatok
A „Küldemény adatok” fülön a küldemény boríték adatait van lehetőségünk rögzíteni.
A „Beküldő szervezet neve” mezőnél lehetséges megadni a feladó szervezet nevét. Abban az esetben,
ha feladó szervezet még nincs rögzítve a programban, akkor a választólistában az „Új” gomb
segítségével tudjuk rögzíteni. Új partner szervezet létrehozásáról a 13.2.1 fejezetben olvashat.
A „Beküldő személy neve” mezőnél lehetséges a feladó személy nevét rögzíteni. Töltése megegyezik a
„Beküldő szervezet neve” mező töltésével. Új partner személy létrehozásáról a 13.1.1 fejezetben
olvashat. Ezen mezők kiválasztásával – amennyiben a kiválasztott beküldő rendelkezik a rendszerben
rögzített címmel – automatikusan töltődik a „Beküldő postai címe”, a „Beküldő e-mail címe” vagy a
„Beküldő fax száma” mezők is.
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Abban az esetben, ha olyan szervezetet vagy személyt választunk, melyhez nincs postai cím, e-mail cím
vagy fax szám rögzítve, akkor a program figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmezető üzenet postai cím hiánya esetén

Figyelmeztető üzenet e-mail cím hiánya esetén

Figyelmeztető üzenet faxszám hiánya esetén
Az „Ügyfélnek jelölés” billenőkapcsoló segítségével a beküldő partner automatikusan átemelhető az
ügyfelek közé. Az Igen állással így az „Ügyfelek” lapfülön fog megjelenni a beküldő személy az „Ügyfél
személyek” rész alatti listában, a beküldő szervezet pedig az „Ügyfél szervezetek” alatti listában. Abban
az esetben, ha belső szervezeti egységet vagy belső alkalmazottat adtunk meg beküldőként, és
megpróbáljuk ügyfélként meghatározni, a program figyelmeztető üzenetben hívja fel erre a
figyelmünket, és nem engedi a műveletet.
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Figyelmeztető üzenet belső szervezeti egység ügyfélnek jelölése esetén

Figyelmeztető üzenet belső alkalmazott ügyfélnek jelölése esetén
Az „Eredeti címzett szervezet” mezőnél tudjuk meghatározni azt a szervezetet, akinek a küldemény
érkezett. A program automatikusan tölti a mező értékét annak a szervezetnek a nevével, amellyel épp
dolgozunk. Abban az esetben, ha mégsem ez a címzett szervezet, akkor a mezőbe kattintva adhatjuk
meg a megfelelőt. Abban az esetben ha az „ALAPERTELMEZETT_EREDETI_CIMZETT”
rendszerparaméterbe meg van adva valamely szervezeti egység kódja, akkor alapértelmezetten ezzel
a szervezeti egységgel töltődik a mező.
Az „Eredeti címzett személy” mezőnél a borítékon szereplő címzett nevét adhatjuk meg. A „Belső
címzett szervezet” mezőnél lehetőségünk van meghatározni azt a belső szervezeti egységet, aki a
későbbiekben a küldeménnyel dolgozni fog. A mező megjelenésének feltétele az
„UGYINTEZO_SZERVEZET_TOLTHETO” rendszerparaméter „I” értéke. A program automatikusan tölti
a mezőt annak a szervezetnek a nevével, amellyel épp dolgozunk. Amennyiben mégsem ez a belső
címzett szervezet, akkor a mezőbe kattintva adhatjuk meg a megfelelőt. Az itt megadott szervezeti
egységnek a program automatikus elpostázza a küldeményt és az ügyintéző szervezet az „Átadásátvétel” / „Várható tételek” / „Küldemények” menüponton tudja majd átvenni. Ez csak abban az
esetben történik meg, amennyiben az itt megadott szervezet eltér az aktuális szervezettől. Abban az
esetben ha „CIMZETT_SZERVEZET_HOZZAFERO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mezőben
megadott szervezeti egység bekerül a küldemény iratának hozzáférői közé.
A „Belső címzett személy” mező megjelenését a „BELSO_CIMZETT_SZEMELY_ERKEZTETESEN”
rendszerparaméter szabályozza és az „I” állás esetén jelenik meg. A „Belső címzett szervezet” és a
„Belső címzett személy” mező együttes töltésével a rendszer minden esetben elpostázza az itt
megadott személynek a küldeményt, függetlenül attól, hogy a „Belső címzett szervezet” mező tartalma
és az aktuális szervezeti egység megegyezik vagy különbözik egymástól. A megadott személy a
későbbiekben az „Átadás-átvétel” / „Várható tételek” / „Küldemények” menüponton tudja átvenni a
küldeményt.

51

A „Felbontó személy” és a Felbontás ideje” mezők a postabontás adatait rögzítik. A név automatikusan
töltődik a rögzítő nevével, az idő pedig az aktuális dátummal, de szerkeszthető.
Az „Ügyintéző” mezőnél tudjuk meghatározni azt, hogy ki az a személy, aki dolgozni fog a
küldeményhez tartozó irattal.
Az „Érkeztető könyv” kétállású kapcsoló segítségével adhatjuk meg, hogy a küldemény a „Saját”
szervezethez vagy a „Központi” postaelosztóba érkezett, azaz, hogy a saját szervezeti egységünk vagy
a legfelső szervezeti egység érkeztető könyvébe érkeztetünk. Abban az esetben, ha a
„SAJAT_ERKEZTETOKONYV” rendszerparaméter „N” értéken van, akkor inaktív a kapcsoló és csak a
legfelső szervezeti egység érkeztető könyvébe lehet érkeztetni. Amennyiben a
„SAJAT_ERKEZTETOKONYV” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor lehet a saját szervezeti egység
érkeztető
könyvébe
érkeztetni.
Ebben
az
esetben,
ha
az
„ALAPERTELMEZETT_SAJAT_ERKEZTETOKONYV” rendszerparaméter „I” értékre van állítva, akkor a
„Saját” kapcsolóálláson lesz, „N” érték esetén a „Központi” kapcsolóálláson lesz felületre lépéskor az
„Érkeztető
könyv”.
A
mező
megjelenésére
és
működésére
hatással
van
a
„MANUALISAN_ROGZITETT_ERKEZTETO_KONYVEK_HASZNALATA” rendszerparaméter. A paraméter
„I” értéke esetén a mező választólistás lesz és lehetőségünk van kiválasztani, hogy melyik érkeztető
könyvbe végezzük a küldemény érkeztetését.
A „Beérkezés módja” kódtételes lista segítségével tudjuk meghatározni, hogy milyen módon történt a
postázás. Alapértelmezetten a „Postai sima” kódtétellel tölti a program, de lehetőségünk van
megváltoztatni. Abban az esetben, ha beérkezés módja „Postai tértivevény, „Postai tértivevény
elsőbbségi” vagy „Postai ajánlott”, akkor a „Ragszám” mező töltése kötelezővé válik.
A „Ragszám” mezőben a küldeményre ragasztott ragszám értékét adhatjuk meg. A „Postai jelző”
kódtételes lista segítségével adhatjuk meg a küldemény típusát.
A „Csomagjel” mezőbe írhatjuk be postai csomag esetén a csomag azonosítóját.
A „Kézbesítés prioritása” kódtételes listában adhatjuk meg a küldemény kézbesítésének sürgősségét.
A „Feladás ideje” mezőnél tudjuk megadni – amennyiben ez az adat szerepel a borítékon – hogy a
küldeményt mikor adták postára.
A „Beérkezés ideje” mező automatikusan töltődik a menüpont betöltésének idejével, természetesen
módosítható a dátum beírásával vagy a naptár navigátor segítségével.
Az „Elektronikus visszaigazolás” billenőkapcsoló „Igen”-re állításával a rendszer elektronikus
visszaigazolást küld a beküldőnek a küldemény érkeztetéséről. A funkció működésének feltétele, hogy
a beküldő rendelkezzen érvényes „Hivatalos” típusú e-mail címmel a rendszerben. Amennyiben a
billenőkapcsolót „Igen” állásra tesszük, de a beküldőnek nincs rögzítve „Hivatalos” típusú e-mail címe,
akkor a rendszer információs üzenetben tájékoztat minket a hiányosságról.
A „Küldemény vonalkód” mezőben a borítékra ragasztott vonalkód értékét lehetséges rögzíteni.
A mező megjelenésének feltétele a „BORITEK_VONALKODJA_MEGJELENITESE” rendszerparaméter
„I” állása.
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A „Nem iktatandó” billenő kapcsoló „Igen”-re állításával jelöljük ha a küldemény iratát csak érkeztetni
szükséges, de az iktatókönyvben már nem kell rögzíteni. Ekkor megjelenik az „Indok” kódtételes lista,
ahol kötelezően meg kell adni az indokot.

Érkeztetés felület – Küldemény adatok fül

4.2. A küldemény iratai
A „Küldemény iratai” fülön az iratra vonatkozó adatokat adhatjuk meg.
Vegyes és digitális típusú érkeztetés esetében aktívvá válik „Fájlállapot” háromállású kapcsoló.
A „Digitalizálva” kapcsolót akkor lehet használni, ha a programba rögzítés előtt, korábban már kötegelt
scanner segítségével bedigitalizáltuk az iratunkat. Ekkor a program kötelezően töltendővé teszi a
„Vonalkód” mező töltését, ami alapján a rendszer azonosítani fogja a rögzített iratot és ezáltal
csatolódik a bescannelt állomány a küldemény iratához. Amennyiben a megadott vonalkód még nem
létezik a rendszerbe, azaz nem történt meg a bedigitalizálás, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld
erről.
Az „Előzetes” kapcsolót használva lehetőségünk van egy fiktív fájl hozzárendelésére az érkeztetés
során. Ekkor az „ELOZETESEP” rendszerparaméterben szereplő irat iktatási számának digitalizált alakja
etalonként másolódik az újonnan rögzített küldemény iratához, amely a későbbiekben lecserélődik
vonalkód alapján a bedigitalizált eredeti fájlra. Abban az esetben, ha az „ELOZETESEP”
rendszerparaméter értékének megadott iktatási szám nem létezik vagy az iktatási számhoz nem
tartozik elektronikus állomány, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet küld a „Mentés” gombra
kattintva.
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Figyelmeztető üzenet
Abban az esetben, ha az ELOZETESEP paraméter értéke üres, az „Előzetes” kapcsolóállás inaktív.
A „Feltöltendő” kapcsolót választva a „Fájl” mező aktívvá válik és a
ikonra kattintva a „Megnyitás”
ablak jelenik meg, ahol a sajátgépünkön kereshetjük meg a csatolni kívánt fájlt, majd a „Megnyitás”
gombbal tudjuk hozzárendelni az iratunkhoz. Amennyiben törölni szeretnénk a megadott fájlt, a
gombbal eltávolíthatjuk a listából.
A „Tárgy” mezőnél adhatjuk meg az irat tárgyát. A „KOTELEZO_TARGY” rendszerparaméter „I” értéke
esetén kötelező tölteni a mezőt. A tárgy melletti „<” gomb segítségével az általunk rögzített tárgyak
listájából is megadható a „Tárgy” mező értéke. Ha pár karakter megadása után nyitjuk meg a
választólistát, akkor csak azok a tárgyak jelennek meg, amelyek kezdőbetűi megegyeznek a megadott
karakterekkel. A „+” gombot használva az előre rögzített tárgysablonok közül választhatunk.
Abban az esetben ha tárgy megadása kötelező de a „Mentés” gombra kattintás előtt nem adtuk meg,
akkor a rendszer figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet

Fontos itt megjegyezni, hogy függetlenül attól, hogy töltöttük-e a „Tárgy” mezőt, a rendszer minden
érkeztetéshez generál iratot, és papíralapú érkeztetés esetén materiális példányt hoz létre, digitális
esetén elektronikusat, vegyes típus esetén pedig mindkettőt.
A „Vonalkód” mezőnél az iratra ragasztott vonalkód értékét lehetséges rögzíteni. A
„KOTELEZO_VONALKOD_MEZO” rendszerparaméter „I” értéke esetén kötelező tölteni a mezőt.
Amennyiben olyan vonalkódot adunk meg ami már létezik a rendszerben, akkor a rendszer
figyelmeztető üzenet küld mentéskor.
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Figyelmeztető üzenet

A „Hivatkozási szám” mezőnél lehetőségünk van rögzíteni külső iktatási számot, amennyiben ez
szerepel a borítékon vagy az iraton.
A „Hozzáad” gombra kattintva további iratot adhat meg a küldeményhez. Több irat hozzáadása esetén
ha a „Küldemények” szerkesztő felületén a „Kapcsolódások” / „Iratok”-ra kattintunk, akkor külön
sorokban jelennek meg a küldeményhez tartozó iratok.

Érkeztetés felület – Küldemény iratai fül

4.3. Mellékletek
A „Mellékletek” fülön az irathoz tartozó mellékleteket adhatjuk meg.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
Az „Adathordozó” mezőben digitális vagy vegyes típusú érkeztetés során jelezhetjük, hogy az irat
milyen típusú adathordozón érkezett.
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A „Melléklet fajtája” kódtételes választó listában kell megadni a melléklet típusát.
A „Darabszám” mezőben lehet megadni a mellékletek számát.
A „Terjedelem” mezőnél megadható az irat terjedelme.
A „Hozzáad” gombbal további melléklet adható meg.
Az itt megadott mellékletek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Mellékletek” fülön fognak megjelenni.

Érkeztetés felület – Mellékletek fül

4.4. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön lehetséges a küldemény iratához hozzáférőket megadni.
Amennyiben az érkeztetést végző felhasználónak van beállítva alapértelmezett egyéncsoport, akkor a
rendszer, az egyéncsoport tagjait alapértelmezetten hozzárendeli hozzáférőnek a küldeményhez
tartozó irathoz.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni az irathoz, akkor azt több módon tudjuk megtenni.
A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz személyt adtunk meg
hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot. Lehetőségünk van
felelős személyeket megjelölni.
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Ehhez válasszuk ki a megfelelő személyt a hozzáférők közül, majd nyomjuk meg a „Felelős” gombot. A
későbbiekben az itt megjelölt személy vagy személyek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok”
fülön fog megjelenni, „Felelős” kapcsolattípussal. Lehetőségünk van aláíró személyeket megjelölni.
Ehhez válasszuk ki a megfelelő személyt a hozzáférők közül, majd nyomjuk meg az „Aláíró” gombot. A
későbbiekben az itt megjelölt személy vagy személyek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok”
fülön fog megjelenni, „Aláíró” kapcsolattípussal.
Amennyiben azelőtt kattintunk a „Felelős” vagy az „Aláíró” gombra mielőtt kijelöltük a kívánt
személyt, a program figyelmeztet minket, hogy nincs kijelölt személy.

Figyelmeztető üzenet
A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz szervezetet adtunk
meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.
Az itt megadott hozzáférő személyek és szervezetek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Hozzáférők”
fülön fognak megjelenni.

Érkeztetés felület – Hozzáférők fül
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4.5. Ügyfelek
Az „Ügyfelek” fülön lehetséges a küldemény iratához ügyfél személyeket vagy szervezeteket megadni.
A fül megjelenésének előfeltétele az „UGYFELEK_ROGZITESE” rendszerparaméter „I” vagy „M” értéke.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
Az „Ügyfél személyek” résznél, a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a
megadott ügyfél személyt főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet megjelölve
főügyfélként.
A „Személy neve” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél személy. A választólistában az „Ügyfél
személyek” menüponton megadott tárolási mód alapján jelennek meg az ügyfél személyek.
A választólista „Új” gombjával lehet az ügyfelek között még nem szereplő személyt rögzíteni a
programba. Ekkor egy új lapfülön megnyílik az ügyfél személy felvétel felülete.
A „Hozzáad” gombbal további ügyfél személy adható meg.
Az „Ügyfél szervezetek” résznél, a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a
megadott ügyfél szervezetet főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet
megjelölve főügyfélként.
A „Név” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél szervezet. Az választólista „Új” gombjával lehet új
ügyfél szervezetet rögzíteni. Ekkor egy új lapfülön nyílik meg a partner szervezetek adatbeviteli
felülete.
Az itt megadott ügyfél személy és szervezetek mentés után az „Iratok” szerkesztő felületen az
„Ügyfelek” fülén fognak megjelenni.

Érkeztetés felület – Ügyfelek fül
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4.6. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön lehetséges a küldeményhez kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Az itt megadott kulcsszavak a mentést követően a „Küldemények” és az „Iratok” szerkesztő felületen
a „Kulcsszó” fülön fognak megjelenni.

Érkeztetés felület – Kulcsszavak fül

4.7. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön lehetséges a küldeményhez feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.
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Az itt megadott feljegyzéseket a mentést követően a „Küldemények” és az „Iratok” szerkesztő
felületen a „Feljegyzések” fülön fognak megjelenni.

Érkeztetés felület – Feljegyzések fül

A „Mentés” gombra kattintva a program informál minket a küldemény érkeztető azonosítójáról.

Érkeztetés felület – Információs ablak

A továbbiakban a „Küldemények” menüponton tudjuk megtekinteni és szerkeszteni az adatokat.
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Érkeztetés felület

4.8. Digitális érkeztetés
Abban az esetben, ha az Irat típusa kapcsoló „Digitális” értéken áll, a küldemény bonthatóságára
vonatkozó paraméter állás eltűnik a Paraméterek felületéről. Az érkeztetési adatok mentésekor a
küldeményt a program automatikusan bonthatóként rögzíti.

Kapcsoló állások digitális érkeztetés esetén
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5. Küldemények
A „Küldemények” menüponton az eddig érkeztetett összes, általunk hozzáférhető küldemény és a
hozzájuk kapcsolódó információ megtekinthető. Az elérhető funkcionalitások az adott felhasználó
szerepkörének és jogosultságának függvényében illetve a sablonnézet szerint alakulnak.
A „Küldemények” menüpontra lépve először az adatlistás felület jelenik.

Küldemények felület

Az adatlistában megjelenő tételekre hatással van a „OSSZES_KULDEMENY_LATHATO”
rendszerparaméter értéke. A paraméter „N” értéke esetén csak az aktuális szervezeti egység által
birtokolt küldemények jelennek meg. A paraméter „I” értéke esetén az összes szervezeti egység által
érkeztetett küldemény, „M” érték esetén pedig minden olyan küldemény megjelenik aminek az
iratához hozzáférésünk van.
Amennyiben a küldeményt csak megtekinteni van lehetőségünk, akkor a megfelelő tétel kiválasztása
után kattintsunk a „Megtekint” gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztő felület, de az adatok
módosítására nincs lehetőségünk.
Abban az esetben ha egy küldeményt sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő tétel kiválasztása után
kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés
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A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer
sztornózza a küldeményt, amelynek sikerességéről információs ablakban tájékoztat minket.

Információs ablak

A sztornózás után nem fog megjelenni a küldemény az adatlistában, csak a „Sztornózott”
sablonnézetben.
Postázás alatt álló küldeményt nem lehetséges a rendszerben sztornózni, ha mégis kijelölünk egy ilyen
tételt sztornózásra a rendszer figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet

A szerkesztő felület megjelenítéséhez jelölje ki a kívánt küldemény majd kattintson a „Szerkeszt”
gombra.

5.1. Küldemény adatok
A „Küldemény adatok” fülön a küldeményre vonatkozó információkat tekintheti meg vagy
szerkesztheti.
A „Kézbesítő személy” és „Kézbesítő szervezet” mezőben azt a személyt vagy szervezetet láthatjuk aki
a postázásért volt felelős.
A „Beküldő szervezet neve” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de
indokolt esetben változtatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni.
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A „Beküldő személy neve” mezőnél lehetséges a feladó személy nevét rögzíteni, de ez a mező is
automatikusan töltődik az érkeztetésen rögzített adattal. Töltése megegyezik a „Beküldő szervezet”
mező töltésével. Ezen mezők módosításánál – amennyiben a kiválasztott beküldő rendelkezik a
rendszerben rögzített adatokkal – automatikusan töltődnek a „Beküldő postai címe”, a „Beküldő fax
száma” vagy a „Beküldő e-mail címe” mezők is.
Az „Eredeti címzett szervezet” és az „Eredeti címzett személy” mezőnél automatikusan töltődik az
érkeztetésen megadott adatokkal de indokolt esetben változtatható.
Az „Birtokló szervezet” mezőben a küldemény aktuális birtoklója tekinthető meg.
Az „Érkeztető azonosító” mezőben a küldemény egyedi azonosítóját jeleníti meg a rendszer.
A „Státusz” mezőben a küldemény aktuális állapotát tekinthetjük meg.
A „Beérkezés módja” mező automatikusan töltődik az érkeztetésen megadott adatokkal, de indokolt
esetben megváltoztatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni.
A „Feladás ideje” és a „Beérkezés ideje” mező automatikusan töltődik az érkeztetésen megadott
adatokkal, de indokolt esetben megváltoztatható, de csak múltbeli dátummal. Amennyiben mégis
jövőbeli dátumot adunk meg ezekben a mezőkben a rendszer figyelmeztet minket a helyes dátum
megadására.
A „Nem bontható” kétállású kapcsolón láthatjuk, hogy a küldeményt az érkeztetés során felbontottáke. Amennyiben „Nem” álláson van, akkor a küldeményt felbontották érkeztetés során. „Igen” állás
esetén a küldeményt fel kell bontania az illetékes felhasználónak.
A „Sérült csomagolás” kétállású kapcsolón láthatjuk, hogy a küldeményt sérült állapotban érkeztettéke.
Az „Első irat tárgya” mezőben látható a küldemény iratának tárgya, amennyiben ezt érkeztetés során
rögzítették.
Az „Első irat iktatószáma” mező automatikusan töltődik a küldemény iratának iktatószámával,
amennyiben a küldeményhez tartozó iratot leiktatták.
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Küldemények szerkesztő felület – Küldemény adatok fül

5.2. Feltüntetett jellemzők
A „Feltüntetett jellemzők” fülön a küldemény borítékára vonatkozó adatokat illetve az egyéb
jellemzőket tekintheti meg vagy szerkesztheti.
A „Küldemény vonalkód” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de
indokolt esetben változtatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni. Változtatás esetén
ha olyan vonalkódot adunk meg amelynek formátuma hibás vagy már szerepel a rendszerben, akkor a
rendszer figyelmeztető üzenetet küld.
A „Ragszám” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de indokolt esetben
változtatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni.
A „Kézbesítés prioritása” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de
indokolt esetben változtatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni.
A „Határidő” mezőben a küldemény fogadásának határidejét jelöli, amelyet a naptárnavigátor
segítségével adhatunk meg.
A „Postai jelző” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de indokolt
esetben változtatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni.
A „Csomagjel” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de indokolt esetben
változtatható: a mezőbe kattintva tudjuk a mező értékét tölteni.
A „Nem iktatandó” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de indokolt
esetben változtatható. Amennyiben utólag szeretnénk jelölni, hogy a küldeményt nem kell iktatni,
akkor az „Igen” állásra állítással megjelenik az „Indok” kötelező kódtételes mező, ahol meg kell adni az
indokot.
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A „Szignálás nélkül iktatható” mező alapértelmezetten „Nem” álláson áll. Abban az esetben, ha
átkapcsoljuk „Igen” állásra, az adott küldemény nem jelenik meg a „Feladatok” / „Szignálandó
tételek” menüponton.
A „Megjegyzés” mezőbe az érkeztetett küldeményhez megjegyzést fűzhetünk, ami a későbbiekben
segíti a küldemény könnyebb értelmezését.
A „Küldemény elemeinek száma” mezőnél jelölhetjük, hogy hány darab elkülöníthető elemből áll a
küldemény.
A „Címzés típusa” kódtételes mezőben a címzésre vonatkozó információkat adhatunk meg.
A „Küldemény típusa” kódteles mezőben a küldeményre vonatkozó információkat adhatunk meg.
A „Súly” és a „Súly mértékegysége” mezőben a küldeményen vagy tértivevényen feltüntetett súlyt és
mértékegységét adhatjuk meg.
Az „Érték” és az „Érték egysége” mezőben a küldemény értékének és pénznemének megadása
lehetséges.
Az „Elektronikus visszaigazolás” kétállású kapcsolónál láthatjuk, ha a küldemény érkeztetéséről
elektronikus visszaigazolást küldtünk.
A „Boríték saját kézbe” kétállású kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a küldeményt
saját kézbe kell juttatni.
A „Téves címzés” kétállású kapcsoló „Igen” értékre állításával jelezhetjük a téves címzési adatokat.
A „Téves érkeztetés” kétállású kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük ha a küldemény tévesen
lett érkeztetve.

Küldemények szerkesztő felület – Feltüntetett jellemzők fül
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5.3. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön az érkeztetés során megadott kulcsszavakat tekinthetjük meg illetve
szerkeszthetjük azokat.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Az itt megadott kulcsszavak a mentést követően a „Küldemények” és az „Iratok” szerkesztő felületen
a „Kulcsszó” fülön fognak megjelenni.

Küldemények szerkesztő felület – Kulcsszavak fül

5.4. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön az érkeztetés során megadott feljegyzéseket tekinthetjük. A korábban megadott
feljegyzéseket nem lehet törölni, csak szerkeszteni, de erre is csak annak a felhasználónak van
lehetősége, aki hozzáadta a feljegyzést a küldeményhez.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.
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Az itt megadott feljegyzéseket a mentést követően a „Küldemények” és az „Iratok” szerkesztő
felületen a „Feljegyzések” fülön fognak megjelenni.

Küldemények szerkesztő felület – Feljegyzések fül

5.5. Létrehozás/Módosítás
A „Létrehozás/Módosítás” fülön tekinthetjük meg a küldemény létrehozására és módosítására
vonatkozó információkat.
A „Létrehozó személy” mezőben annak a felhasználónak a nevét látjuk, aki a küldeményt érkeztette.
A „Létrehozás ideje” mezőben az érkeztetés idejét olvashatjuk.
Az „Utolsó módosító személy” mezőben annak a felhasználónak a nevét látjuk, aki a küldemény adatát
utoljára módosította.
Az „Utolsó módosítást ideje” mezőben az utolsó módosításnak az idejét olvashatjuk.
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Küldemények szerkesztő felület – Létrehozás/Módosítás fül

Az adatok módosításának mentéséhez kattintsunk a „Mentés” gombra. A „Mégsem” gombra kattintva
az adatok mentése nélkül tudjuk elhagyni a felületet, ekkor a „Küldemények” menüpontra navigál
minket a rendszer.

5.6. Mellékletek
A „Mellékletek” lapfülön a küldeményhez tartozó mellékleteket van lehetőségünk megtekinteni, illetve
szerkeszteni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Melléklet leírása” mezőben szabadszöveges leírás adható a mellékletről.
Az „Adathordozó” kódtételes listából meghatározható, hogy a melléklet milyen típusú adathordozón
érkezett.
A „Melléklet fajtája” kódtételes választó listában kell megadni a melléklet típusát.
A „Darabszám” mezőben lehet megadni a mellékletek számát.
A „Terjedelem” mezőben pedig a melléklet terjedelme rögzíthető.
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5.7. Funkciók
A küldemény funkcióit attól függően érjük el, hogy az adott küldeménynek milyen az aktuális státusza.

5.7.1. Küldemény postázás
A „Küldemények” szerkesztő felületen, amennyiben a küldemény postázás alatt áll, nem jelenik meg a
„Postáz” gomb.
A „Postáz” gombra kattintva a rendszer elnavigál a küldemény postázási felületére.
A „Feladási adatok” fülön a küldemény címzési adatait tudjuk megadni.
A „Címzett szervezet” mezőben csak a belső szervezeti egységek jelennek meg. Abban az esetben ha
„CIMZETT_SZERVEZET_HOZZAFERO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mezőben megadott
szervezeti egység bekerül a küldemény iratának hozzáférői közé. A „Címzett személy” mezőben csak az
alkalmazott személyek jelennek meg. Amennyiben előzetesen töltöttük a „Címzett szervezet” mezőt,
akkor a mezőben csak a szervezethez rendelt helyi alkalmazottak jelennek meg.
A „Postai cím” mező a korábban kiválasztott szervezet vagy személy aktuális postai címével töltődik,
amennyiben az rögzítve van a rendszerben.
A „Ragszám” mezőben van lehetőségünk a küldeményhez tartozó ragszámot rögzíteni.
A „Feladás ideje” mezőt a program automatikusan tölti az aktuális dátummal, de lehetőségünk van
korábbi dátum rögzítésére is.
A „Feladó szervezet” és a „Feladó személy” mezőket a rendszer automatikusan tölti az aktuális
adatokkal, mely módosítására nincs lehetőség.
A „Feltételezett átvételi mód” mezőnél az átvételi módot van lehetőségünk meghatározni.
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Abban az
esetben,
amennyiben
a
„FELADOJEGYZEK_ALAPERTELMEZETT_MODJA”
rendszerparaméter értéke „I”re van állítva, akkor a mező értéke alapértelmezetten a „Postalappal
igazolt” lesz.
A „Kézbesítés módja” mezőnél tudjuk meghatározni azt, hogy milyen módon kézbesítjük a küldeményt.

Küldemények postázása – Feladási adatok fül

Az „Igazolási adatok” fülön, a „Megjegyzés” mezőben a postázásra vonatkozó megjegyzést fűzhetünk.

Küldemények postázása – Igazolási adatok fül
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A „Jegyzék/Nyomtatási adatok” fülön további postázással kapcsolatos adatot adhatunk meg.
A „Belső átadójegyzék” kétállású billenő kapcsoló segítségével jelölhetjük, ha a küldemény
átadójegyzékre kerül.
A „Boríték típusa” mezőben lehetőségünk van rögzíteni, hogy a küldemény milyen típusú borítékban
kerül postázásra.

Küldemény postázása – Jegyzék/Nyomtatási adatok fül

Abban az esetben ha a „FELBONTOTT_KULDEMENY_POSTAZHATO” rendszerparaméter „N” értéken
van, akkor csak azt a küldeményt engedi elpostázni a rendszer, amelyiknél az érkeztetés során jelölték,
hogy nem bontott. Ameddig a küldemény bontatlan állapotban van a rendszer nem engedi elpostázni,
amelyről figyelmeztető üzenet is küld a „Postáz” gombra kattintva.

Figyelmeztető üzenet

A „Mentés” gombra kattintva a rendszer elpostázza a címzettnek a küldeményt. A sikeres postázásról
információs ablakban tájékoztat minket a rendszer. Ekkor a rendszer elnavigál az „Átadás/Átvétel” /
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„Feladott tételek” / „Küldemények” felületre, ahol lehetőség van szerkeszteni, nyugtázni vagy téves
címzés esetén visszavenni a küldeményt.

5.7.2. Küldemény felbontás
Amennyiben a küldemény lezárt állapotban lett érkeztetve a rendszerbe, akkor a „Felbont” gomb
segítségével rögzíthetjük a felbontás tényét. Amennyiben a küldemény postázás alatt áll nem jelenik
meg a funkciógomb. A „Felbont” gombra kattintva a rendszer elnavigál egy új felületre, ahol
lehetőségünk van megadni a felbontáshoz tartozó adatokat.
Amennyiben olyan szerepkörrel szeretnénk felbontani a küldeményt, aminél be van állítva, hogy csak
az aktuális szervezet birtokában lévő küldeményt bonthatja fel, a rendszer figyelmeztető üzenet küld
a felbontásnál.

Figyelmeztető üzenet

A „Felbontó személy” mezőt a program alapértelmezetten tölti az aktuális felhasználó nevével, de a
mező értéke módosítható, amennyiben a felbontó személy és a küldemény felbontását rögzítő személy
eltér egymástól.
A „Felbontó szervezet” mezőt a rendszer az aktuális szervezeti egység nevével tölti.
A „Felbontás ideje” mező az aktuális dátummal töltődik, azonban ez átírható a kívánt korábbi
időpontra.
A „Megjegyzés” mezőben további információt rögzíthetünk a felbontáshoz.
Ezután a „Mentés” gombbal rögzíthetjük a postabontás tényét.
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Küldemény felbontása szerkesztő felület

5.7.3. Küldemény sztornózás
A „Sztornóz” gombbal lehetséges az adott küldeményt sztornózni. A funkció gombra kattintva a
rendszer megerősítő kérdést küld.

Küldemény sztornózás megerősítő kérdés

Az „Ok” gombra kattintva a rendszer sztornózza a küldeményt, amelyet ezután csak a „Küldemények”
felületen a „Sztornózott” nézetben jelenik meg.
Amennyiben szerepkörének be van állítva az a jogosultság, hogy csak a saját szervezete által birtokolt
küldeményt sztornózhatja, akkor a más szervezet birtokában lévő tételt nem tud sztornózni. Erről a
rendszer információs üzenetben tájékoztatja.
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Figyelmeztető üzenet

5.8. Kapcsolódások
5.8.1. Iratok
A „Küldemények” szerkesztő felületéről a kapcsolódásokon keresztül elérhetőek a küldemény iratai. A
felületre lépve láthatjuk a kiválasztott küldeményből származtatott iratok listáját, vagyis azon iratok
együttesét, ami egy küldeménybe érkezett.
A „Megtekint” gombra kattintva csak megtekinteni tudjuk az iratra vonatkozó adatokat, amennyiben
a szerkesztésre is van jogosultságunk a „Szerkeszt” gombra kattintva tudjuk módosítani az adatokat.

Küldemény iratai felület
Amennyiben a kiválasztott küldemény iratát iktatni szeretnénk, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg az
„Iktat” gombot. Ezután a rendszer elnavigál az „Iktatás” felületre, ahol a „Paraméterek” ablak
tájékoztat a kapcsolók állásairól. Az Irány automatikusan „Bejövő” lesz, az Érkeztetett jelölő pedig
„Igen”-n áll. Ez a két érték nem módosítható, ugyanakkor az, hogy főszámosan vagy alszámosan
szeretnénk az iratot iktatni, szabadon megadható az Iktatás kapcsolónak segítségével. A küldemény
azonosítóját a program betölti a „Korábbi érkeztetés” mezőbe, ez az érték nem módosítható, illetve
minden, az érkeztetés során megadott adatot betölt a megfelelő mezőbe.
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Paraméterek állásai küldemény iratának iktatásakor

Amennyiben a küldemény postázás alatt áll, az iratot nem engedi leiktatni a rendszer, amelyről
figyelmeztető üzenet is küld.

Figyelmeztető üzenet

Ha a küldeményt birtokló szervezet és az aktuális szervezeti egység nem azonos, akkor a rendszer nem
engedi leiktatni az iratot.
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Figyelmeztető üzenet

Amennyiben a kiválasztott irat már korábban iktatva lett, akkor az „Iktat” gombra kattintva
figyelmeztető üzenetet küld a rendszer.

Figyelmeztető üzenet

Ha a küldeményt nem iktatandónak jelölték, akkor a rendszer figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet

5.8.2. Materiális példányok
A „Küldemények” szerkesztő felületéről a kapcsolódásokon keresztül elérhetőek a küldemény iratához
tartozó materiális példányok.
A kívánt materiális példány kijelölése után a „Szerkeszt” gombra kattintva van lehetőségünk
szerkesztni.
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Küldemény materiális példányai felület

5.8.3. Elektronikus állományok
A „Küldemények” szerkesztő felületéről a kapcsolódásokon keresztül elérhetőek a küldemény iratához
tartozó elektronikus állományokat. Amennyiben be van állítva az általános jogoknál a „Helyi
elektronikus példány elérhető” Secman jogosultság, akkor az elektronikus állományok abban az
esetben érhetőek el, amennyiben a küldeményt birtokló szervezeti egységben állva kattintunk az
„Elektronikus állományok” kapcsolódásra. Ellenkező esetben üres adatlista lesz látható.
A „Megtekint” gombra kattintva csak megtekinteni tudjuk az elektronikus állományra vonatkozó
adatokat, amennyiben a szerkesztésre is van jogosultságunk a „Szerkeszt” gombra kattintva tudjuk
módosítani az adatokat.
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Küldemény elektronikus állományai felület

5.8.4. Esemény napló
A „Küldemények” szerkesztő felületéről a kapcsolódásokon keresztül elérhetőek a küldemény
esemény naplója, ahol a küldemény történeti adatait tekintheti meg.

Küldemény esemény napló felület

5.8.5. Postatörténet
A „Küldemények” szerkesztő felületéről a kapcsolódásokon keresztül érhető el a küldemény
postatörténete. Amennyiben egy adott postázás további részleteit szeretné megtekinteni, az adott sor
kiválasztása után a „Postázás részletei” gombra kell kattintani.
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Küldemény postatörténete felület

5.8.6. Felbontás adatai
A küldemény „Felbontás adatai” kapcsolódása felől lehet megtekinteni a felbontás részleteire
vonatkozó adatokat. Úgy mint: a felbontó személy és szervezet neve, a felbontás ideje, a felbontás
során a „Megjegyzés” mezőbe rögzített információk.

6. Iktatás
Az „Iktatás” menüpontra lépve – az irat típusától és érkezés módjától függően – lehetőségünk van egy
felületen végrehajtani az irat érkeztetését, a materiális példány és az elektronikus állomány iktatását,

80

ügyiratba szerelését, valamint kulcsszavak, iratkapcsolatok és hozzáférők megadását, feljegyzés
rögzítését.
Fontos tudni, hogy néhány mező attól függően jelenik meg vagy tűnik el, hogy a rögzítéshez milyen
iktatási módot (főszámos vagy alszámos), irányt, típust választunk, továbbá az érkeztetés már
korábban megtörtént, vagy az iktatással együtt végezzük el. Ezeket a paramétereket a „Paraméterek”
ablakban lehet megadni. Az itt rögzített kapcsoló állások a felület neve alatti állapotsorban láthatóak.

Iktatás felület Főszámos, Bejövő irányú, Nem érkeztetett, Papír alapú, Postai kézbesítéssel érkezett
kapcsoló állások mellett
A felugró „Paraméterek” ablakban az „Iktatás” részen határozhatjuk meg, hogy „Főszámos” vagy
„Alszámos” iratot szeretnénk létrehozni. Az „Irány” résznél kell megadni az iktatás irányát, beérkező
irat esetén a „Bejövő” kapcsolót, kimenő irat vagy belső postázás esetén a „Kimenő/belső”kapcsolót,
helyben keletkezett irat esetén pedig a „Helyben” kapcsolót kell választani. Az „Érkeztetett” részen az
„Igen” kapcsolóval tudjuk jelölni ha az irat már érkeztetve lett a rendszerbe, a „Nem” kapcsolót
választva, iktatással egy időben érkeztetjük az iratot. A „Típus” részen az irat típusát tudjuk jelölni, attól
függően, hogy az „Papíralapú”, „Digitális” vagy „Vegyes”. Ez utóbbit akkor jelöljük, ha az irathoz
tartozik elektronikus állomány és materiális példány is. A „Kézbesítés módja” jelöli, hogy milyen úton
érkezett a küldemény vagy milyen úton küldjük ki az iratot, ez lehet „Posta”, „E-mail”„Fax” és
„Futár/Személyes”. Az „Ügyiratdarab” részen az „Igen” kapcsolóra kattintva tudunk létrehozni az
iktatás során ügyiratdarabot. Az „Adatokat megjegyez” résznél „Igen” állás mellett a bevitt adatok
mentést követően megmaradnak (kivéve azon mezőértékek, ahol egyedi értékek lehetnek pl.
„Vonalkód”, „Ragszám”) a mezőkben a gyorsabb munkavégzést elősegítve. A kapcsolók állásait az OK
gombbal tudjuk rögzíteni.
Az iktatás alap beállítása az alábbi képen látható.
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Paraméterek alapbeállítása Iktatás menüponton

Fontos tudni, hogy néhány mező attól függően jelenik meg vagy tűnik el, hogy a rögzítéshez milyen
irányt, típust választunk.

6.1. Bejövő levelek, korábban már érkeztetett irat iktatása
Az „Iktatás” részen határozhatjuk meg, hogy ügyiratot („Főszámos” kapcsoló) vagy alszámos
(„Alszámos”
kapcsoló)
iratot
akarunk
létrehozni.
Abban
az
esetben,
ha
az
„IKTATAS_ALAPERTELMEZETT_MODJA” rendszerparaméter „N” értéken áll, akkor a rendszer az
alszámos iktatást ajánlja fel alapértelmezetten.
Az „Irány” részen található kapcsolóknál a „Bejövőt” választva lehetséges beérkező iratot rögzíteni a
programban.
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Iktatás felület – Kapcsolók bejövő irány esetén

6.1.1. Érkeztetés
Az „Érkeztetett” paraméter „Igen” kapcsolót választva lehet megadni azt, hogy az irat korábban már
érkeztetve lett a rendszerben. Ebben az esetben a küldemény iratának típusát veszi figyelembe a
program, ezért a Típus megadására a Paraméterek között nem kerül sor.

Paraméter állások Érkeztetett Igen esetében

Az „Érkeztetés” fülön ebben az esetben megjelenik a „Korábbi érkeztetés” mező, ahol azoknak a
küldeményeknek a listája jelenik meg, amelyeket korábban már érkeztettek, az aktuális szervezeti
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egység birtokában van, nem áll postázás alatt, a küldemény irata még nem lett iktatva és az érkeztetés
során nem jelöltél nem iktatandónak.
A „Beküldő szervezet neve” mező automatikusan töltődik az érkeztetésnél megadott adatokkal, de
indokolt esetben változtatható, a mezőbe kattintva megadható új beküldő szervezet. A „Beküldő
személy neve” mezőnél lehetséges a feladó személy nevét rögzíteni, de ez a mező is töltődik az
érkeztetésnél megadott adattal. Töltése megegyezik a „Beküldő szervezet neve” mező töltésével. Ezen
mezők kiválasztásával – amennyiben a kiválasztott beküldő rendelkezik a rendszerben rögzített
adatokkal – automatikusan töltődnek a „Beküldő postai címe”, a „Beküldő e-mail címe” vagy a „Beküldő
faxszáma” mezők is.
Az „Ügyfélnek jelölés” billenőkapcsoló segítségével a beküldő partner automatikusan átemelhető az
ügyfelek közé. Az Igen állással így az „Ügyfelek” lapfülön fog megjelenni a beküldő személy az „Ügyfél
személyek” rész alatti listában, a beküldő szervezet pedig az „Ügyfél szervezetek” alatti listában. Abban
az esetben, ha belső szervezeti egységet vagy belső alkalmazottat adtunk meg beküldőként, és
megpróbáljuk ügyfélként meghatározni, a program figyelmeztető üzenetben hívja fel erre a
figyelmünket, és nem engedi a műveletet.

Figyelmeztető üzenet belső szervezeti egység ügyfélnek jelölése esetén

Figyelmeztető üzenet belső alkalmazott ügyfélnek jelölése esetén

Az „Eredeti címzett szervezet” mezőbe automatikusan betöltődik az a belső szervezetet amelyet
érkeztetés során rögzítettek a küldeményhez, de szükség esetén módosítható.
Az „Eredeti címzett személy” mezőbe is automatikusan betöltődik annak az alkalmazottnak a neve,
melyet érkeztetés során megadtak. Ennek az értékét is lehetséges módosítani.
A „Belső címzett szervezet” mező csak főszámos iktatáskor jelenik meg, itt van lehetőségünk
meghatározni azt a belső szervezeti egységet, aki a későbbiekben az ügyirattal dolgozni fog. A
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megadott szervezeti egységnek a program automatikusan elpostázza az ügyiratot amennyiben az itt
megadott szervezet eltér az aktuális szervezettől, így mentést követően a belső címzett szervezet az
„Átadás-átvétel” / „Várható tételek” / „Ügyiratok” menüponton tudja majd átvenni az ügyiratot.
Abban az esetben ha „CIMZETT_SZERVEZET_HOZZAFERO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor
a mezőben megadott szervezeti egység bekerül az ügyirat hozzáférői közé.
A „Feladás ideje” mező az érkeztetéskor megadott dátummal töltődik.
A „Felbontó személy” és a „Felbontás ideje” mezők is az érkeztetésen megadott adatokkal töltődnek a
korábban érkeztetett küldemény iktatása során.
A „Beérkezés módja” mezőben láthatjuk a küldemény beérkezési módját.
A „Ragszám”, „Postai jelző” és „Csomagjel” mezők értéke, az érkeztetés során megadott adatokkal
töltődik.
A „Beérkezés ideje” mező automatikusan töltődik az érkeztetéskor rögzített időponttal, de
módosítható a dátum korábbi időponttal.

Iktatás felület – Érkeztetés fül

6.1.2. Iktatás
Az „Iktatás” fülön az irat alapadatait, iratkezelési adatait és iktatási alapadatait adhatjuk meg. A
„Tárgy” mezőnél adhatjuk meg az ügyirat tárgyát. Amennyiben az érkeztetéskor rögzítettük a tárgyat
a küldemény iratához, akkor a program automatikusan tölti a mező értékét, de szükség szerint
módosítható.
Digitális vagy vegyes típusú iktatást kiválasztva jelenik meg a „Csatolmány állapot” háromállású
kapcsoló. Lehetőségünk van a „Digitalizálva” kapcsolót használni, aminek akkor van jelentősége, ha a
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programba rögzítés előtt, korábban már kötegelt scanner segítségével digitalizáltuk az iratunkat.
Ebben az esetben az „Irat vonalkódja” mező kötelezővé válik, mert ez alapján fogja a rendszer
beazonosítani a rögzített iratot, és így csatolja a programba scannert állományt. Amennyiben olyan
vonalkódot adunk meg ami még nem létezik a kötegelt scannert iktatatlan állományok között, a
rendszer figyelmeztet minket.

Figyelmeztető üzenet

Az „Előzetes” kapcsolót választva lehetőségünk van egy fiktív fájl hozzárendelésére az iktatás során.
Ekkor az „ELOZETESEP” rendszerparaméterben szereplő irat iktatási számának digitalizált alakja
etalonként másolódik az újonnan rögzített ügyirathoz. Abban az esetben, ha az „ELOZETESEP”
rendszerparaméter értékének megadott iktatási szám nem helyes, nem létezik vagy nem létezik hozzá
elektronikus állomány, akkor mentéskor a rendszer figyelmeztet erre.

Figyelmeztető üzenet

Az „Előzetes” kapcsoló csak abban az esetben jelenik meg, ha az „ELOZETESEP” rendszerparaméterben
van érték.
Az „Irat vonalkódja” mezőben az iratra ragasztott vonalkód értékét lehetséges rögzíteni, illetve töltődik
az érkeztetéskor megadott értékkel.
A „Másodlatok száma” mezőnél tudjuk meghatározni azt, hogy a program hány darab másodlati
példányt hozzon létre.
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Az „Adathordozó” mező csak digitális vagy vegyes iktatásnál jelenik meg, itt adhatjuk meg, hogy az
állomány milyen típusú adathordozón érkezett.
Az „Irattári tételszám” mezőnél tudjuk meghatározni, hogy az ügyiratot meddig kell megőrizni, és a
megőrzési idő letelte után mi lesz a későbbiekben az ügyirat sorsa. A mező értéke az aktuális irattári
terv tételeivel töltődnek. Amennyiben olyan iktatókönyvbe iktatunk, amihez külön tartozik aktuális
irattári tervtétel, akkor pedig annak az irattári terv tételei közül választhatunk. Alszámos irat iktatás
esetén nem jelenik meg.
A „Megjegyzés” mezőben lehetőség van megjegyzést fűzni a rögzíteni kívánt ügyirathoz.
A „Kézbesítés prioritása” mező az érkeztetéskor megadott értékkel töltődik.
Az „Elektronikus visszaigazolás” kétállású kapcsoló „Igen” értékre kapcsolása esetén, ha a beküldő
rendelkezik hivatalos típusú e-mail címmel a rendszerben, akkor a program a mentés után egy igazoló
e-mailt küld neki, hogy az általa küldött irat iktatásra került a rendszerben.
Az „Ügyintézője vagyok” billenőkapcsoló „Igen” állása mellett saját felhasználónkat tudjuk
ügyintézőnek megjelölni. Ebben az esetben az „Ügyintéző személy” mező nem jelenik meg. Az
„Ügyintéző személy” mezőnél tudjuk meghatározni azt, hogy ki az a személy, aki dolgozni fog az
ügyirattal. Ha az érkeztetés során már rögzítettek ügyintézőt az irathoz, akkor a mező értéke
automatikusan töltődik az alkalmazott nevével, de szükség esetén módosítható. Amennyiben a
„KOTELEZO_UGYINTEZO_SZEMELY_MEZO” rendszerparaméter „I” értéken van, a mező töltése
kötelező. Az itt megadott alkalmazott a mentést követően, az „Iratok” és az „Ügyiratok” szerkesztő
felületen a „Kapcsolatok” fülön a „Kapcsolódó személyek” listában fog megjelenni, „Ügyintéző”
kapcsolattípussal. Az iktatás során megadott ügyintéző ezen túl bekerül a hozzáférők közé is. Főszámos
iktatáskor az ügyirat és indító irata, alszámos iktatáskor pedig az alszámos irat Hozzáférők lapfülén lesz
látható az alkalmazott.
Az „Irat határideje” mezőben lehetséges megadni az ügyirat iratának határidejét, tehát ez h határidő
csak az iratra vonatkozik. A mező értékét befolyásolja az „IRAT_HATARIDEJE” rendszerparaméter, és
a paraméternél megadottak szerint tölti a mezőt a rendszer.
Az „Irat kategória” mezőben specifikálhatjuk az irat fajtáját. Ha a „KOTELEZO_FAJTA”
rendszerparaméter „I” értéken van, akkor töltése kötelező. A legördülő lista elemeinek megjelenését
az „Adminisztráció”/„Kódtételek” menüpont felől lehet szabályozni. Itt a „Rendezési érték” mezőben
adott sorszámnak megfelelően jelennek meg a kategória típusok. Abban az esetben, ha nincs ez a mező
kitöltve egyik értéknél sem, a program ABC sorrendbe állítva jeleníti meg a választható opciókat a
legördülő listában.
A „Hiv.szám/Idegen szám” mezőnél lehetőségünk van rögzíteni külső iktatási számot, amennyiben ez
szerepel a borítékon vagy az iraton. Ha ezt az értéket már rögzítettük a küldemény érkeztetésénél,
akkor automatikusan betöltődik a mezőbe.
A „Szerelendő ügyirat” mező csak ügyirat iktatása során jelenik meg. A mező segítségével, az iktatással
egy időben lehetőségünk van az új ügyiratba szerelni egy másik létező ügyiratot. A választólistában
csak azok az ügyiratok jelennek meg, melyeket az aktuális szervezeti egység birtokol, nem állnak
postázás alatt és nincs befoglaló ügyiratuk. Irattárban, határidőben lévő ügyirat választásakor a
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program egy megerősítő kérdés keretében jelez. Ennek segítségével dönthetjük el, hogy szeretnénk az
ügyirat beszerelését elvégezni az iktatással egyidőben, vagy sem. A beszerelés megerősítése esetén a
program kiveszi az irattárból az ügyiratot, a határidőbe helyezést pedig megszünteti.

Figyelmeztető üzenet - Ügyirat beszerelés
Az „Ügyirat jellege” kétállású kapcsoló csak új vegyes típusú ügyirat iktatása során aktív. A „Papír”
kapcsolót választva a materiális példányt, az „Elektronikus” kapcsolót választva az elektronikus
állományt szereli be az ügyiratba a program.
Az „Ügytípus” mező csak főszámos iktatás esetén jelenik meg, ahol az ügy jellegét adhatjuk meg
kódtételes lista segítségével. A „KOTELEZO_UGYTIPUS” rendszerparaméter „I” értéke esetén a mező
töltése kötelező.
Az „Iktatókönyv” mező csak új ügyirat iktatása esetén jelenik meg. Alapértelmezett értéke a
szervezethez alapértelmezetten rendelt iktatókönyv. A választólistában található iktatókönyvek
megjelenésére a „FELETTES_SZERVEZET_IKTATOKONYVEI_LATHATOAK”
rendszerparaméter értéke van hatással. A paraméter „I” értéke esetén az aktuális szervezet felettes
szervezetinek az iktatókönyvei is kiválasztható. A paraméter „N” értéke esetén csak az aktuális
szerveznél megnyitott iktatókönyvek láthatóak. Abban az esetben pedig, ha „M” értéken van, akkor
minden olyan szervezet nyitott iktatókönyve megjelenik, amelyhez szervezet szintű hozzáférése van az
aktuális szervezeti egységnek. Amennyiben az alapértelmezetten megjelenő iktatókönyv helyett
másikat és választunk és már korábban megadtuk az „Irattári tételszám” mező értékét, akkor a
rendszer automatikusan üríti ennek a mezőnek az értékét, melyről figyelmeztető üzenetet is küld.

Figyelmeztető üzenet

Lehetőségünk van
lezárt iktatókönyvbe is
iktatni
alszámosan,
amennyiben
a„LEZART_IKTATOKONYV_UGYIRATABA_SZERELES” rendszerparaméter „I” vagy „M” értéken van. A
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paraméter „I” értéke esetén minden elérhető, lezárt iktatókönyvbe, „M” érték esetén pedig azokba az
iktatókönyvekbe lehet alszámosan iktatni, ahol az „Alszámos iktatás lezárt iktatókönyvbe”
jelölőnégyzetben pipa található.
A „Típusszám” mező csak abban az esetben jelenik meg, ha az „IKTATASON_TIPUSSZAM”
rendszerparaméter „I” értékre van állítva. A mezőt a program automatikusan tölti az
„ALAPERTELMEZETT_TIPUSSZAM” rendszerparaméterben megadott értékkel, de tetszőlegesen
módosítható.
A „Határidő” mező csak főszámos iktatásnál jelenik meg. A mezőben megadott dátum jelöli, hogy
meddig kell elvégeznünk az ügyirattal való munkát. A mező értékét befolyásolja az
„UJ_UGYIRAT_ALAPERTELMEZETT_HATARIDEJE” rendszerparaméter, azaz a paraméterben
megadottak szerint tölti a mezőt a rendszer.

Iktatás felület – Iktatás fül

6.1.3. Feltöltendő állományok
Az „Érkeztetett” kapcsoló „Igen” beállítása mellett csak akkor jelenik meg a „Feltöltendő állományok”
lapfül, amennyiben a küldemény papír alapúként lett érkeztetve. A „Hozzáad” gombra kattintva a
ikonra kattintva betallózhatjuk a kívánt fájlt. Több állományt is felcsatolhatunk így az irathoz.
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Iktatás felület – Feltöltendő állományok

6.1.4. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön lehetséges az iktatni kívánt irathoz hozzáférőket megadni.
Amennyiben az iktatást végző felhasználónak van beállítva alapértelmezett egyéncsoport, akkor a
rendszer, az egyéncsoport tagjait alapértelmezetten hozzárendeli hozzáférőnek az ügyirathoz és a
hozzátartozó irathoz.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni az irathoz, akkor azt több módon tudjuk megtenni.
A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz személyt adtunk meg
hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot. Lehetőségünk van
felelős személyeket megjelölni.
Ehhez válasszuk ki a megfelelő személyt a hozzáférők közül, majd nyomjuk meg a „Felelős” gombot. A
későbbiekben az itt megjelölt személy vagy személyek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok”
fülön fog megjelenni, „Felelős” kapcsolattípussal. Lehetőségünk van aláíró személyeket megjelölni.
Ehhez válasszuk ki a megfelelő személyt a hozzáférők közül, majd nyomjuk meg az „Aláíró” gombot. A
későbbiekben az itt megjelölt személy vagy személyek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok”
fülön fog megjelenni, „Aláíró” kapcsolattípussal.
Amennyiben azelőtt kattintunk a „Felelős” vagy az „Aláíró” gombra mielőtt kijelöltük a kívánt
személyt, a program figyelmeztet minket, hogy nincs kijelölt személy.
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Figyelmeztető üzenet

A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz szervezetet adtunk
meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.
Az itt megadott hozzáférő személyek és szervezetek az „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen
a „Hozzáférők” fülön fognak megjelenni.

Iktatás felület – Hozzáférők fül

6.1.5. Ügyfelek
Az „Ügyfelek” fülön lehetséges az ügyirat iratához ügyfél és főügyfél személyeket vagy szervezeteket
megadni.
A fül megjelenésének előfeltétele az „UGYFELEK_ROGZITESE” rendszerparaméter „I” vagy „M” értéke.
Az „I” érték esetén ha van megadva ügyfél akkor kötelező a főügyfél jelölése.
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A paraméter „M” értéke esetén pedig, ha az irány „Bejövő” vagy „Kimenő/Belső” akkor kötelező az
ügyfél megadása.
Abban az esetben, ha a paraméter értéke „M”, de a mentés előtt nem adtunk meg ügyfelet, akkor a
rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.

Figyelmeztető üzenet
A „Nincs ügyfél” billenőkapcsolóval jelölhetjük azt, hogy az irathoz tartozik-e ügyfél/főügyfél.
A kapcsoló Nem értéke mellett van lehetőség megadni az ügyfél személyeket, szervezeteket. Igen állás
esetében a szerkesztő felület eltűnik, és a program nem kötelez ügyfelek rögzítésére. Az itt megadott
jelölés az „Iratok” menüpont „Ügyfelek” lapfülén is látszódni fog.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
Az „Ügyfél személyek” résznél, a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a
megadott ügyfél személyt főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet megjelölve
főügyfélként.
A „Személy neve” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél személy. A választólistában az „Ügyfél
személyek” menüponton megadott tárolási mód alapján jelennek meg az ügyfél személyek.
A választólista „Új” gombjával lehet az ügyfelek között még nem szereplő személyt rögzíteni a
programba. Ekkor egy új lapfülön megnyílik az ügyfél személy adatbeviteli felülete.
A „Hozzáad” gombbal további ügyfél személy adható meg.
Az „Ügyfél szervezetek” résznél, a a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a
megadott ügyfél szervezetet főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet
megjelölve főügyfélként.
A „Név” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél szervezet.
A választólista „Új” gombjával lehet új ügyfél szervezetet rögzíteni. Ekkor egy új lapfülön nyílik meg a
partner szervezetek adatbeviteli felülete.
Abban az esetben ha a mentés előtt nem adjuk meg a főügyfelet, akkor a rendszer figyelmeztet minket
a hiányosságra.
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Figyelmeztető üzenet
Az itt megadott ügyfél személy és szervezetek mentés után az „Iratok” szerkesztő felületen az
„Ügyfelek” fülén fognak megjelenni.

Iktatás felület – Ügyfelek fül

6.1.6. Mellékletek
A „Mellékletek” fülön az irathoz tartozó mellékleteket adhatjuk meg. Az érkeztetés során már
rögzítésre került, a küldeményhez tartozó mellékletek itt nem jelennek meg.
A „Hozzáad” gombbal további melléklet adható meg.
Az itt megadott mellékletek a mentést követően az „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen a
„Mellékletek” fülön fognak megjelenni.
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Iktatás felület – Mellékletek fül

6.1.7. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön lehetséges az irathoz kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Az itt megadott kulcsszavak a mentést követően a „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen a
„Kulcsszó” fülön fognak megjelenni.

Iktatás felület – Kulcsszavak fül
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6.1.8. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön lehetséges az irathoz feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.
Az itt megadott feljegyzéseket a mentést követően az „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen
a „Feljegyzések” fülön fognak megjelenni.

Iktatás felület – Feljegyzések fül

6.1.9. Mutatók
A „Mutatók” fülön lehetséges az ügyirathoz mutatót rendelni.
A fül megjelenésének feltétele, hogy az „IKTATASON_MUTATO” rendszerparaméter „I” értéken
legyen. Az „IKTATAS_CSAK_MUTATOVAL” rendszerparaméter „I” értéke esetén iktatáskor a program
mutató megadására kötelez „Kimenő/Belső” és „Helyben” irány esetén.
Abban az esetben, ha a mutató megadása kötelező de a mentés előtt nem adjuk meg, a rendszer
figyelmeztet minket a hiányosságra.
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Figyelmeztető üzenet
Amennyiben a szerepkörnél be van állítva az a jogosultság, hogy iktatáson irány független a mutató
megadása, akkor minden esetben kötelező megadni a mutatót.

Iktatás felület – Mutatók fül

6.1.10. Iratkapcsolatok
Az „Iratkapcsolatok” fülön adhatunk meg olyan kapcsolódó iratokat, küldeményeket és ügyiratokat
amelyekhez hozzáférésünk van.
A „Kapcsolt Iratok” részen az iktatott iratok, a „Kapcsolt Küldemények” részen az érkeztetett iratok, a
„Kapcsolt Ügyiratok” választólistában pedig a főszámosan iktatott iratok jelennek meg.
A felületen a „Hozzáad” gombra kattintva további irat megadására van lehetőségünk.
„Kapcsolat típusa” mezőben pedig megadhatjuk, hogy a kiválasztott, kapcsolni kívánt irat, milyen
típussal kapcsolódik az iktatni kívánt irathoz.
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Iktatás felület - Iratkapcsolatok

6.1.11. Feladatok
A „Feladatok” fülön lehetőségünk van az irat iktatásával egy időben feladatot küldeni egy másik
alkalmazottnak/alkalmazottaknak.
Amennyiben a „Feladatot küld” kétállású kapcsolót „Igen” értékre állítjuk, akkor megjelennek a
feladatküldéshez szükséges mezők.
A „Típus” mezőnél kódtételes lista segítségével határozhatjuk meg, hogy típusú feladat kerül
kiosztásra. Az itt kiválasztott érték bekerül a „Feladatok” / „Kapott” és a „Feladatok” / „Kiírt”
menüpontok oszlopai közé, ahol a címzettek láthatják, hogy az irattal konkrét tennivalójuk van, vagy
csak tájékoztatták őket. Abban az esetben, ha a feladat kiírásakor a mezőben „Ügyintézés” vagy
„Szignálás” típusú feladatot választjuk és a „TAJEKOZTATAS_ELEMEIHEZ_HOZZAFERES_BIZTOSITASA”
rendszerparaméter „I” vagy „M” értéken van, akkor a címzett személy(ek) utólag az „Iratok”
menüponton a „Kapcsolatok” fülön található „Kapcsolódó személyek” résznél fognak megjelenni
„Ügyintéző”
illetve„Szignáló”
típussal. Amennyiben a „FELADAT_TIPUSA_KOTELEZO”
rendszerparaméter értéke „I”-re van állítva, a mező töltése kötelező.
A „Határidő” mezőben adhatjuk meg a feladat elvégézésének határidejét. A „KOTELEZO_HATARIDO”
rendszerparaméter segítségével kötelezővé tehetjük a feladat kiírásakor a mezőt, amennyiben a
paramétert „I” értékre állítjuk.
A „Priorítás” mezőbe szabad szövegesen megadható, hogy milyen a fontossága a feladatnak.
A „Feladatvégzők” részen a „Hozzáad” gombra kattintva tudjuk meghatározni a feladatvégző személyt
vagy személyeket. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gombra kattintva a saját egyéncsoportunk listája
jelenik meg, így az egyéncsoport minden tagja megkapja a feladatot. A „Feladat szövege” mezőben
tudjuk megadni a feladat szöveges leírását. A mező töltése kötelező, de abban az esetben ha megadjuk
a feladat típusát, akkor már nem kell kötelezően tölteni.
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6.1.12. Ügyiratdarab
Az „Ügyiratdarab” fülön lehetőségünk van az iktatással egy időben ügyiratdarab létrehozására.
A lapfül abban az esetben jelenik meg, ha „UGYIRATDARAB” rendszerparaméter „I” értéken áll. Az
ügyiratdarab létrehozásához állítsuk az Ügyiratdarab billenőkapcsolót „Igen” értékre. A kapcsoló
alapértéke „Nem”, ebben az esetben nem jön létre az iktatással egyidőben ügyiratdarab.
Az „Új ügyiratdarab” kapcsoló alapértelmezett értéke „Nem”. Ebben az állásban, úgy jön létre az
ügyiratdarab, hogy a részletes adatokat nem szükséges külön megadni, hanem örökli az ügyirat vagy
az alszámos iratról: az ügyiratdarab neve a „Tárgy” mező, a határideje a „Határidő” és az ügyintézője
az „Ügyintéző” mező értékét fogja megkapni.
Alszámos iktatás esetén jelenik meg a „Korábbi ügyiratdarabok” kapcsoló, abban az esetben, ha az „Új
ügyiratdarabok” kapcsoló „Nem” álláson van. A „Korábbi ügyiratdarabok” kapcsoló „Nem” állása
esetén, a mentést követően létrehozza az ügyiratdarabot, azokkal az adatokkal, amelyeket az „Iktatás”
felületen megadtunk. Ebben az esetben az alszám, az így létrehozott ügyiratdarabba fog belekerülni.
Amennyiben a „Korábbi ügyiratdarabok” kapcsolót „Igen” értékre állítjuk, megjelenik a „Korábbi
ügyiratdarabok” választólistás mező. Ebben a listában csak azok az ügyiratdarabok jelennek meg,
amelyek az adott ügyirathoz lettek létrehozva. Ha itt kiválasztunk egy ügyiratdarabot, akkor a mentést
követően nem jön létre új ügyiratdarab, és az alszám a kiválasztott ügyiratdarabba kerül.
Amennyiben az „Új ügyiratdarab” kapcsolót átállítjuk „Igen” értékre, megjelennek azok a mezők, ahol
lehetőség van megadni az alapadatokat.
A „Mutatók” részen lehetőségünk van mutatók megadására.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelenik a beviteli rész, ahol megadhatjuk a kívánt mutatót.
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A „Mutatócsoportok” gombra kattintva az általunk hozzáférhető mutatócsoportok közül
választhatunk.
Az „Alapadatok” részen adhatjuk meg az ügyiratdarab részletes adatait.
Az „Ügyiratdarab neve” mező kötelezően töltendő, az ügyiratdarab nevét adhatjuk meg. Az „Ügytípus”
kódtételes mezőben az ügyiratdarab típusát adhatjuk meg. Amennyiben az „Iktatás” fülön töltöttük az
„Ügytípus” mezőt, akkor az ott megadott érték automatikusan megjelenik ezen a fülön is, de lehetőség
van a módosítására. Abban az esetben, ha a „KOTELEZO_UGYTIPUS” rendszerparaméter értéke „I”,
akkor a mező töltése kötelező.
A „Határidő” mezőben az ügyiratdarab határidejét határozhatjuk meg. Alapértelmezetten az
„UJ_UGYIRAT_ALAPERTELMEZETT_HATARIDEJE” rendszerparaméter értéke szerint töltődik, de
lehetőség van a módosításra. Amennyiben az „Ügytípus” mezőben olyan típust választunk ki, amelyhez
tartozik határidő megkötés, akkor azzal a dátummal töltődik.
A „Figyelmeztető határidő” mezőben állíthatjuk be, hogy a határidő lejárta előtt mennyivel
figyelmeztessen
minket
a
rendszer.
A
mezőre
hatással
van
a
„FIGYELMEZTETO_HATARIDO_TOLTES_IRATON_UGYIRATON_MATPELDANYON” rendszerparaméter
értéke.
A „Sürgős” kétállású kapcsoló segítségével sürgősnek jelölhetjük az ügyiratdarab elintézését. Az
„Ügyintéző személy” mezőben adhatjuk meg az ügyiratdarab ügyintézőjét. Amennyiben az „Iktatás”
fülön már töltöttük az „Ügyintéző személy” mezőt, akkor az ott megadott érték automatikusan
megjelenik ezen a fülön is, de lehetőség van a módosítására. Abban az esetben, ha a
„KOTELEZO_UGYINTEZO_SZEMELY_MEZO” rendszerparaméter értéke „I”, akkor a mező töltése
kötelező.
Az iktatás során létrehozott ügyiratdarabok a mentést követően az „Ügyiratok” / „Ügyiratdarab”
kapcsolódó felületen tekinthetjük meg.

Iktatás felület – Ügyiratdarab fül

99

A „Mentés” gombra kattintva a program informál minket az iktatott irat iktatási számáról. Abban az
esetben, ha az iktatással egyidőben érkeztetés is történt – tehát az „Érkeztetett” kapcsolót „Nem”-re
állítottuk – az iktatószám mellett a program az érkeztető azonosítót is feltünteti a tájékoztató
ablakban. Ezt követően alszámos iktatás esetén az „Iratok”, főszámos iktatás esetén az „Ügyiratok”
felületen is megtaláljuk az iktatott iratunkat.
Amennyiben a „Megjegyez” részen az „Igen” kapcsolót választottuk, akkor a rendszer nem törli a
megadott adatokat a mentést követően, kivéve a „Kulcsszavak” és „Feljegyzések” fülön megadott
adatokat, így a következő iktatás során gyorsabban tudjuk az adatokat rögzíteni.

6.2. Bejövő levelek, még nem érkeztetett irat iktatása
A beérkező leveleket lehetőség van egy felületen egyszerre érkeztetni és iktatni. Ehhez az „Érkeztetett”
részen az „Nem” kapcsolót kell választani. Ekkor megjelenik minden olyan mező az „Érkeztetés” fülön
amely szükséges a boríték adatainak megadásához. A felületen megjelenő mezők működéséről az 5.1
fejezetben olvasat bővebben. Az ügyirat, vagy alszámos irat adatinak megadása pedig a 7 fejezetben
megadottak szerint történik, annyi különbséggel, hogy értelemszerűen itt meg kell adni minden, az
iratra vonatkozó adatot.

6.3. Kimenő/Belső levelek iktatása
Az „Iktatás” menüponton az „Irány” résznél a „Kimenő/Belső” kapcsolót választva van lehetőségünk
kimenő iratot rögzíteni a programban.
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Iktatás felület – Kapcsolók kimenő iktatás esetén

6.3.1. Iktatás
Az „Iktatás” fülön az irat alapadatait, iratkezelési adatait és iktatási alapadatait adhatjuk meg.
A „Tárgy” mezőnél adhatjuk meg az ügyirat tárgyát.
Digitális vagy vegyes típusú iktatást kiválasztva jelenik meg a „Csatolmány állapot” háromállású
kapcsoló. Lehetőségünk van a „Digitalizálva” kapcsolót használni, aminek akkor van jelentősége, ha a
programba rögzítés előtt, korábban már kötegelt scanner segítségével digitalizáltuk az iratunkat.
Ebben az esetben az „Irat vonalkódja” mező kötelezővé válik, mert ez alapján fogja a rendszer
beazonosítani a rögzített iratot, és így csatolja a programba scannert állományt. Amennyiben olyan
vonalkódot adunk meg ami még nem létezik a kötegelt scannert iktatatlan állományok között, a
rendszer figyelmeztet minket.

Figyelmeztető üzenet

Az „Előzetes” kapcsolót választva lehetőségünk van egy fiktív fájl hozzárendelésére az iktatás során.
Ekkor az „ELOZETESEP” rendszerparaméterben szereplő irat iktatási számának digitalizált alakja
etalonként másolódik az újonnan rögzített ügyirathoz. Abban az esetben, ha az „ELOZETESEP”
rendszerparaméter értékének megadott iktatási szám nem helyes, nem létezik vagy nem létezik hozzá
elektronikus állomány, akkor mentéskor a rendszer figyelmeztet erre.

Figyelmeztető üzenet

101

Az „Előzetes” kapcsoló csak abban az esetben jelenik meg, ha az „ELOZETESEP” rendszerparaméterben
van érték.
Az „Adathordozó” mező csak digitális vagy vegyes iktatásnál jelenik meg.
Az „Irat vonalkódja” mezőben az iratra ragasztott vonalkód értékét lehetséges rögzíteni. Az „Irattári
tételszám” mezőnél tudjuk meghatározni, hogy az ügyiratot meddig kell megőrizni, és a megőrzési idő
letelte után mi lesz a későbbiekben az ügyirat sorsa. A mező értéke az aktuális irattári terv tételeivel
töltődnek. Amennyiben olyan iktatókönyvbe iktatunk, amihez külön tartozik aktuális irattári tervtétel,
akkor pedig annak az irattári terv tételei közül választhatunk. Alszámos irat iktatás esetén nem jelenik
meg.
A „Megjegyzés” mezőben lehetőség van megjegyzést fűzni a rögzíteni kívánt ügyirathoz.
A „Kézbesítés prioritása” mezőben az irat kézbesítési fontosságát jelölhetjük.
Az „Ügyintéző személy” mezőnél tudjuk meghatározni azt, hogy ki az a személy, aki dolgozni fog az
ügyirattal. Amennyiben a „KOTELEZO_UGYINTEZO_SZEMELY_MEZO” rendszerparaméter „I” értéken
van, a mező töltése kötelező. Az itt megadott alkalmazott a mentést követően, az „Iratok” és az
„Ügyiratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok” fülön a „Kapcsolódó személyek” listában fog
megjelenni, „Ügyintéző” kapcsolattípussal. Az iktatás során megadott ügyintéző ezen túl bekerül a
hozzáférők közé is. Főszámos iktatáskor az ügyirat és indító irata, alszámos iktatáskor pedig az alszámos
irat Hozzáférők lapfülén lesz látható az alkalmazott.
Az „Irat határideje” mezőben lehetséges megadni az ügyirat iratának határidejét, tehát ez a határidő
csak az iratra vonatkozik. A mező értékét befolyásolja az „IRAT_HATARIDEJE” rendszerparaméter, és
a paraméternél megadottak szerint tölti a mezőt a rendszer.
Az „Irat kategória” mezőben specifikálhatjuk az irat fajtáját. Ha a „KOTELEZO_FAJTA”
rendszerparaméter „I” értéken van, akkor töltése kötelező.
A „Hiv.szám/Idegen szám” mezőnél lehetőségünk van rögzíteni külső iktatási számot, amennyiben ez
szerepel a borítékon vagy az iraton.
A „Szerelendő ügyirat” mező csak ügyirat iktatása során jelenik meg. A mező segítségével, az iktatással
egy időben lehetőségünk van az új ügyiratba szerelni egy másik létező ügyiratot. A választólistában
csak azok az ügyiratok jelennek meg, melyeket az aktuális szervezeti egység birtokol, nem állnak
postázás alatt és nincs befoglaló ügyiratuk.
Az „Ügyirat jellege” kétállású kapcsoló csak új vegyes típusú ügyirat iktatása során aktív. A „Papír”
kapcsolót választva a materiális példányt, az „Elektronikus” kapcsolót választva az elektronikus
állományt szereli be az ügyiratba a program.
Az „Ügytípus” mező csak főszámos iktatás esetén jelenik meg, ahol az ügy jellegét adhatjuk meg
kódtételes lista segítségével. A „KOTELEZO_UGYTIPUS” rendszerparaméter „I” értéke esetén a mező
töltése kötelező.
Az „Iktatókönyv” mező csak új ügyirat iktatása esetén jelenik meg. Alapértelmezett értéke a
szervezethez alapértelmezetten rendelt iktatókönyv. A választólistában található iktatókönyvek
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megjelenésére a „FELETTES_SZERVEZET_IKTATOKONYVEI_LATHATOAK” rendszerparaméter értéke
van hatással. A paraméter „I” értéke esetén az aktuális szervezet felettes szervezetinek az
iktatókönyvei is kiválasztható. A paraméter „N” értéke esetén csak az aktuális szerveznél megnyitott
iktatókönyvek láthatóak. Abban az esetben pedig, ha „M” értéken van, akkor minden olyan szervezet
nyitott iktatókönyve megjelenik, amelyhez szervezet szintű hozzáférése van az aktuális szervezeti
egységnek. Amennyiben az alapértelmezetten megjelenő iktatókönyv helyett másikat és választunk és
már korábban megadtuk az „Irattári tételszám” mező értékét, akkor a rendszer automatikusan üríti
ennek a mezőnek az értékét, melyről figyelmeztető üzenetet is küld.

Figyelmeztető üzenet

A
„Típusszám” mező csak abban az
esetben
jelenik meg, ha
az
„IKTATASON_TIPUSSZAM” rendszerparaméter „I” értékre van állítva. A mezőt a program
automatikusan tölti az „ALAPERTELMEZETT_TIPUSSZAM” rendszerparaméterben megadott értékkel,
de tetszőlegesen módosítható.
A „Határidő” mező csak főszámos iktatásnál jelenik meg. A mezőben megadott dátum jelöli, hogy
meddig kell elvégeznünk az ügyirattal való munkát. A mező értékét befolyásolja az
„UJ_UGYIRAT_ALAPERTELMEZETT_HATARIDEJE” rendszerparaméter, azaz a paraméterben
megadottak szerint tölti a mezőt a rendszer.
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Iktatás felület – Iktatás fül

6.3.2. Feltöltendő állományok
Az „Iktatás” felületen a „Csatolmány állapot” háromállású kapcsolónál a „Feltöltendő” kapcsolót
választva megjelenik a „Feltöltendő állományok” fül, ahol megadhatjuk az elektronikus állományt az
irathoz. A „Hozzáad” gombra kattintva a
állományt is felcsatolhatunk így az irathoz.

ikonra kattintva betallózhatjuk a kívánt fájlt. Több

Iktatás felület – Feltöltendő állományok

6.3.3. Címzettek
A „Címzettek” fülön van lehetőségünk megadni a kimenő irat címzettjeit.
A „Szervezet” és „Személy” mezőkben választhatjuk ki a megfelelő címzetteket. Abban az esetben ha
„CIMZETT_SZERVEZET_HOZZAFERO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mezőben megadott
szervezeti egység bekerül az irat hozzáférői közé, amennyiben belső szervezeti egységet adtunk meg.
A partnerek között még nem szereplő szervezeteket, személyeket a választólista „Új” gombjával lehet
rögzíteni. Az „Új” gombra kattintva a program átnavigál az új partner felvétele rögzítő felületére.
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Partnerek választólista

A címzettek kiválasztása után a „Postai cím”, „E-mail cím” és a „Fax szám” mezők automatikusan
töltődnek a címzett alapértelmezett címével.
Abban az esetben, ha olyan szervezetet vagy személyt választunk, melyhez nincs postai cím, e-mail cím
vagy fax szám rögzítve, akkor a program figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmezető üzenet postai cím hiánya esetén

Figyelmeztető üzenet
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Figyelmeztető üzenet

A „Példány vonalkódja” mezőben vonalkódokat definiálhatunk a keletkező materiális példányokhoz.
A „Hozzáad” gombra kattintva további címzett megadására van lehetőségünk.

Iktatás felület – Címzettek fül

6.3.4. Köröztetés
A „Köröztetés” fülön megadhatjuk azokat a belső alkalmazottakat, akiknek kell, hogy láttamozzák a
kimenő iratot.
A „Személyek” részen a „Hozzáad” gombra kattintva a megjelenő választólistában kiválaszthatjuk, hogy
ki vagy kik legyenek azok a személyek, akiknek láttamozniuk kell az iratot. Az „Egyéncsoportból
hozzáad” funkciógombra kattintva az általunk elérhető, előre definiált csoportok közül választva
emelhetünk be személyeket az irat hozzáférői közé.
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A „Szervezetek" részen szintén a „Hozzáad” gombra kattintva, szervezeti egység(ek) megadására van
lehetőségünk. Az „Egyéncsoportból hozzáad” funkciógombra kattintva az általunk elérhető, előre
definiált csoportok közül választva emelhetünk be belső szervezeti egységeket az irat hozzáférői közé.
A „Szervezetek” rész nem jelenik meg abban az esetben, ha az „Elektronikusan kiadmányozandó”
kapcsolót „Igen”-re állítottuk.
A kiválasztott alkalmazottakat és szervezeti egységeket akár tipizálhatjuk is a „Köröztetés típusa”
résznél.
Az köröztetési lista tagja mentést követően az „Ügyiratok” és az „Iratok” felületen a „Kapcsolatok”
fülön jelennek meg „Jóváhagyó” kapcsolattípussal, amennyiben a típust nem adtuk meg külön.

Iktatás felület – Köröztetés fül

6.3.5. Feladási adatok
A „Feladási adatok” fülön van lehetőségünk megadni a postázással kapcsolatos adatokat.
Az „Átadó szervezet” és az „Átadó személy” mezőben tudjuk megadni házon belüli postázás
esetén, azt a szervezeti egységet vagy alkalmazottat, amelyen keresztül az átadás történik.
Az „Expediálás módja” mezőnél lehetőségünk van meghatározni azt, hogy milyen módon
történik a postázás. A legördülő lista elemeinek megjelenését az
„Adminisztráció”/„Kódtételek” menüpont felől lehet szabályozni. Itt a „Rendezési érték”
mezőben adott sorszámnak megfelelően jelennek meg a kategória típusok. Abban az esetben,
ha nincs ez a mező kitöltve egyik értéknél sem, a program ABC sorrendbe állítva jeleníti meg
a választható opciókat a legördülő listában.
Az „Expediálás ideje” mező automatikusan töltődik az aktuális dátummal, de természetesen
módosítható a dátum.
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A „Boríték típusa” mezőben a boríték méretét adhatjuk meg.
A „Kézbesítő” mező abban az esetben jelenik meg, ha „Futár/Személyes” kézbesítési módot
választunk, így megadhatjuk a kézbesítő szervezet nevét.

Iktatás felület – Feladási adatok fül

6.3.6. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön lehetséges az iktatni kívánt irathoz hozzáférőket megadni.
Amennyiben az iktatást végző felhasználónak van beállítva alapértelmezett egyéncsoport, akkor a
rendszer, az egyéncsoport tagjait alapértelmezetten hozzárendeli hozzáférőnek az ügyirathoz és a
hozzátartozó irathoz.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni az irathoz, akkor azt több módon tudjuk megtenni.
A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz személyt adtunk meg
hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot. Lehetőségünk van
felelős személyeket megjelölni.
Ehhez válasszuk ki a megfelelő személyt a hozzáférők közül, majd nyomjuk meg a „Felelős” gombot. A
későbbiekben az itt megjelölt személy vagy személyek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok”
fülön fog megjelenni, „Felelős” kapcsolattípussal. Lehetőségünk van aláíró személyeket megjelölni.
Ehhez válasszuk ki a megfelelő személyt a hozzáférők közül, majd nyomjuk meg az „Aláíró” gombot. A
későbbiekben az itt megjelölt személy vagy személyek az „Iratok” szerkesztő felületen a „Kapcsolatok”
fülön fog megjelenni, „Aláíró” kapcsolattípussal.
Amennyiben azelőtt kattintunk a „Felelős” vagy az „Aláíró” gombra mielőtt kijelöltük a kívánt
személyt, a program figyelmeztet minket, hogy nincs kijelölt személy.
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Figyelmeztető üzenet

A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz szervezetet adtunk
meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.
Az itt megadott hozzáférő személyek és szervezetek az „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen
a „Hozzáférők” fülön fognak megjelenni.

Iktatás felület – Hozzáférők fül

6.3.7. Ügyfelek
Az „Ügyfelek” fülön lehetséges a küldemény iratához ügyfél személyeket vagy szervezeteket megadni.
A fül megjelenésének előfeltétele az „UGYFELEK_ROGZITESE” rendszerparaméter „I” vagy „M” értéke.
Az utóbbi esetben kötelező megadni az iktatás során.
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Abban az esetben, ha a paraméter értéke „M”, de a mentés előtt nem adtunk meg ügyfelet, akkor a
rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.

Figyelmeztető üzenet
A „Nincs ügyfél” billenőkapcsolóval jelölhetjük azt, hogy az irathoz tartozik-e ügyfél/főügyfél.
A kapcsoló Nem értéke mellett van lehetőség megadni az ügyfél személyeket, szervezeteket.
Igen állás esetében a szerkesztő felület eltűnik, és a program nem kötelez ügyfelek rögzítésére. Az itt
megadott jelölés az „Iratok” menüpont „Ügyfelek” lapfülén is látszódni fog.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
Az „Ügyfél személyek” résznél, a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a
megadott ügyfél személyt főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet megjelölve
főügyfélként.
A „Személy neve” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél személy. A választólistában az „Ügyfél
személyek” menüponton megadott tárolási mód alapján jelennek meg az ügyfél személyek.
Az adatlista „Új” gombjával lehet az ügyfelek között még nem szereplő személyt rögzíteni a programba.
Ekkor egy új lapfülön megnyílik az ügyfél személy adatbeviteli felülete.
A „Hozzáad” gombbal további ügyfél személy adható meg.
Az „Ügyfél szervezetek” résznél, a a „Főügyfél” kétállású kapcsoló segítségével lehetőségünk van a
megadott ügyfél szervezetet főügyfélként megjelölni. Csak egy személy vagy szervezet lehet
megjelölve főügyfélként.
A „Név” mezőbe kattintva adható meg az ügyfél szervezet. Az adatlista „Új” gombjával lehet új ügyfél
szervezetet rögzíteni. Ekkor egy új lapfülön nyílik meg a partner szervezetek adatbeviteli felülete,
amelyről bővebben a 13.2.1. fejezetben olvashat.
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Figyelmeztető üzenet
Az itt megadott ügyfél személy és szervezetek mentés után az „Iratok” szerkesztő felületen az
„Ügyfelek” fülén fognak megjelenni.

Iktatás felület – Ügyfelek fül

6.3.8. Mellékletek
A „Mellékletek” fülön az irathoz tartozó mellékleteket adhatjuk meg.
A „Hozzáad” gombbal további melléklet adható meg.
Az itt megadott mellékletek a mentést követően az „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen a
„Mellékletek” fülön fognak megjelenni.
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Iktatás felület – Mellékletek fül

6.3.9. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön lehetséges az irathoz kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Az itt megadott kulcsszavak a mentést követően a „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen a
„Kulcsszó” fülön fognak megjelenni.

Iktatás felület – Kulcsszavak fül
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6.3.10. Feljegyzés
A „Feljegyzések” fülön lehetséges az irathoz feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.
Az itt megadott feljegyzéseket a mentést követően az „Ügyiratok” és az „Iratok” szerkesztő felületen
a „Feljegyzések” fülön fognak megjelenni.

Iktatás felület – Feljegyzések fül

6.3.11. Mutatók
A „Mutatók” fülön lehetséges az ügyirathoz mutatót rendelni.
A fül megjelenésének feltétele, hogy az „IKTATASON_MUTATO” rendszerparaméter „I”
értéken legyen. Az „IKTATAS_CSAK_MUTATOVAL” rendszerparaméter „I” értéke esetén
iktatáskor a program mutató megadására kötelez „Kimenő/Belső” és „Helyben” irány esetén.
Amennyiben a szerepkörnél be van állítva az a jogosultság, hogy iktatáson irány független a
mutató megadása, akkor minden esetben kötelező megadni a mutatót.
Abban az esetben, ha a mutató megadása kötelező de a mentés előtt nem adjuk meg, a
rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.
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Figyelmeztető üzenet

Iktatás felület – Mutatók fül

6.3.12. Iratkapcsolatok
Az „Iratkapcsolatok” fülön adhatunk meg olyan kapcsolódó iratokat, küldeményeket és ügyiratokat
amelyekhez hozzáférésünk van.
A „Kapcsolt Iratok” részen az iktatott iratok, a „Kapcsolt Küldemények” részen az érkeztetett iratok, a
„Kapcsolt Ügyiratok” választólistában pedig a főszámosan iktatott iratok jelennek meg.
A felületen a „Hozzáad” gombra kattintva további irat megadására van lehetőségünk.
„Kapcsolat típusa” mezőben pedig megadhatjuk, hogy a kiválasztott, kapcsolni kívánt irat, milyen
típussal kapcsolódik az iktatni kívánt irathoz.
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6.3.13. Feladatok
A „Feladatok” fülön lehetőségünk van az irat iktatásával egy időben feladatot küldeni egy másik
alkalmazottnak/alkalmazottaknak.
Amennyiben a „Feladatot küld” kétállású kapcsolót „Igen” értékre állítjuk, akkor megjelennek a
feladatküldéshez szükséges mezők.
A „Típus” mezőnél kódtételes lista segítségével határozhatjuk meg, hogy típusú feladat kerül
kiosztásra. Az itt kiválasztott érték bekerül a „Feladatok” / „Kapott” és a „Feladatok” / „Kiírt”
menüpontok oszlopai közé, ahol a címzettek láthatják, hogy az irattal konkrét tennivalójuk van, vagy
csak tájékoztatták őket. Abban az esetben, ha a feladat kiírásakor a mezőben „Ügyintézés” vagy
„Szignálás” típusú feladatot választjuk és a „TAJEKOZTATAS_ELEMEIHEZ_HOZZAFERES_BIZTOSITASA”
rendszerparaméter „I” vagy „M” értéken van, akkor a címzett személy(ek) utólag az „Iratok”
menüponton a „Kapcsolatok” fülön található „Kapcsolódó személyek” résznél fognak megjelenni
„Ügyintéző” illetve „Szignáló” típussal. Amennyiben a „FELADAT_TIPUSA_KOTELEZO”
rendszerparaméter értéke „I”-re van állítva, a mező töltése kötelező.
A „Határidő” mezőben adhatjuk meg a feladat elvégézésének határidejét. A „KOTELEZO_HATARIDO”
rendszerparaméter segítségével kötelezővé tehetjük a feladat kiírásakor a mezőt, amennyiben a
paramétert „I” értékre állítjuk.
A „Priorítás” mezőbe szabad szövegesen megadható, hogy milyen a fontossága a feladatnak.
A „Feladatvégzők” részen a „Hozzáad” gombra kattintva tudjuk meghatározni a feladatvégző személyt
vagy személyeket. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gombra kattintva a saját egyéncsoportunk listája
jelenik meg, így az egyéncsoport minden tagja megkapja a feladatot. A „Feladat szövege” mezőben
tudjuk megadni a feladat szöveges leírását. A mező töltése kötelező, de abban az esetben ha megadjuk
a feladat típusát, akkor már nem kell kötelezően tölteni.
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A „Mentés” gombra kattintva a program informál minket az iktatott irat iktatási számáról. Abban az
esetben, ha címzett belső szervezeti egységet vagy alkalmazottat adtunk meg, az irat materiális
példánya megjelenik a címzett szervezetnél vagy személynél az „Átadás-Átvétel” / „Várható tételek”
/ „Materiális példányok” felületen.
Digitális és vegyes iktatás során elektronikus példány is keletkezik az irathoz, továbbá ha a kézbesítés
módja kapcsoló E-mail-re lett állítva, az irat Kapcsolódások/Elküldött üzenetek felől látható lesz az
elektronikus példány címzettje, az irat iránya pedig kimenő jelölést kap.

6.4. Kimenő irat iktatása elektronikus kiadmányozásra jelöléssel
Az „Iktatás” menüponton „Kimenő/Helyben” irány és „Digitális” vagy „Vegyes” típus esetén lehetőség
van elektronikus kiadmányozásra jelölni az iratot.
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A kapcsolók ezen állása (és a megfelelő jogosultság) mellett megjelenik az „Elektronikusan
kiadmányozandó” kétállású kapcsoló. Alapértelmezett állása „Nem”, ebben az esetben nem lép
érvénybe a funkció. Amennyiben a kapcsoló értékét „Igen” értékre állítjuk, eltűnik a „Kézbesítés” rész,
mivel ilyenkor még nincs tényleges iratküldés, csak egy feladatot küldünk a címzettnek. A felület
működése megegyezik a korábbiakban bemutatott működéssel, csak a különbségeket olvashatja a
továbbiakban.
A „Címzettek” fülön a „Címzettek kiválasztása” rész alatt belső címzett személy megadása kötelező. Az
itt kiválasztott alkalmazott a mentést követően „Aláírásra” típusú feladatot fog kapni, melyet a
„Feladatok/Kapott” menüponton tekinthet meg. A „Hivatali kapu címzettek kiválasztása” rész alatt
adhatóak meg azok a címzettek, akiknek az elektronikus állományt Hivatali kapun keresztül szeretnénk
kiküldeni. A választólistában tárolási módjuktól függően csak a nem archivált státuszú külső szervezetk
jelennek meg, akiknek lehet Hivatali kapun keresztül küldeni (rendelkeznek OM azonosítóval és/vagy
KÉR azonosítóval). A rendszer a mentést követően nem küldi még ki a tételt, hanem a Hivatali kapu
postakönyvbe postázásra vár státusszal kerül rögzítésre.
A „Köröztetés” fülön megadott személyek nem csak a „Kapcsolódó személyek” közé kerülnek be,
hanem ők lesznek a feladat további megadható címzettjei a „Feladatok/Kapott” menüponton. Az itt
megadott sorrend alapján kapják meg az érintettek aláírásra, az utolsó személy pedig kiadmámyozásra
a kiküldeni szándékozott dokumentumot.
A köröztetés listájában szereplő első felhasználó lesz tehát az első aláíró, és őt követik a többiek.
Részükre a program a Jóváhagyó kapcsolat típust fogja beállítani a Kapcsolatok lapfülön. Az utolsó
személy lesz a kiadmányozó, őt a program Kiadmányozó kapcsolat típussal rögzíti a Kapcsolódó
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személyek listájában. Abban az esetben, ha a köröztetéskor egy személyt adunk meg, ő lesz egyben a
kiadmányozó is.
Amint az a fentebb leírtakból is látható, a kapcsolat típusát ezen a felületen nem lehet meghatározni,
mivel a program azt automatikusan, az aláírók sorrendje alapján beállítja.
Az iktatás további adatainak megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra.

6.5. Kimenő irat iktatása Hivatali kapun keresztül küldéssel egy időben
A rendszer lehetőség biztosít arra, hogy iktatással egyszerre elvégezzük a hivatali kapu felé történő
küldést, amennyiben nem történik elektronikus kiadmányozás. A felület működése megegyezik a
korábbiakban bemutatott működéssel, csak a különbségeket olvashatja a továbbiakban.

Iktatás felület – Kapcsolók Hivatali kapun keresztül küldés esetén
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Iktatás felület – Kapcsolók Hivatali kapun (KÉR) keresztül küldés esetén

Az „Iktatás” menüponton „Kimenő/Helyben” irány és „Digitális” vagy „Vegyes” típus esetén a
„Kézbesítés” részen megjelenik a „Hivatali kapu” és a „Hivatali kapu (KÉR)” kapcsoló.
A „Hivatali kapu” és a „Hivatali kapu (KÉR)” kapcsolót választva a „Címzettek” fülön csak szervezet
megadására van lehetőség. Amennyiben a „Hivatali kapu” kapcsoló aktív, csak olyan partner szervezet
jelenik, meg aki rendelkezik OM azonosítóval, de KÉR azonosítóval nem. Abban az esetben, ha a
„Hivatali kapu (KÉR)” kapcsolót választjuk, akkor azok a partner szervezetek jelennek meg, akik
rendelkeznek OM és KÉR azonosítóval is. A kapcsolók csak megfelelő szerepköri jogosultságok mellett
jelennek meg.
A „Feladási adatok” fülön a „Hivatali kapu” mezőben kötelezően meg kell adni, hogy melyik kapu
használatával küldje el a rendszer a kimenő iratot.
Az iktatás további adatainak megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor a rendszer a
címzetteknek elküldi hivatali kapun az elektronikus iratot.

6.6. Helyben keletkezett irat iktatása
Az „Iktatás” menüponton az „Irány” részen a „Helyben” kapcsolót választva lehetséges keletkezett
iratokat rögzíteni. A mezők töltése megegyezik az előzőekben bemutatottakkal, azzal a különbséggel,
hogy ezen a felületen nincs postázás.

119
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7. Iratok
Az ügyviteli rendszer alapvetőbb elemei az egyedi iktatási számmal ellátott logikai adathordozók.
Alapvetően, meglévő erőforrásnak tekintjük őket, ezért külön tevékenységet nem végezhetünk velük.
Az „Iratok” menüpontra lépve nézhetjük meg az iktatási rendszerbe felvitt, általunk hozzáférhető
iratok listáját. Az elérhető funkcionalitások az adott felhasználó szerepkörének és jogosultságának
függvényében, illetve a sablonnézet szerint alakulnak.
Az „Iratok” menüpontra lépve először az adatlistás felület jelenik meg.
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Amennyiben az iratot csak megtekinteni van lehetőségünk, akkor a megfelelő irat kiválasztása után
kattintsunk a „Megtekint” gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztő felület, de az adatok módosítására
nincs lehetőségünk.
Abban az esetben ha egy iratot sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő irat kiválasztása után
kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés
Abban az esetben, ha a „SZTORNOZAS_INDOKLAS_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van,
kötelezően meg kell adni a sztornózás indokát.

Sztornózás indoka ablak
A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer
sztornózza az iratot, amelynek sikerességéről információs ablakban tájékoztat minket.

Információs ablak
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Amennyiben főszámos iratot jelöltünk ki sztornózásra, a rendszer figyelmezet minket, hogy az ügyirat
indító irat nem sztornózható.
A sztornózás után nem fog megjelenni az irat az adatlistában, csak a „Sztornózott” sablonnézetben.
A szerkesztő felület megjelenítéséhez jelölje ki a kívánt iratot majd kattintson a „Szerkeszt” gombra.

7.1. Iktatás
Az „Iktatás” fülön tekinthetjük meg az irat alap-, irattárazásai-, iktatási- és iratkezelési adatait.
Az „Irány” mezőben láthatjuk, hogy az irat irányát, azaz ha érkeztetve lett a rendszerben akkor
„Bejövő”, ha postázva lett „Kimenő” illetve ha helyben keletkezett akkor „Helyben”.
A „Tárgy” mező az érkeztetéskor vagy iktatáskor megadott értékkel töltődik.
A „Típus” mezőben az irat típusa jelenik meg.
A „Vonalkód” mezőben az iraton található vonalkódot láthatjuk.
Az „Eredeti méret” mezőben az irat méretét tudjuk meghatározni a lenyíló lista segítségével.
A „Számlaszám” mezőben lehetséges megadni az irathoz tartozó számlaszámot.
Az „Irattári tételszám” mezőben tekinthetjük meg az ügyiratnak megadott tételszámot, a „Megőrzés
tárgya”, „Megőrzési határidő” és a „Megőrzési mód” mezőkben pedig az irattári tételszámhoz tartozó,
megőrzéssel kapcsolatos információkat láthatjuk.
A „Megjegyzés” mezőbe tetszőlegesen bármilyen, az irattal kapcsolatos további információt is
rögzíthetünk.
Az „Iktatás státusza” mezőben láthatjuk, hogy az irat iktatva lett-e.
Az „Iktatószám” mezőben az irat iktatási számát láthatjuk, amennyiben az irat iktatva lett.
Az „Iktatás ideje” mezőben az iktatás dátumát tekinthetjük meg.
Az „Ügyiratban van” kapcsolón láthatjuk, ha az irat ügyiratba van szerelve.
Az „Elektronikus” kapcsolón láthatjuk, ha az irathoz tartozik elektronikus állomány.
Az „Iktatókönyv” mezőben láthatjuk, hogy melyik iktatókönyvbe lett iktatva az irat.
Az „Irat határideje” mező az iktatáskor megadott dátummal töltődik automatikusan.
A
„Figyelmeztető
határidő"
mezőt
a
program
automatikusan
tölti
„FIGYELMEZTETO_HATARIDO_TOLTES_IRATON_UGYIRATON_MATPELDANYON”
rendszerparaméterben megadott érték szerint, abban az esetben, ha az „Iktatás” felületen töltöttük
az „Irat határideje” mezőt.
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Az „Elintézve” mezőnél lehetőségünk van megadni azt a dátumot, mikor az adott irattal a munka
befejeződött. Abban az esetben, ha az irat ügyiratát lezárjuk, akkor a lezárás idejével töltődik a mező.
Az „Irat kategória” az iktatáson megadott értékkel töltődik, de utólag is tölthető a mező értéke.
A „Létrehozás ideje” és a „Létrehozó személy” mezőben az irat létrehozásának idejét és a létrehozó
felhasználó alkalmazott nevét láthatjuk.
Az „Adattulajdonos” mezőt a program automatikusan tölti az irat létrehozójával vagy átiktatás esetén
az átiktató személyével.
A „Csak az adattulajdonos és a listatagok számára elérhető” kétállású kapcsoló segítségével
tájékozódhatunk arról, hogy az irat nyilvános vagy rejtett iktatókönyvbe lett iktatva. Amennyiben a
kapcsoló „Igen” álláson van akkor rejtett iktatókönyvbe van iktatva a tétel, azaz csak az adattulajdonos
és a listatagok számára elérhető, ha pedig a „Nem” értéken van, akkor nyilvános könyvbe. A nyilvános
iktatókönyvbe iktatott irat láthatóvá válik minden felhasználó számára, függetlenül attól, hogy melyik
szervezetnél van szerepköre. Az „IKTATATLAN_IRATOKHOZ_HOZZAFERES” rendszerparaméter „I”
értéke esetén, az érkeztetett iratokat úgy menti le a rendszer, hogy mindenki számára elérhetővé válik,
így ebben az esetben a kapcsoló értéke „Nem” értéken áll.
Abban az esetben, ha a „Csak az adattulajdonos és listatagok számára elérhető” kapcsolót „Nem”
értékre állítjuk, akkor a rendszer meg megerősítő kérést teszt fel, hogy biztosan el akarjuk-e végezni a
műveletet. A „HELYI_ELEKTRONIKUS_PELDANYOK” rendszerparaméter értékétől függően változik a
megerősítő kérdés szövege. „I” érték esetén az alábbi üzenet jön:

Megerősítő kérdés
„N” érték esetén pedig az alábbi üzenet jön:

Megerősítő kérdés
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7.2. Iktatószámok
Az „Iktatószámok" fülön van lehetőségünk megtekinteni további információkat az iktatásról, továbbá
itt listázza ki a rendszer az irat korábbi iktatási számait, ha az irat átiktatásra került.

Iratok szerkesztő felület – Iktatószámok fül
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7.3. Hivatkozási/Idegen számok
A „Hivatkozási/Idegen számok" fülön tekinthetjük meg az érkeztetés vagy iktatás során az irathoz
megadott külső iktatószámot. Amennyiben utólag akarunk rögzíteni hivatkozás számot, kattintsunk a
„Hozzáad" gombra.
Ekkor a megjelenő sorban a „Szervezet neve" mezőben a partner szervezeti egységet, az „Iktatószám”
mezőben az iktatószámot adhatjuk meg.
Abban az esetben, ha az irat egy partner szervezettől érkezett és a „Hozzáad” gombra kattintunk, akkor
„Szervezet neve” mező automatikusan töltődik a „Beküldő szervezet neve” mezőben található partner
szervezettel.

Iratok szerkesztő felület – Hivatkozási/Idegen számok fül

7.4. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön azokat az alkalmazottakat illetve szervezeti egységeket láthatjuk, akik
megtekinthetik az adott irat adatait, és a hozzá kapcsolódó materiális példányokat és elektronikus
állományokat.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni az irathoz, akkor azt több módon tudjuk megtenni.
A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni.
Abban az esetben, ha rossz személyt adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd
nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.
A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az irathoz, de a kiválasztott egyéncsoportból
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csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz szervezetet adtunk
meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.

Iratok szerkesztő felület

7.5. Ügyfelek
Az „Ügyfelek” fülön tekinthetjük meg az irathoz rendelt ügyfél személyeket, szervezeteket, a
főügyfélnek jelölt személyt vagy szervezetet.
Az „UGYFELEK_ROGZITESE” rendszerparaméter „I” vagy „M” értékénél jelenik meg a fül a felületen.
Az érkeztetés vagy iktatás során megadott ügyfelek és a főügyfél megjelenik a felületen.A „Nincs
ügyfél” jelölő állása megegyezik az iktatáskor megadott értékkel. Tájékoztat arról, hogy az iktatás során
lett-e rögzítve ügyfél/főügyfél az irathoz, vagy sem.
Az „Ügyfél személyek” és az „Ügyfél szervezet” részen található „Hozzáad” gombra kattintva
megjelennek a beviteli mezők.
Amennyiben a korábban megadott főügyfelet módosítani szeretnénk, akkor a megfelelő személy vagy
szervezet sorában, a „Főügyfél” kapcsolót állítsuk „Igen” állásra. Ekkor az előző főügyfélnél
automatikusan átáll „Nem” állásba a kapcsoló. A főügyfél módosítását csak a főszámos iratnál tudjuk
elvégezni, de az ügyfeleket az alszámos iratoknál is tudjuk módosítani.
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7.6. Kapcsolatok
A „Kapcsolatok” fülön van lehetőségünk megtekinteni az irathoz kapcsolódó személyeket és
szervezeteket.
A „Kapcsolódó személyek” részen alkalmazottakat és partner személyeket adhatunk meg.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek meg a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” mezőben határozhatjuk meg személy irathoz való kapcsolódásának típusát.
A „Név” mezőben választhatjuk ki a kapcsolni kívánt személyt.
A „Megjegyzés” mezőben további információkat adhatunk meg a kapcsolatról.
A „Sorszám” mezőben jelölhetjük a köröztetési lista sorrendjét.
A „Jóváhagyás” mezőben azt a dátumot láthatjuk, amikor az adott felhasználó a „Feladatok/ /
„Kapott” felületen az „Aláírásra” típusú feladatot az „Aláír” vagy a „Kiadmányoz” gombbal zárta le.
A „Kapcsolódó szervezetek” részen belső és partner szervezeteket adhatunk meg.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek meg a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” mezőben határozhatjuk meg szervezet irathoz való kapcsolódásának típusát.
A „Név” mezőben választhatjuk ki a kapcsolni kívánt szervezetet.
A „Megjegyzés” mezőben további információkat adhatunk meg a kapcsolatról.
A „Sorszám” mezőben jelölhetjük a köröztetési lista sorrendjét.
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7.7. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön jelennek meg az érkeztetés vagy iktatás során megadott kulcsszavak, illetve
lehetőségünk van az irathoz további kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Amennyiben törölni szeretnénk a korábban megadott kulcsszót, akkor az adott kulcsszó sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.
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7.8. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön jelennek meg az érkeztetés vagy iktatás során megadott feljegyzés, illetve
lehetőségünk van az irathoz további feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.
A korábban megadott feljegyzések törlésére nincs lehetőség, csak a módosítására. De ezt is csak az a
felhasználó tudja megtenni aki a feljegyzés rögzítette az irathoz.

Iratok szerkesztő felület – Feljegyzések fül
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7.9. Mutatók
A „Mutatók” fülön jelennek meg az iktatás során megadott mutatók, illetve lehetőségünk van az
irathoz további mutatót megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva, a megjelenő listából kiválaszthatjuk a megfelelő mutatót.

Iratok szerkesztő felület - Mutatók

7.10. Iratkapcsolatok
Az „Iratkapcsolatok” fülön a korábban megadott, kapcsolódó iratokat tekinthetjük meg, illetve
adhatunk meg olyan kapcsolódó iratokat, küldeményeket és ügyiratokat amelyekhez hozzáférésünk
van.
A „Kapcsolt Iratok” részen az iktatott iratok, a „Kapcsolt Küldemények” részen az érkeztetett iratok, a
„Kapcsolt Ügyiratok” választólistában pedig a főszámosan iktatott iratok jelennek meg.
A felületen a „Hozzáad” gombra kattintva további irat megadására van lehetőségünk.
„Kapcsolat típusa” mezőben pedig megadhatjuk, hogy a kiválasztott, kapcsolni kívánt irat, milyen
típussal kapcsolódik az iktatni kívánt irathoz.
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Iratok szerkesztő felület – Iratkapcsolatok fül

7.11. Mellékletek
A „Mellékletek” fülön az irathoz korábban megadott mellékleteket tekinthetjük, illetve adhatjuk meg.
A „Hozzáad” gombbal további melléklet adható meg.
A „Melléklet leírása” mezőben szabadszövegesen van lehetőség a melléklet megadására.
Az „Adathordozó” mezőben digitális vagy vegyes típusú érkeztetés során jelezhetjük, hogy az irat
milyen típusú adathordozón érkezett.
A „Melléklet fajtája” kódtételes választó listában kell megadni a melléklet típusát.
A „Darabszám” mezőben lehet megadni a mellékletek számát.
A „Terjedelem” mezőnél megadható az irat terjedelme.
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Iratok szerkesztő felület – Mellékletek fül

7.12. Funkciók
7.12.1. Alszámos iktatás
Az „Iratok” menüponton az „Aláiktatható” sablonnézet kiválasztásával, a listában megjelenő főszámos
iratokhoz lehetőségünk van alszámot iktatunk. Az adatlistában, a szerepkör jogosultságától függően,
jeleníti meg azokat az iratokat, amelyekhez személy vagy szervezet szintű hozzáférésünk van. Az
aláiktatás funkciónál a rendszer nem figyeli, hogy az ügyiratot, azaz a főszámos iratot mely szervezeti
egység birtokolja.
A megfelelő főszámos irat kiválasztása után kattintsunk az „Aláiktat” gombra. Ekkor a rendszer
elnavigál minket az „Iktatás” menüpontra.
A Paraméterek ablak kapcsolóállásai közül az „Iktatás” kapcsolónál a rendszer automatikusan az
„Alszámos” kapcsolóra áll, illetve a „Befoglaló ügyirat” mezőbe betölti a főszámos iratot, amiről az
aláiktatást kezdeményeztük. Az ügyirat iktatószámát utólag nem engedi a program módosítani, a többi
kapcsoló ugyanakkor szabadon állítható más értékre.
A kötelező mezők kitöltése után, a „Mentés” gombra kattintva, a rendszer elvégzi az alszámos irat
iktatását.

7.12.2. E-mail küldés
A „Iratok” szerkesztő felületen lehetőségünk van a kiválasztott irathoz tartozó elektronikus állományt
e-mailen keresztül továbbítani.
A művelet elvégzéséhez kattintsunk az „E-mail küldés” funkcióra. Ekkor a rendszer egy új fülön
megnyitja azt a szerkesztő felületet ahol a küldést elvégezhetjük.
Abban az esetben, ha az irathoz nem tartozik elektronikus állomány, akkor a gombra kattintva a
rendszer figyelmeztető üzenet küld.

132

Figyelmeztető üzenet

Az „Elektronikus állományok jellemzői” fülön megtekinthetjük az állomány adatait.

Iratok – E-mail küldés – Elektronikus állomány jellemzői fül

Az „Üzenetek” fülön tudjuk megadni az e-mail tárgyát, illetve az üzenet szövegét. A „Tárgy” és az
„Üzenet szövege” mezők töltése kötelező.

133

Iratok – E-mail küldés – Üzenetek fül

A „Címzettek" fülön adhatjuk meg az üzenet címzettjeit.
A „Feladó e-mail címe” mezőben tudjuk kiválasztani az aktuális felhasználóhoz rögzített email címeket.
Ezt a „Profilom” menüponton a „Kapcsolódások” / „E-mail címek” felületen lehetséges szerkeszteni.
A „Címzettek kiválasztása” részen adhatjuk meg az üzenet címzettjeit. A „Hozzáad” gombra kattintva
megjelenik a beviteli rész, ahol azok a szervezeti egységek és személyek közül választhatunk, akiknek
korábban rögzítettek e-mail címet.

Iratok – E-mail küldés – Címzettek fül
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Az adatok megadása után, a küldéshez, kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres küldésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A küldés tényét a későbbiekben az „Iratok” / „Elküldött üzenetek” kapcsolódó felületek tekinthetjük
meg.

7.13. Kapcsolódások
7.13.1. Érkeztetési bejegyzés
Az „Érkeztetés bejegyzés” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg a küldemény adatait.
Az adatok szerkesztésére ebben az esetben nincs lehetőségünk.
Amennyiben helyben keletkezett vagy kimenő iratnál kattintunk a kapcsolódásra, akkor a program
figyelmeztető üzenetben jelzi, hogy az irathoz nem tartozik érkeztetési bejegyzés.

Figyelmeztető üzenet

7.13.2. Materiális példányok
A „Materiális példányok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az iratoz tartozó materiális példányok
listáját.
Az „Új” gombra kattintva, megjelenik a szerkesztő felület, ahol lehetőségünk van megadni az új
materiális példány adatait.
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Amennyiben szerkeszteni szeretnénk az egyik materiális példányt, az adatlistában jelöljük ki, majd
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztő felület ahol lehetőségünk van az
adatok módosítására.
A „Postáz” gombra kattintva lehetőségünk van elpostázni az iratnak a materiális példányait, de a
funkciót csak arról a példányról indíthatjuk, amely nincs ügyiratba szerelve. Ellenkező esetben a
program figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet

Irat materiális példányai felület

7.13.3. Elektronikus állományok
Az „Elektronikus állományok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az iratoz tartozó elektronikus
állományok listáját.
Amennyiben be van állítva az általános jogoknál a „Helyi elektronikus példány elérhető”
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Secman jogosultság, akkor az elektronikus állományok abban az esetben érhetőek el, amennyiben a
birtokló szervezeti egységben állva kattintunk az „Elektronikus állományok” kapcsolódásra. Ellenkező
esetben üres adatlista lesz látható.
Az „Új” gombra kattintva, megjelenik a szerkesztő felület, ahol lehetőségünk van megadni az új
elektronikus állomány adatait illetve itt tölthetjük fel az új fájlt.
Amennyiben szerkeszteni szeretnénk az egyik elektronikus állományt, az adatlistában jelöljük ki, majd
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztő felület ahol lehetőségünk van az
adatok módosítására.

Irat elektronikus állománya felület

7.13.4. Feladatok
A „Feladatok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az irathoz tartozó feladatokat.
Az „Új” gombra kattintva, lehetőségünk van új feladatot küldeni az iratról.
A „Típus” mezőnél kódtételes lista segítségével határozhatjuk meg, hogy típusú feladat kerül
kiosztásra. Az itt kiválasztott érték bekerül a „Feladatok” / „Kapott” és a „Feladatok” / „Kiírt”
menüpontok oszlopai közé, ahol a címzettek láthatják, hogy az irattal konkrét tennivalójuk van, vagy
csak tájékoztatták őket. Abban az esetben, ha a feladat kiírásakor a mezőben „Ügyintézés” vagy
„Szignálás” típusú feladatot választjuk és a „TAJEKOZTATAS_ELEMEIHEZ_HOZZAFERES_BIZTOSITASA”
rendszerparaméter „I” vagy „M” értéken van, akkor a címzett személy(ek) utólag az „Iratok”
menüponton a „Kapcsolatok” fülön található „Kapcsolódó személyek” résznél fognak megjelenni
„Ügyintéző” illetve „Szignáló” típussal. Amennyiben a „FELADAT_TIPUSA_KOTELEZO”
rendszerparaméter értéke „I”-re van állítva, a mező töltése kötelező.
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A „Prioritás” mezőbe szabad szövegesen megadható, hogy milyen a fontossága a feladatnak.
A „Határidő” mezőben adhatjuk meg a feladat elvégézésének határidejét. A „KOTELEZO_HATARIDO”
rendszerparaméter segítségével kötelezővé tehetjük a feladat kiírásakor a mezőt, amennyiben a
paramétert „I” értékre állítjuk.
A „Feladatvégzők” részen a „Hozzáad” gombra kattintva tudjuk meghatározni a feladatvégző személyt
vagy személyeket. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gombra kattintva a saját egyéncsoportunk listája
jelenik meg, így az egyéncsoport minden tagja megkapja a feladatot.
A „Feladat szövege” mezőben tudjuk megadni a feladat szöveges leírását. A mező töltése kötelező, de
abban az esetben ha megadjuk a feladat típusát, akkor már nem kell kötelezően tölteni.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
továbbítja a feladatot a „Feladatvégzők” részen megadott személynek vagy személyeknek.

Iratról feladatküldés felület
A „Szerkeszt” gombra kattintva pedig megtekinthetjük az irathoz tartozó feladatok részleteit.
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Iratok – Feladatok felület

7.13.5. Esemény napló
Az „Eseménynapló” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az irat esemény történetét.

Irat esemény naplója felület
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7.13.6 Elküldött üzenetek
Az „Elküldött üzenetek” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg, hogy az irat elektronikus állományát
kiknek küldték el e-mailen keresztül, továbbá az elektronikus állomány elküldésével kapcsolatos
információkat.

7. Ügyiratok
Az „Ügyiratok” menüponton az összes, általunk hozzáférhető ügyirat megtekinthető. Ügyiratnak
nevezzük az iratpéldányok együttesét. Ezzel a program lehetővé teszi, hogy az ugyanazon üggyel
kapcsolatos iratokat ügyiraton belül kezeljük. Az elérhető funkcionalitások az adott felhasználó
szerepkörének és jogosultságának függvényében, illetve a sablonnézet szerint alakulnak.
Az „Ügyiratok” menüpontra lépve először az adatlistás felület jelenik meg.

Ügyiratok felület

Amennyiben az ügyiratot csak megtekinteni van lehetőségünk, akkor a megfelelő ügyirat kiválasztása
után kattintsunk a „Megtekint” gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztő felület, de az adatok
módosítására nincs lehetőségünk.
Abban az esetben ha egy ügyiratot sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő ügyirat kiválasztása után
kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.
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Megerősítő kérdés
Abban az esetben, ha a „SZTORNOZAS_INDOKLAS_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van,
kötelezően meg kell adni a sztornózás indokát.

Sztornózás indoka ablak
A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
sztornózza az iratot, amelynek sikerességéről információs ablakban tájékoztat minket.

Információs ablak

Ha az ügyirat, illetve ha az ügyirat iratának valamelyik példánya postázás alatt van, akkor nem
lehetséges a rendszerben sztornózni az adott ügyiratot, ha mégis kijelölünk egy ilyen tételt
sztornózásra a rendszer figyelmeztető üzenet küld.
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Figyelmeztető üzenet

A szerkesztő felület megjelenítéséhez jelölje ki a kívánt iratot majd kattintson a „Szerkeszt” gombra.

8.1. Ügyirat
Az „Ügyirat” fülön tekinthetjük meg az ügyirat alap-, és kezelési adatait.
Az „Iktatószám” mezőben az ügyirat iktatási számát láthatjuk.
A „Vonalkód” mezőben az ügyiraton található vonalkódot láthatjuk.
A „Tárgy” mező az iktatáskor megadott értékkel töltődik.
Az „Ügytípus" mezőben az iktatáskor megadott értéket láthatjuk, amely az ügy jellegét mutatja.
Az „Irattári tételszám” mezőben tekinthetjük meg az ügyiratnak megadott tételszámot.
Az „Ügyirat típusa” mezőt a rendszer automatikusan tölti attól függően, hogy iktatáskor az irat melyik
példányát szereltük ügyiratba, vagyis a „Típus” részen melyik kapcsolót választottuk. Amennyiben az
„Iktatás” felületen a „Vegyes” típust választottuk, akkor pedig attól függően töltődik a mező, hogy az
„Ügyirat jellege” mezőnél melyik kapcsolót választottuk.
A „Befoglaló ügyirat” mezőben láthatjuk, ha az ügyiratot beszerelték egy később keletkezett ügyiratba.
Az „Adattulajdonos” mezőt a program automatikusan tölti az ügyirat létrehozójával. A „Csak az
adattulajdonos és a listatagok számára elérhető” kétállású kapcsoló segítségével tájékozódhatunk
arról, hogy az irat nyilvános vagy rejtett iktatókönyvbe lett iktatva. Amennyiben a kapcsoló „Igen”
álláson van akkor rejtett iktatókönyvbe van iktatva a tétel, azaz csak az adattulajdonos és a listatagok
számára elérhető, ha pedig a „Nem” értéken van, akkor nyilvános könyvbe. A nyilvános iktatókönyvbe
iktatott irat láthatóvá válik minden felhasználó számára, függetlenül attól, hogy melyik szervezetnél
van szerepköre.
A „Státusz” mezőben láthatjuk az ügyirat aktuális állapotát.
A „Nyitó szervezet” mezőben láthatjuk azt a szervezetet, aki iktatta az ügyiratot.
A „Birtokló szervezet” mezőben láthatjuk azt a szervezetet, aki az ügyirat aktuális birtoklója.
A „Birtokló személy” mezőben jelölhetjük, hogy a birtokló szervezeten belül ki birtokolja személyesen
az ügyiratot.
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A „Határidő” mezőben az ügyirat ügyintézési határidejét tekinthetjük meg.
A „Megjegyzés” mezőben jelenik meg a határidőhöz tartozó megjegyzés.
A
„Figyelmeztető
határidő"
mezőt
a
program
automatikusan
tölti
FIGYELMEZTETO_HATARIDO_TOLTES_IRATON_UGYIRATON_MATPELDANYON”
rendszerparaméterben megadott érték szerint, abban az esetben, ha az „Iktatás” felületen töltöttük a
„Határidő” mezőt.
Az „Ügyirat elintézési időpontja” mezőben adható meg, hogy az ügy mikor került elintézésre.
A „Jogerőre emelkedés” mezőben van lehetőségünk megadni az ügy jogerőre emelkedésének dátumát.
„Felhasználási korlátozások” nevű mezőben rögzíthetők azok a leírások, amelyek az iratanyag
reprodukcióját érintő korlátozásokhoz kapcsolódnak.
A „Lezárás ideje” mezőben láthatjuk az ügyirat lezárásának dátumát.
A „Lezáró személy” mezőben láthatja a lezárást végző felhasználó nevét.
Az „Aktuális újranyitás” mezőben jelenik meg az ügyirat újranyitásának az ideje.
A „Létrehozás” és a „Létrehozó személy” mezőben az ügyirat létrehozásának ideje és a létrehozó
alkalmazott neve jelenik meg.

Ügyiratok szerkesztő felület – Ügyirat fül
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8.2. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön azokat az alkalmazottakat illetve szervezeti egységeket láthatjuk, akik
megtekinthetik az adott ügyirat adatait, és a hozzá kapcsolódó iratokat és azok materiális példányait
és elektronikus állományait.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni az ügyirathoz, akkor azt több módon tudjuk
megtenni. A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk
még a listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az ügyirathoz, de a kiválasztott
egyéncsoportból csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni.
Abban az esetben, ha rossz személyt adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd
nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.
A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az ügyirathoz, de a kiválasztott
egyéncsoportból csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. A hozzáférő szervezetek listáját
befolyásolja továbbá a LETREHOZASKOR_HOZZAFERES_ADAS paraméter. Ennek I értéke mellett az
ügyirat létrejöttekor a birtokló szervezeti egység automatikusan bekerül a hozzáférők közé.
Abban az esetben, ha rossz szervezetet adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd
nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.

Ügyiratok szerkesztő felület – Hozzáférők fül

8.3. Kapcsolatok
A „Kapcsolatok” fülön van lehetőségünk megtekinteni az ügyirathoz kapcsolódó személyeket és
szervezeteket.
A „Kapcsolódó személyek” részen alkalmazottakat és partner személyeket adhatunk meg.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek meg a beviteli mezők.
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A „Kapcsolat típusa” mezőben határozhatjuk meg a személy ügyirathoz való kapcsolódásának típusát.
A „Név” mezőben választhatjuk ki a kapcsolni kívánt személyt.
A „Megjegyzés” mezőben további információkat adhatunk meg a kapcsolatról.
A „Sorszám” mezőben jelölhetjük a köröztetési lista sorrendjét.
A „Kapcsolódó szervezetek” részen belső és partner szervezeteket adhatunk meg.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek meg a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” mezőben határozhatjuk meg a szervezet ügyirathoz való kapcsolódásának típusát.
A „Név” mezőben választhatjuk ki a kapcsolni kívánt szervezetet.
A „Megjegyzés” mezőben további információkat adhatunk meg a kapcsolatról.
A „Sorszám” mezőben jelölhetjük a köröztetési lista sorrendjét.

Ügyiratok szerkesztő felület – Kapcsolatok fül

8.4. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön jelennek meg az érkeztetés vagy iktatás során megadott kulcsszavak, illetve
lehetőségünk van az ügyirathoz további kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
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A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Amennyiben törölni szeretnénk a korábban megadott kulcsszót, akkor az adott kulcsszó sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.

Ügyiratok szerkesztő felület – Kulcsszavak

8.5. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön jelennek meg az érkeztetés vagy iktatás során megadott feljegyzés, illetve
lehetőségünk van az ügyirathoz további feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.
A korábban megadott feljegyzések törlésére nincs lehetőség, csak a módosítására. De ezt is csak az a
felhasználó tudja megtenni aki a feljegyzés rögzítette az ügyirathoz.
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Ügyiratok szerkesztő felület – Feljegyzések fül

8.6. Mutatók
A „Mutatók” fülön jelennek meg az iktatás során megadott mutatók, illetve lehetőségünk van
az ügyirathoz további mutatót megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva, a megjelenő listából kiválaszthatjuk a megfelelő mutatót.

Ügyiratok szerkesztő felület – Mutatók fül

8.7. Mellékletek
A „Mellékletek” fülön az ügyirathoz korábban megadott mellékleteket tekinthetjük, illetve adhatjuk
meg.
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A „Hozzáad” gombbal további melléklet adható meg.
A „Melléklet leírása” mezőben van lehetőség a melléklet szabadszöveges megadására.
Az „Adathordozó” mezőben digitális vagy vegyes típusú érkeztetés során jelezhetjük, hogy az irat
milyen típusú adathordozón érkezett.
A „Melléklet fajtája” kódtételes választó listában kell megadni a melléklet típusát.
A „Darabszám” mezőben lehet megadni a mellékletek számát.
A „Terjedelem” mezőnél megadható az irat terjedelme.

Ügyiratok szerkesztő felület – Mellékletek fül

8.8. Elektronikus állományok
Az „Elektronikus állományok” lapfülön látható az ügyirat indító iratának, továbbá összes alszámának
elektronikus állománya. Itt nemcsak a létrehozáskor rögzített elektronikus példányok érhetőek el,
hanem az utólag feltöltöttek is.
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Ügyirat elektronikus állományai

Az adatlistából kiválasztva a példányt, majd az „Elektronikus állomány verziója” gombra kattintva
megjelennek a kiválasztott állományhoz tartozó verziók.

Elektronikus állomány verziói

A „Megtekint” gombbal lehet megnyitni a kiválasztott verzió adatait megjelenítő felületet.
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Elektronikus állomány verziójának adatai

A „Megnyit” gomb segítségével pedig az elektronikus példány kiválasztott verzióját lehet megnyitni.

8.9. Funkciók
Az ügyirat funkcióit attól függően érjük el, hogy az adott ügyiratnak milyen az aktuális státusza.

8.9.1. Előadói ív nyomtatás
Abban az esetben, ha az ügyiratról előadói ívet szeretnénk nyomtatni, akkor kattintsunk a „Nyomtat”
gombra.
Ekkor egy új böngészőablak nyílik, ahol lehetőségünk van kiválasztani, hogy melyik nyomtatási sablont
szeretnénk használni.
A „Nyomtatványok” mezőbe írjuk be a nyomtatási sablon nevét, vagy a választólista segítségével
keressük ki a használni kívánt sablont.
Miután kiválasztottuk a megfelelőt, kattintsunk a „Nyomtat” gombra.
Ekkor a rendszer kigenerálja a nyomtatási sablont PDF formátumba.
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Ügyiratok – Előadói ív nyomtatása felület

8.9.2. Ügyirat lezárás
Amikor egy ügyirat munkafolyamat elérkezik a végállapotba, lezárhatjuk azt, és ettől a pillanattól
kezdve már kerülhet bele új irat. Az ügyirat lezárásához kattintsunk a „Lezár” gombra.
Ekkor a rendszer kéri a lezárás megerősítését, egyúttal tájékoztat a további teendőkről. A „Rendben”
gombbal az ügyirat lezárását tudjuk véglegesíteni. A „Mégse” gombra kattintva pedig a lezárást nem
végzi el a program, egyúttal kilépünk a lezárás megerősítését kérő ablakból.

Megerősítő kérdés
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A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
lezárja az ügyiratot, és a sikeres műveletről információs ablakban tájékozat minket.

Információs ablak
A lezárást követően az ügyirat státusza „Lezárva” lesz.
Abban az esetben ha az ügyiratnak nincs irattári tételszáma, a rendszer nem engedi lezárni az ügyiratot.
A hiányosságról figyelmezető üzenet küld a rendszer.

Figyelmeztető üzenet

Postázás alatt álló ügyiratot sem enged a rendszer lezárni. Amennyiben mégis rákattintunk a „Lezár”
gombra, a rendszer figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet
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8.9.3. Ügyirat újranyitás
Abban az esetben, ha lezárás után szeretnénk mégis újranyitni az ügyiratot, akkor azt az
„Újranyit” gombra kattintva tudjuk megtenni.
A gombra kattintva, a felugró ablakban meg kell adnunk az újranyitással kapcsolatos adatokat.
Az „Újranyitás indoka” mezőben kötelezően meg kell adnunk az ügyirat újranyitásának indokát.
Ezt legördülő listából, de akár szabadszöveges mezőben is megadhatjuk.
Abban
az
esetben
ha
az
„UGYIRAT_HATARIDEJENEK_UJRASZAMOLASA”
rendszerparaméter „I” értéken van, akkor további, a határidő módosításával kapcsolatos mezők
jelennek meg. A „Határidő újraszámolása” billenő kapcsoló „Igen” állásra kapcsolásával,
kötelezővé válik a „Határidő újraszámolás indoka” mező, illetve a rendszer újraszámolja az
ügyirat abszolút határidejét az újranyitás napjától számítva az újranyitás előtt megadott relatív
határidő alapján. A funkció csak az eredetileg relatívként beállított határidő esetén működik.

Ügyirat újranyitása
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphet a műveletből. Az „Újranyit” gombra kattintva a rendszer
újranyitja az ügyiratot, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs abalk

8.9.4. Új határidő
Az „Új határidő” gombra kattintva lehetséges az ügyirathoz új határidőt megadni. A gombra kattintva
egy új szerkesztő felület nyílik meg. A „Határidő” kódtétel mező segítségével határozhatjuk meg, hogy
relatív vagy abszolút módon adjuk meg az új határidőt. A „Megjegyzés” mezőben kötelezően meg kell
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adnunk a határidő módosítás indokát. A „Figyelmeztető határidő” mezőben beállíthatjuk a
figyelmeztető határidőt.

Új határidő megadása
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a megadott
érték szerint módosul az ügyirat határideje, illetve a rendszer információs ablakban tájékozat minket a
sikeres mentésről.

Információs ablak

A rendszer ekkor visszanavigál minket az ügyirat szerkesztő felületre, ahol a „Határidő” mezőben
megjelenik az új határidő, illetve a „Megjegyzés” mezőben láthatjuk a határidő módosításának okát.

8.9.5. Skontróba helyezés
Lehetőségünk van az ügyirat határidejét skontró állapotba helyezni, abban az esetben ha rajtunk
kívülálló okok miatt nem tudunk dolgozni egy üggyel. Ha skontó állapotba kerül egy ügyirat, akkor a
korábban megadott határidő kitolódik annyi nappal, ameddig az ügy skontró állapotban volt. A
„Skontró” gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol a „Skontróba helyezés indoka” kódtételes
mezőben kötelezően meg kell adunk a skontróban helyezés okát.
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Skontróba helyezés indoka

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az indok megadása után, a „Skontróz” gombra
kattintva, az ügyirat skontró állapotba kerül és a sikeres mentés a rendszer információs ablakban
tájékoztat.

Információs ablak

Abban az esetben, ha nem töltjük a „Skontróban helyezés indoka” mezőt és rákattintunk a „Skontróz"
gombra, a rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.

Figyelmeztetés

A sikeres mentést követően az ügyirat státusza „Skontrózva” lesz, a „Megjegyzés” mezőben is látható
a skontrózás oka, és megjelenik a „Skontróba helyezés óta eltelt idő” mező, ahol láthatjuk, hogy mióta
van skontró állapotban az ügyirat határideje.
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8.9.6. Skontróból kivétel
Miután az ügyirat skontró állapotba került, a szerkesztő felületen megjelenik a „Skontróból kivesz”
funkciógomb, amely segítségével kivehetjük az ügyirat határidejét a skontró állapotból. A gombra
kattintva, megerősítő kérdést küld a rendszer.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

8.9.7. Postázás
A „Postáz” gombra kattintva van lehetőségünk az ügyiratot intézményen belül továbbpostázni. A
gombra kattintva megnyílik egy új szerkesztő felület, ahol lehetőségünk van megadni a postázással
kapcsolatos adatokat.
A „Címzett szervezet” és a „Címzett személy” mezőben csak belső szervezetek és alkalmazottak
jelennek meg és az ügyirat postázásához elég csak az egyik mezőt tölteni. Abban az esetben ha
„CIMZETT_SZERVEZET_HOZZAFERO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mezőben megadott
szervezeti egység bekerül az ügyirat hozzáférői közé.
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A „Feltételezett átvételi mód” mező a „FELADOJEGYZEK_ALAPERTELMEZETT_MODJA”
rendszerparaméter értékétől függően töltődik. A paraméter „I” állása esetén „Postalappal igazolt”,
„N” érték esetén pedig „Direkt” értékkel töltődik.
A „Kézbesítés módja” mezőben adhatjuk meg, hogy miként postázzuk az ügyiratot. Abban az esetben,
a „KEZBESITES_MODJA” mezőben megadunk egy kézbesítési módot, akkor a rendszer ezt a mezőt, a
paraméterben megadott kézbesítéssel tölti automatikusan.
A Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a funkcióból. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elpostázza a címzettnek az ügyiratot, és a sikeres postázásról információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
A sikeres postázást követően a rendszer átnavigál minket az „Átadás-átvétel” / „Feladott tételek” /
„Ügyiratok” felületre,ahol lehetőség van szerkeszteni, nyugtázni vagy téves címzés esetén visszavenni
az ügyiratot.
Abban az esetben ha elektronikus ügyiratot postázunk (vagyis az irat elektronikus példánya van
beszerelve az ügyiratba), akkor a kötelező mezők kitöltése és a „Mentés” gombra kattintás után a
rendszer automatikusan elvégzi a birtokló váltást, ugyanis ebben az esetben nem kell a címzett
szervezetnek átvennie az elektronikus ügyiratot.

Ügyirat postázása felület
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8.9.8 Ügyirat beszerelés
A „Beszerel” gombra kattintva lehetőségünk van két ügyiratot összeszerelni, azaz az adott ügyiratot
egy másik létező ügyiratba elhelyezni. A gombra kattintva egy új szerkesztő felület nyílik meg.
A „Befoglaló ügyirat” mezőben választhatjuk ki, hogy mely ügyiratba szeretnénk beszerelni az adott
ügyiratot.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A befoglalt ügyirat irattári tételszáma a szerelést követően automatikusan módosul a befoglaló ügyirat
irattári tételszámával. Továbbá a befoglalt ügyiratot külön nem lehet kezelni, sőt szerkeszteni sem.
Az irattárba adott, illetve határidőbe helyezett ügyiratok esetében a „Beszerel” gombra kattintáskor a
program jelzi ennek tényét, és biztonsági kérdést tesz fel, amellyel kéri a művelet megerősítést.

Irattárazott ügyirat beszerelése

A megerősítést követően beszereli az ügyiratot, egyúttal kiveszi az irattárból/határidőből. Ellenkező
esetben nem történik meg a beszerelés, az ügyirat irattárban marad, a határidőbe helyezést nem
szünteti meg.
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Ügyirat beszerelése felület

8.9.9. Ügyirat kiszerelése
Beszerelt ügyiratok esetében a szerkesztőfelület funkciógombsorában megjelenik a „Kiszerel” gomb.
Ennek segítségével meg tudjuk szüntetni a két ügyirat közötti kapcsolatot.

8.9.10. Ügyirat sztornózása
Az ügyirat sztornózásához kattintsunk a „Sztornóz” gombra. A rendszer ekkor egy megerősítő kérdést
küld. A „Sztornózás indoka” legördülő listából előre definiált értékek segítségével, illetve
szabadszövegesen is meghatározható. A legördülő listából választott elem bekerül a szöveges mezőbe.
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Megerősítés kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva, a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

Abban az esetben, ha a „KULDEMENYNEK_MINDIG_LEGYEN_IRATA” rendszerparaméter „I” értéken
van, és az ügyiratnak vannak alszámos iratai, akkor a rendszer nem engedi sztornózni az ügyiratot, csak
azután, hogy az ügyirat alszámait sztornóztuk az „Iratok” felületen. Erről figyelmeztető üzenetet is küld
a rendszer.

Figyelmeztető üzenet
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Postázás alatt lévő ügyiratot nem enged a rendszer sztornózni. Erről figyelmeztető üzenet is küld a
rendszer.

Figyelmeztető üzenet

8.9.11. Kölcsönzés
Az „Ügyiratok” menüponton amennyiben kiválasztjuk az „Irattárban lévő ügyiratok” sablonnézetet,
lehetőség van az ügyirat kölcsönzésének kezelésére. Erre akkor van szükség, ha például az ügyirat
átmenetileg átkerül egy másik szervezeti egységhez, kölcsönadjuk más szervezetnek. Ekkor nagyon
fontos, hogy a kölcsönadás tényét is rögzítsük, hiszen így nyomon követhető az ügyirat konkrét helye.

Ügyiratok – Irattárban lévő ügyirat sablonnézet

Ha kölcsön szeretnénk adni az ügyiratot, akkor kattintsunk a „Kölcsönöz” funkciógombra. Ekkor a
rendszer egy új fülön jeleníti meg a szerkesztő felületet, ahol elvégezhető a művelet.
A „Kölcsönző személy” és a „Kölcsönző szervezet” mezőben adhatjuk meg, hogy ki lesz a kölcsönző.
Amennyiben az egyik kötelező mezőt töltjük, akkor a másik automatikusan átvált nem kötelező
mezőre.
A „Kölcsönzés kezdete” mezőt a rendszer automatikusan tölti az aktuális dátummal.

161

A „Kölcsönzés lejárta” mezőben adhatjuk meg a kölcsönzés határidejét.
A „Kiadó” mezőt a rendszer automatikusan tölti a kölcsönzés tényét rögzítő alkalmazott nevével.
A kölcsönzés tényének rögzítéséhez kattintsunk a „Kölcsönöz” funkciógombra.

Ügyiratok – Kölcsönzés felület

A mentést követően az ügyirat státusza „Kölcsönözve” lesz.

8.9.12. Visszaszolgáltatás
Miután a kölcsönzött ügyirat visszakerült a szervezethez lehetőség van visszavételezni.
Az „Ügyiratok” menüponton az „Irattárban lévő ügyiratok” sablonnézetben válasszuk ki a megfelelő
ügyiratot és kattintsunk a „Kölcsönöz” gombra.
A „Visszaszolgáltatás” funkciógombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést küld.

Megerősítő kérdés
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet. A sikeres műveletről a rendszer információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

8.9.13. Alszámos iktatás
Az „Ügyiratok” menüpont „Birtokolt ügyiratok” nézetéből van lehetőség az adatlistában kiválasztott
ügyirat alól egyből alszámos iktatást kezdeményezni. Ebben a nézetben azok az ügyiratok jelennek
meg, amelyeket az aktuális szervezeti egység birtokol, nem állnak postázás alatt, nincsenek lezárva,
irattárazva, nem sztornózták, nincsen beszerelve másik ügyiratba.

Ügyiratok – Birtokolt ügyiratok nézet
Az ügyirat kijelölését követően az „Alszámos iktatás” funkciógombra kattintva egy új lapfülön nyílik
meg az iktatás adatbeviteli felülete. Az „Iktatás” kapcsolóállásai közül a „Főszámos” jelölő inaktív lesz,
azonban a „Paraméterek” ablak többi kapcsolóállását szabadon lehet módosítani. A program ezen túl
betölti az „Ügyirat előzmény” mezőbe az ügyirat iktatószámát, amelyről a folyamatot indítottuk, és ezt
nem is engedi módosítani.
A mentést követően az ügyirat soron következő alszámát osztja ki a program.

8.10. Kapcsolódások
8.10.1. Beszerelt ügyiratok
A „Beszerelt ügyiratok” kapcsolódásra kattintva, egy új felület jelenik meg, ahol az adott ügyiratba
szerelt ügyiratokat tekinthetjük meg. A befoglalt ügyiratok adatait nincs lehetőségünk szerkeszteni, de
megtekinteni igen. Ehhez jelöljük ki az egyik ügyiratot az adatlistából majd kattintsunk a „Megtekint”
gombra.
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Ügyiratok – Befoglalt ügyiratok felület

8.10.2. Materiális példányok
A „Materiális példányok” kapcsolódásra kattintva, az ügyiratba szerelt materiális példányokat
tekinthetjük meg.

Ügyiratok – Materiális példányok felület

8.10.3. Elektronikus állományok
Az „Elektronikus állományok” kapcsolódásra kattintva, az ügyirat elektronikus állományait
tekinthetjük meg. amennyiben a szerepkör vonatkozásában nincs a „Helyi elektronikus példány
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elérhető” Secman jog beállítva. Két nézet közül választhatunk, amelyek befolyásolják, hogy mely
példányok jelennek meg az adatlistában. Az „Összes” nézetben az ügyirat összes iratának elektronikus
példányai szűrhetők le függetlenül attól, hogy iktatáskor vagy utólag lettek az irathoz csatolva.
Amennyiben tartozik az ügyirathoz ügyintézés, az Ügyintézés mappában található példányok is
elérhetőek innen. A „Beszerelt” nevű nézet abban különbözik az előbbitől, hogy a nézet segítségével
az ügyiratba szerelt elektronikus példányok listáját kérhetjük le. A példány metaadatainak
megtekintése mellett itt van lehetőségünk a fájlt letölteni a „Letöltés” funkciógomb segítségével.

Ügyiratok – Elektronikus állományok felület

8.10.4. Iratok
Az „Iratok” kapcsolódásra kattintva, az ügyirat iratait tekinthetjük meg. A szerkesztő felület
felépítéséről és funkcióiról a 8 fejezetben olvashat bővebben.

Ügyiratok – Iratok felület

8.10.5 Feladatok
A „Feladatok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az ügyirathoz tartozó feladatokat.

165

Az „Új” gombra kattintva, lehetőségünk van új feladatot küldeni az ügyiratról.
A „Szerkeszt” gombra kattintva pedig megtekinthetjük az ügyirathoz tartozó feladatok
részleteit.

Ügyiratok – Feladatok felület

8.10.6. Napló
Az „Napló” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az ügyirat esemény történetét.

Ügyiratok – Napló felület

166

8.10.7. Irattárazás
Amint az ügyirattal kapcsolatos tevékenységek befejeződnek, az ügyiratot irattárazhatjuk. Az
irattárazás előfeltétele, hogy az ügyirat lezárt legyen vagy határidőbe legyen helyezve.
Az „Irattárazás” kapcsolódásra kattintva, egy új szerkesztő felület nyílik meg, ahol lehetőségünk van az
ügyirat irattárazására.
Az „Irattári hely” mezőben választhatjuk ki az ügyirat irattárazási helyét.
Az „Elhelyező személy” és az „Elhelyezés ideje” mezőket a rendszer automatikusan tölti az aktuális
dátummal és az aktuális felhasználóval.
A „Határidő” dátummezőnél az irattárazni kívánt ügyiratot van lehetőségünk határidőbe helyezni. Ezt
akkor célszerű megtenni, ha egy ügyben külső intézkedésre van még szükség, azaz a határidőbe
helyezett ügyirattal van még tennivaló.
Az „Irattárba ad” gombra kattintva, a rendszer elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban
tájékoztat.

Információs üzenet

Postázás alatt lévő ügyiratot nem enged a rendszer irattárazni. Erről figyelmeztető üzenet is küld a
rendszer.

Figyelmeztető üzenet

Amennyiben az ügyirat nincs lezárva, nem rendelkezik irattári tételszámmal, a program figyelmeztető
üzenetben hívja fel erre a figyelmet.
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Figyelmeztető üzenet – Le nem zárt ügyirat

A sikeres irattárazást követően az ügyirat státusza „Irattárazva” lesz.
Ha az irattárban lévő ügyirattal feladatunk van, akkor ki kell vennünk az irattárból ahhoz, hogy az
adatait szerkeszteni tudjuk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az adott ügyirat kiválasztása után a
„Kapcsolódások” közül az „Irattárazva” sorra kattintunk.
Ekkor egy új szerkesztő felület nyílik meg, ahol az adatok módosítására nincs lehetőség. Az „Irattárból
kivesz” gombra kattintva, a rendszer elvégzi a műveletet, amiről információs ablakban tájékoztat.

Információs üzenet

Kölcsönzött ügyirat esetében nem engedi a rendszer, hogy kivegyük irattárból. Ekkor figyelmeztető
üzenet küld a program.

Figyelmeztető üzenet
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Ügyiratok – Irattárazás felület

8.10.8. Határidőbe helyezés
Az „Irattárazás” kapcsolódó felületen a „Határidőbe helyezés” funkciógombbal az irattárazni kívánt
ügyiratot van lehetőségünk határidőbe helyezni. Ezt akkor célszerű megtennünk, ha egy ügyben külső
intézkedésre van még szükség (pl. hiánypótlásra szólítunk fel, a hivatalból kezdeményezett iratra
választ várunk, vagy az ügy azonnali elintézése olyan akadályba ütközik, amely belátható időn belül
elhárul) azaz, hogy a határidőbe helyezett ügyirattal van még tennivaló.
Határidőbe helyezés során a program nem vizsgálja, hogy az ügyirat le lett-e zárva, illetve rendelkezike irattári tételszámmal. Ezeknél az ügyiratoknál kötelező megadni az irattári helyet.
A „Határidő” mező értékét naptárnavigátor segítségével vagy manuálisan is megadhatjuk.
Az ügyirat határidőből való kivételét az „Irattárból kivesz” funkciógombbal tudjuk elvégezni.

Határidőbe helyezés
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8.10.9. Postatörténet
A „Postatörténet” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az ügyirat postázási eseményeit. Ha egy adott
postázás további részleteit is megszeretnénk tekinteni, akkor az adott sor kiválasztása után, a
„Postázás részleti” gombra kattintva a rendszer megnyitja a megtekintő felületet.

Ügyiratok – Postatörténet felület

8.10.10. Határidő előzmények
A „Határidő előzmények” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az ügyirat határidő változási
eseményeit.

Ügyiratok – Határidő előzmények felület
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8.10.11. Ügyiratdarab
Az „Ügyiratdarab” kapcsolódó felületen lehetőségünk van megtekinteni az ügyirathoz tartozó
ügyiratdarabokat. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli
irategységei, ügyiratnak minősülnek.
Az „Új” gombra kattintva egy új szerkesztő felület nyílik meg, ahol lehetőségünk van az ügyiratdarab
létrehozására.
Az „Ügyiratdarab” fülön az ügyiratdarab adatait tudjuk megadni.
Az „Ügyiratdarab neve” mező kötelezően töltendő, az ügyiratdarab nevét adhatjuk meg.
Az „Ügytípus” kódtételes mezőben az ügyiratdarab típusát adhatjuk meg. Abban az esetben, ha a
„KOTELEZO_UGYTIPUS” rendszerparaméter értéke „I”, akkor a mező töltése kötelező.
A „Határidő” mezőben az ügyiratdarab határidejét határozhatjuk meg. Alapértelmezetten az
„UJ_UGYIRAT_ALAPERTELMEZETT_HATARIDEJE” rendszerparaméter értéke szerint töltődik, de
lehetőség van a módosításra. Amennyiben az „Ügytípus” mezőben olyan típust választunk ki, amelyhez
tartozik határidő megkötés, akkor azzal a dátummal töltődik.
A „Figyelmeztető határidő” mezőben állíthatjuk be, hogy a határidő lejárta előtt mennyivel
figyelmeztessen
minket
a
rendszer.
A
mezőre
hatással
van
a
„FIGYELMEZTETO_HATARIDO_TOLTES_IRATON_UGYIRATON_MATPELDANYON” rendszerparaméter
értéke.
A „Sürgős” kétállású kapcsoló segítségével sürgősnek jelölhetjük az ügyiratdarab elintézését. Az
„Ügyintéző személy” mezőben adhatjuk meg az ügyiratdarab ügyintézőjét. Abban az esetben, ha a
„KOTELEZO_UGYINTEZO_SZEMELY_MEZO” rendszerparaméter értéke
„I”, akkor a mező töltése kötelező. A „Határidőbe helyezés” dátummezőnél az ügyiratdarabot
lehetőségünk határidőbe helyezni. Ezt akkor célszerű megtenni, ha egy ügyben külső intézkedésre van
még szükség, azaz a határidőbe helyezett ügyiratdarabbal van még tennivaló.
A „Lezáró személy”, „Lezárás ideje” és az „Újranyitás ideje” mezőket a rendszer automatikusan tölti,
amennyiben az ügyiratdarabot lezárjuk vagy újranyitjuk.
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Ügyiratok – Ügyiratdarab felület – Ügyiratdarab fül
Az „Egyéb adatok” fülön van lehetőségünk az ügyirat iratait beletenni az új ügyiratdarabba.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
Az „Iktatószám” mezőben csak azok az iratok jelennek meg, amelyek még nincsenek ügyiratdarabba.
A „Tárgy” mezőt a rendszer automatikusan tölti a kiválasztott irat tárgyával.
A „Mutatók” fülön lehetőségünk van mutatók megadására.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelenik a beviteli rész, ahol megadhatjuk a kívánt mutatót.
A „Mutatócsoportok” gombra kattintva az általunk hozzáférhető mutatócsoportok közül
választhatunk.
A „Mégsem” gombra kattintva a kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
létrehozza az ügyiratdarabot. A sikeres műveletről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A „Szerkeszt” gombbal, az adatlistában kiválasztott ügyiratot van lehetőségünk szerkeszteni.
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Lehetőségünk van az ügyiratdarab határidejét skontró állapotba helyezni, abban az esetben ha rajtunk
kívülálló okok miatt nem tudunk dolgozni egy üggyel. Ha skontó állapotba kerül egy ügyiratdarab, akkor
a korábban megadott határidő kitolódik annyi nappal, ameddig az ügy skontró állapotban volt. A
„Skontróba helyez” gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol a
„Skontróba helyezés indoka” kódtételes mezőben kötelezően meg kell adunk a skontróban helyezés
okát.

Skontróba helyezés indoka
A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az indok megadása után, a „Skontróz” gombra
kattintva, az ügyiratdarab skontró állapotba kerül és a sikeres mentés a rendszer információs ablakban
tájékoztat.

Információs ablak
Abban az esetben, ha nem töltjük a „Skontróban helyezés indoka” mezőt és rákattintunk a „Skontróba
helyez" gombra, a rendszer figyelmeztet minket a hiányosságra.

Figyelmeztetés

A sikeres mentést követően megjelenik a „Skontróba helyezés óta eltelt idő” mező, ahol láthatjuk, hogy
mióta van skontró állapotban az ügyiratdarab határideje, illetve a „Skontró indok” mező, ahol az okot
olvashatjuk.
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Miután az ügyiratdarab skontró állapotba került, a szerkesztő felületen megjelenik a „Skontróból
kivesz” funkciógomb, amely segítségével kivehetjük az ügyiratdarab határidejét a skontró állapotból.
A gombra kattintva, megerősítő kérdést küld a rendszer.

Megerősítő kérdés
A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
Amikor egy ügyiratdarab munkafolyamata elérkezik a végállapotba, lezárhatjuk. Az ügyiratdarab
lezárásához kattintsunk a „Lezár” gombra.
Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés
A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
lezárja az ügyiratdarabot, és a sikeres műveletről információs ablakban tájékozat minket.
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Információs ablak

Miután az ügyiratdarabot lezártuk, megjelenik az „Újranyit” funkciógomb, mely segítségével
újranyithatjuk az ügyiratdarabot. A funkciógombra történő kattintáskor a felugró ablakban kötelező
megadni az újranyitás indokát. A mentést követően a rendszer automatikus kitölti az „Újranyitás ideje”
mezőt.

9. Példányok
9.1. Materiális példányok
A „Példányok” / „Materiális példányok” felületen a rendszerben szereplő valamennyi általunk
hozzáférhető materiális példány megjelenik. Az elérhető funkcionalitások az adott felhasználó
szerepkörének és jogosultságának függvényében, illetve a sablonnézet szerint alakulnak.
A „Materiális példányok” menüpontra lépve először az adatlistás felület jelenik meg.

Materiális példányok felület
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Amennyiben a materiális példányt csak megtekinteni van lehetőségünk, akkor a megfelelő materiális
példány kiválasztása után kattintsunk a „Megtekint” gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztő felület, de
az adatok módosítására nincs lehetőségünk.
Abban az esetben, ha egy materiális példányt sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő materiális
példány kiválasztása után kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést
tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphet a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

Amennyiben a materiális példány postázás alatt van, akkor nem lehetséges a rendszerben sztornózni,
ha mégis kijelölünk egy ilyen tételt sztornózásra a rendszer figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet
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Ügyiratba szerelt materiális példányt nincs lehetőség sztornózni. Erről figyelmeztető üzenetet is küld a
rendszer.

Figyelmeztető üzenet
A „Másol” gombot alkalmazva lehetőségünk van a kijelölt materiális példány másolására.
A szerkesztő felület megjelenítéséhez jelölje ki a kívánt iratot majd kattintson a „Szerkeszt” gombra.

9.1.1. Materiális példányok jellemzői
A „Materiális példányok jellemzői” fülön tekinthetjük meg a materiális példány alapadatait.
A „Vonalkód” mezőben az ügyiraton található vonalkódot láthatjuk.
A „Típus” mezőben láthatjuk, hogy az adott materiális példány milyen típusú, azaz eredeti, másolati
vagy másodlati.
Az „Adathordozó” mezőben láthatjuk, hogy a materiális példány milyen adathordozón található.
Az „Iratpéldány iránya” mezőben tekinthetjük meg a materiális példány irányát.
A „Példány határideje” mezőnél megadhatunk egy dátumot, ami azt jelöli, hogy meddig kell
elvégeznünk
a
példánnyal
való
munkánkat.
Abban
az
esetben,
ha
a
„MATERIALIS_PELDANY_HATARIDO_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mező
töltése kötelező.
A

„Példány

figy.

határideje”

mezőt a

program

automatikusan tölti

„FIGYELMEZTETO_HATARIDO_TOLTES_IRATON_UGYIRATON_MATPELDANYON”
rendszerparaméterben megadott érték szerint, abban az esetben, ha az „Iktatás” felületen töltöttük a
„Határidő” mezőt.
A „Példány elintézve” mezőnél lehetőségünk van megadni azt a dátumot, mikor az adott materiális
példánnyal a munka befejeződött.
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A materiális példány megsemmisítése esetén a rendszer automatikusan tölti „Megsemmisítő”, az
„Ellenőr” és a „Megsemmisítés ideje” mezőket, ahol láthatjuk, hogy ki végezte el, ki volt a
megsemmisítési ellenőr és azt, hogy mikor lett megsemmisítve a példány.
A „Státusz” mezőben láthatjuk a materiális példány aktuális állapotát.
Az „Ügyirat” mezőben láthatjuk annak az ügyiratnak az iktatószámát, amelybe be van szerelve a
materiális példány.
A „Birtokló szervezet” mezőben láthatjuk a materiális példányt birtokló szervezetet.
A „Birtokló személy” mezőben jelölhetjük, hogy a birtokló szervezeten belül ki birtokolja személyesen
a materiális példányt.
A „Létrehozás” és a „Létrehozó személy” mezőben a materiális példány létrehozásának ideje és a
létrehozó alkalmazott neve jelenik meg.
Az „Utolsó módosító személy” és az „Utolsó módosítás ideje” mezőben a materiális példányt utoljára
módosító alkalmazott neve és időpontja látszik.
A „Megjegyzés” mezőben megjegyzést fűzhetünk a materiális példányhoz.

Materiális példányok szerkesztő felület – Materiális példányok jellemzői fül

9.1.2. Irat jellemzői
Az „Irat jellemzői” fülön tekinthetjük meg azokat az irat adatokat, amelyhez tartozik a materiális
példány.
A „Tárgya” mezőben tekinthetjük meg az irat tárgyát.
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Az „Eredeti méret” mezőben az irat méretét tudjuk meghatározni a lenyíló lista segítségével.
Az „Érkeztető azonosító” mezőben tekinthető meg a küldemény azonosítója, amennyiben az irat
bejövő volt.
Az „Iktatószám” mezőben az irat iktatási száma látható.
Az „Iktatókönyv” mezőben tekinthető meg, hogy melyik iktatókönyvbe lett iktatva az irat.
A „Típus” mezőben az irat típusa jelenik meg.
Az „Irat kategória” mezőben tekinthető meg az irat típusa.
Az „Irattári tételszám” mezőben tekinthetjük meg az iratnak megadott tételszámot.
A „Határidő” mezőben az iktatáskor megadott „Irat határideje” mező értékével töltődik.

Materiális példányok szerkesztő felület – Irat jellemzői fül

9.1.3. Irat mellékletei
Az „Irat mellékletei” fülön láthatjuk, hogy az iktatás során vagy utólag, milyen mellékleteket adtak az
irathoz.
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Materiális példányok szerkesztő felület – Irat mellékei fül

9.1.4. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön lehetőségünk van a materiális példányhoz kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Amennyiben törölni szeretnénk a korábban megadott kulcsszót, akkor az adott kulcsszó sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.
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Materiális példányok szerkesztő felület – Kulcsszavak fül

9.1.5. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön lehetőségünk van a materiális példányhoz feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.

Materiális példányok szerkesztő felület – Feljegyzések fül

9.1.6. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön azokat az alkalmazottakat illetve szervezeti egységeket láthatjuk, akik
megtekinthetik az adott materiális példány adatait.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni materiális példányhoz, akkor azt több módon
tudjuk megtenni. A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat
adhatunk még a listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok”
menüponton definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni a materiális példányhoz, de a
kiválasztott egyéncsoportból csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni. A hozzáférő
szervezetek listáját befolyásolja továbbá a LETREHOZASKOR_HOZZAFERES_ADAS paraméter. Ennek I
értéke mellett a materiális példány létrejöttekor a birtokló szervezeti egység automatikusan bekerül a
hozzáférők közé.
Abban az esetben, ha rossz személyt adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd
nyomjuk meg a „Sort töröl” gombot.
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A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni a materiális példányhoz, de a kiválasztott
egyéncsoportból csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha rossz
szervezetet adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl”
gombot.

Materiális példányok szerkesztő felület – Hozzáférők fül

9.1.7. Ügyintézők
Az „Ügyintézők” fülön lehetőségünk van a materiális példányhoz külön ügyintézőt rendelni. A
„Hozzáad” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk a listához. Abban az esetben, ha rossz
személyt adtunk meg ügyintézőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl”
gombot.
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Materiális példányok szerkesztő felület – Ügyintézők fül

9.1.8. Funkciók
A materiális példány funkcióit attól függően érjük el, hogy az adott materiális példány ügyiratba van-e
szerelve, illetve mi az aktuális státusza.

9.1.8.1. Materiális példány másolás
A funkció elérhető ügyiratba szerelt példánynál és ügyiratba nem szerelt példánynál is. A „Másol”
gombra kattintva lehetőségünk van az adott materiális példány másolására. A gombra kattintva egy új
szerkesztő felület nyílik meg, ahol a mezők többsége már ki van töltve azokkal az adatokkal, amelyekkel
rendelkezett a materiális példány.
A „Típus” mező értéke a „MASOLT_PELDANY_TIPUSA” rendszerparaméter értéke szerint töltődik.
Az „Ügyirat” mező értéke üres lesz a másolt példány esetében, mivel ez a materiális példány nincs az
ügyiratba szerelve.
A „Mentés” gombra kattintva a rendszer létrehozza a másolati példányt.

Materiális példány másolása felület

9.1.8.2. Materiális példány postázása
A funkció nem érhető el ügyiratba szerelt példány esetén.
A „Postáz” gombra kattintva egy új szerkesztő felület nyílik meg, ahol lehetőségünk van megadni a
postázással kapcsolatos adatokat.
A „Feladási adatok” fülön a materiális példány címzési és kézbesítési adatait adhatjuk meg.
A „Címzett szervezet” és „Címzett személy” mezőkben választhatjuk ki a megfelelő címzettet. Abban az
esetben ha „CIMZETT_SZERVEZET_HOZZAFERO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mezőben
megadott belső szervezeti egység bekerül a materiális példány iratának hozzáférői közé.
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A címzettek kiválasztása után a „Postai cím” mező automatikusan töltődik a címzett alapértelmezett
címével.
Abban az esetben, ha olyan címzettet adunk meg, akinek nincs rögzítve postai cím a rendszerben, a
program figyelmeztető üzenet küld.

Figyelmeztető üzenet

A „Ragszám” mezőben adhatjuk meg a borítékra ragasztott ragszám értékét.
A „Példány vonalkódja” mezőben adhatjuk meg a materiális példány vonalkódját.
A „Feladás ideje” mező automatikusan töltődik az aktuális dátummal, de lehetőségünk van korábbi
dátum megadására.
A „Feladó szervezet” mezőt a rendszer automatikusan tölti az aktuális szervezeti egységgel.
A „Feladó személy” mezőt a rendszer automatikusan tölti az aktuális felhasználó nevével.
Az „Átadó szervezet” mezőben tudjuk megadni azt a szervezetet, amelyen keresztül az átadás történik.
A „Feltételezett átvételi mód” mezőben jelölhetjük az átvételi módot. Abban az esetben, amennyiben
a
„FELADOJEGYZEK_ALAPERTELMEZETT_MODJA” rendszerparaméter értéke „I”-re van
állítva, akkor a mező értéke alapértelmezetten a „Postalappal igazolt” lesz.
A „Kézbesítés módja” mezőnél tudjuk meghatározni azt, hogy milyen módon kézbesítjük a materiális
példányt. Abban az esetben, a „KEZBESITES_MODJA” mezőben megadunk egy kézbesítési módot,
akkor a rendszer ezt a mezőt, a paraméterben megadott kézbesítéssel tölti automatikusan.
A „Kézbesítés prioritása” mezőben jelölhetjük a materiális példány postára adásának sürgősségét.
A „Kézbesítő szervezet” és a „Kézbesítő személy” mezőnél tudjuk meghatározni azt a szervezetet vagy
személy, aki a postázásért felelős.
A „Feltüntetett érték” mezőnél a program automatikusan kiszámolja a materiális példány értékét
mentést követően, amennyiben meghatározzuk annak súlyát.
A „Súly” mezőben adhatjuk meg a materiális példány súlyát.
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Materiális példány postázása – Feladási adatok fül

A „Szolgáltatások” fülön a materiális példány kézbesítésére vonatkozó, illetve egyéb jellemzőket
tudunk megadni a billenő kapcsolók segítségével.

Materiális példány postázása – Szolgáltatások fül

Az „Igazolási adatok” fülön tekinthetjük meg, a materiális példány postázását követően az átvételre
vagy visszavételre vonatkozó adatokat.
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Materiális példány postázása – Igazolási adatok fül

A „Jegyzék/Nyomtatási adatok” fülön van lehetőségünk megadni a materiális példány postázásával
kapcsolatos jegyzék és nyomtatási adatait.
A „Postalapra” billenő kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a materiális példány
postázását postalapon is szükséges jelölni.
Az „Elektronikus feladójegyzékre” billenő kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a
materiális példány postázását az elektronikus feladójegyzéken is szükséges feltüntetni.
A „Belső feladójegyzékre” billenő kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a materiális
példány postázását belső feladójegyzéken is szükséges jelölni.
A „Boríték típusa” mezőben lehetőségünk van rögzíteni, hogy a materiális példány milyen típusú
borítékban kerül postázásra. A mező töltésével leegyszerűsödik a későbbi címzés nyomtatásakor az
egy borítéktípushoz tartozó címzettek kiválasztása.
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Materiális példány postázása – Jegyzék/Nyomtatási adatok fül

A „Mentés” gombra kattintva a rendszer elpostázza a címzettnek a materiális példányt, és a sikeres
postázásról információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A sikeres postázást követően a rendszer átnavigál minket az „Átadás-átvétel” / „Feladott tételek” /
„Materiális példányok” felületre, ahol lehetőség van szerkeszteni, nyugtázni vagy téves címzés esetén
visszavenni a materiális példányt.

9.1.8.3. Materiális példány visszaérkeztetés
Abban az esetben, ha egy elpostázott materiális példány kézbesítése nem sikerült, de már korábban a
programban nyugtáztuk annak sikeres célba érését, akkor lehetőségünk van a postázás sikertelenségét
rögzítenünk, így a materiális példány visszakerül a saját szervezeti egységünk birtokába. Ezt követően
lehetőségünk van a materiális példány újbóli postázására. A „Visszaérkeztet” funkció csak azoknál a
materiális példányoknál érhető el a szerkesztő felületen, ahol a birtokló szervezet egy külső, partner
szervezeti egység vagy partner személy.
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A gombra kattintva, a megjelenő ablakban, a „Visszaérkeztetés oka” mezőben van lehetőségünk
megadni a materiális példány visszaérkeztetésének okát a lenyíló lista segítségével. Abban az esetben,
ha a „KOTELEZO_INDOK_VISSZAERKEZESNEL” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a mező
töltése kötelező.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Visszaérkeztetés” gombra kattintva, a
rendszer elvégzi a műveletet, amelyről információs üzenetet is küld.

Információs üzenet

9.1.8.4. Materiális példány átiktatása
Abban az esetben, ha materiális példányt nem a megfelelő ügyiratba lett alszámosan iktatva, akkor
lehetőségünk van átiktatni.
A „Kiszerelés” gomb segítségével lehetőségünk van az alszámos irat materiális példányát kiszerelni az
ügyiratból. A gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést küld.

Megerősítő kérdés
A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs üzenet
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A kiszerelés funkció nem használható főszámos irat materiális példányánál, erről figyelmeztető
üzenetet is küld a rendszer.

Figyelmeztető üzenet

A sikeres kiszerelést követően lehetőségünk nyílik alszámosan iktatni a materiális példányt.
Az „Alszámra iktatás” gombra kattintva, egy új szerkesztő felület jelenik meg.
A „Befoglaló ügyirat” mezőben választhatjuk azt az ügyiratot, amelybe alszámosan szeretnénk iktatni
a materiális példányt.
Az ügyirat kiválasztása után kattintsunk a „Mentés” gombra, ezzel a rendszer elvégzi a műveletet. A
sikeres átiktatásról a rendszer információs üzenetet küld.

Információs üzenet

Az átiktatást követően, a materiális példány és a hozzá tartozó irat iktatási száma megváltozik, és az
„Ügyirat” mezőben megjeleni a kiválasztott ügyirat iktatási száma. Az új iktatási számot az „Irat
jellemzői” fülön az „Iktatószám” mezőben tekinthetjük meg.

9.1.9. Kapcsolódások

9.1.9.1. Feladatok
A „Feladatok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg a materiális példányhoz tartozó feladatokat.
Az „Új” gombra kattintva, lehetőségünk van új feladatot küldeni a materiális példányhoz.
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A „Szerkeszt” gombra kattintva pedig megtekinthetjük a materiális példányhoz tartozó feladatok
részleteit.

Materiális példányok – Feladatok felület

9.1.9.2. Irattárazás
Az „Irattárazás” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a materiális példány irattárazási adatait.

Materiális példányok – Irattárazás felület
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9.1.9.3. Postatörténet
A „Postatörténet” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg a materiális példány postázási eseményeit.
Ha egy adott postázás további részleteit is megszeretnénk tekinteni, akkor az adott sor kiválasztása
után, a „Postázás részleti” gombra kattintva a rendszer megnyitja a megtekintő felületet.
A részletes postatörténeten keresztül lehet elérni a felcsatolt tértivevényt. Megnyitását a
„Csatolmány” funkciógombbal lehet kivitelezni.

Materiális példányok – Postatörténet felület

9.1.9.4. Ügyirat
Az „Ügyirat” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg azt az ügyiratot, illetve annak részleteit, amelybe
a materiális példány iktatva lett.
A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 9. fejezetben olvashat bővebben.

9.1.9.5. Irat
Az „Iratok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg a materiális példányhoz kapcsolódó iratot.
A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 8. fejezetben olvashat bővebben.

9.2 Elektronikus állományok
A „Példányok” / „Elektronikus állományok” felületen a rendszerben szereplő valamennyi általunk
hozzáférhető elektronikus állomány megjelenik, amennyiben a szerepkör vonatkozásában nincs
beállítva a „Helyi elektronikus példány elérhető” Secman jogosultság. A jogosultság beállításával csak
a birtokló szervezeti egységben állva érhető el az elektronikus példány Az elérhető funkcionalitások az
adott felhasználó szerepkörének és jogosultságának függvényében, illetve a sablonnézet szerint
alakulnak.
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Az „Elektronikus állományok” menüpontra lépve először az adatlistás felület jelenik meg.

Materiális példányok felület

Amennyiben az elektronikus állományt csak megtekinteni van lehetőségünk, akkor a megfelelő
elektronikus állomány kiválasztása után kattintsunk a „Megtekint” gombra. Ekkor megjelenik a
szerkesztő felület, de az adatok módosítására nincs lehetőségünk.
Abban az esetben, ha egy elektronikus állományt sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő
elektronikus állomány kiválasztása után kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy
megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphet a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

Ügyiratba szerelt elektronikus állományt nincs lehetőség sztornózni. Erről figyelmeztető üzenetet is
küld a rendszer.

Figyelmeztető üzenet

A szerkesztő felület megjelenítéséhez jelölje ki a kívánt elektronikus állományt majd kattintson a
„Szerkeszt” gombra.

9.2.1. Elektronikus állomány jellemzői
Az „Elektronikus állományok jellemzői” fülön a feltöltött fájl alapadatait lehetséges megadni.
Az „Eredeti fájlnév” mezőben az elektronikus állomány nevét tekinthetjük meg.
A „Típus” kódtételes mezőben az állomány típusát láthatjuk.
Az „Adathordozó” mezőben jelenik meg, hogy az állomány milyen adathordozón található.
Az „Iratpéldány iránya” mezőben tekinthetjük meg az elektronikus állomány irányát.
A „Méret” mezőben az állomány mérete jelenik meg.
A „Formátum” mezőben az elektronikus állomány fájl formátumát tekinthetjük meg, A „Tároló”
mezőben jelenik meg, hogy melyik Poszeidon fájltárolón van az állomány.
A „Verzió” mezőben jelenik meg, hogy hányszor lett frissítve az állomány.
Az „Aktuális fájlnév” mezőben tekinthetjük meg a fájl aktuális nevét.
A „Státusz” mezőben láthatjuk az elektronikus állomány jelenlegi állapotát.

193

Az „Ügyirat” mezőben láthatjuk annak az ügyiratnak az iktatószámát, amelybe be van szerelve az
elektronikus állomány.
A „Birtokló szervezet” mezőben az állományt birtokló szervezeti egység neve jelenik meg.
A „Létrehozás” és a „Létrehozó személy” mezőben az elektronikus állomány létrehozásának ideje és a
létrehozó alkalmazott neve jelenik meg.
Az „Utolsó módosító személy” és az „Utolsó módosítás ideje” mezőben az állományt utoljára módosító
alkalmazott neve és időpontja látszik.
A „Megjegyzés” mezőben megjegyzést fűzhetünk az elektronikus állományhoz.

Elektronikus állományok szerkesztő felület – Elektronikus állományok jellemzői fül

9.2.2. Irat jellemzői
Az „Irat jellemzői” fülön tekinthetjük meg azokat az irat adatokat, amelyhez tartozik az elektronikus
állomány.
A „Tárgya” mezőben tekinthetjük meg az irat tárgyát.
Az „Eredeti méret” mezőben az irat méretét tudjuk meghatározni a lenyíló lista segítségével.
Az „Érkeztető azonosító” mezőben tekinthető meg a küldemény azonosítója, amennyiben az irat
bejövő volt.
Az „Iktatószám” mezőben az irat iktatási száma látható.
Az „Iktatókönyv” mezőben tekinthető meg, hogy melyik iktatókönyvbe lett iktatva az irat.
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A „Fajtája” mezőben az irat fajtáját.
A „Típus” mezőben az irat típusa jelenik meg.
Az „Irattári tételszám” mezőben tekinthetjük meg az iratnak megadott tételszámot.
A „Határidő” mezőben az iktatáskor megadott „Irat határideje” mező értékével töltődik.

Elektronikus állományok szerkesztő felület - Irat jellemzői fül

9.2.3. Hozzáférők
A „Hozzáférők” fülön azokat az alkalmazottakat illetve szervezeti egységeket láthatjuk, akik
megtekinthetik az adott elektronikus állomány adatait.
Ha szeretnénk még további hozzáférőket megadni az állományhoz, akkor azt több módon tudjuk
megtenni. A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva alkalmazottakat adhatunk
még a listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az elektronikus állományhoz, de a
kiválasztott egyéncsoportból csak a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha
rossz személyt adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort töröl”
gombot.
A „Hozzáférő szervezetek” részben a „Hozzád” gombra kattintva belső szervezeteket adhatunk még a
listához. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton
definiált egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni az elektronikus állományhoz, de a
kiválasztott egyéncsoportból csak a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni. Abban az esetben, ha
rossz szervezetet adtunk meg hozzáférőnek, akkor jelöljük ki a listából, majd nyomjuk meg a „Sort
töröl” gombot.
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Elektronikus állományok szerkesztő felület – Hozzáférők fül

9.2.4. Mappa hozzáférői
Amennyiben az elektronikus állományt mappába helyeztük el, a „Mappa hozzáférői” fülön tekinthetjük
meg a „Mappák” felületen definiált hozzáférőket.

Elektronikus állományok szerkesztő felület – Mappa hozzáférői fül

9.2.5. Hitelesség
A „Példányok” / „Elektronikus állományok” szerkesztő felületen a „Hitelesség” fülön megtekinthetjük
az állomány digitális aláírásával kapcsolatos adatokat. Az adatok szerkesztésére nincs lehetőség.
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Elektronikus állományok – Hitelesség fül

9.2.6. Kulcsszavak
A „Kulcsszavak” fülön lehetőségünk van az elektronikus állományhoz kulcsszavak megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Amennyiben törölni szeretnénk a korábban megadott kulcsszót, akkor az adott kulcsszó sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.

Elektronikus állományok szerkesztő felület – Kulcsszavak fül
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9.2.7. Feljegyzések
A „Feljegyzések” fülön lehetőségünk van az elektronikus állományhoz feljegyzéseket megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kapcsolat típusa” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
Az „Érték” mezőbe tudjuk megadni a feljegyzés szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további feljegyzést tudunk megadni.

Elektronikus állományok szerkesztő felület – Feljegyzések fül

9.2.8 Funkciók
Az elektronikus állományok funkcióit attól függően érjük el, hogy az adott elektronikus állomány
ügyiratba van-e szerelve, elhelyezték-e mappába, illetve mi az aktuális státusza.

9.2.8.1. Elektronikus állomány letöltése
A „Verziót letölt” funkciógombra kattintva lehetőségünk van elmenteni a fájlt a sajátgépünkre. A
sajátgépünkre letöltött állományon történő bármilyen változtatás nincs hatással a rendszerben lévő
eredeti fájlra. Mi csak a helyi másolattal dolgozunk.

9.2.8.2. Új verzió feltöltése
Az „Új verzió” funkciógombra kattintva az arra jogosult szerepkörrel rendelkező egyének az állományt
frissíteni tudják, ha a megjelenő ablakból kiválasztják a módosított vagy akár új állományt.
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Új verzió feltöltése

Abban az esetben, ha olyan állományt szeretnénk letölteni amely mappában van, a rendszer egy
kérdést küld.

Az „Olvasásra” gombra kattintva lehetőségünk van elmenteni a fájlt a sajátgépünkre. A sajátgépünkre
letöltött állományon történő bármilyen változtatás nincs hatással a rendszerben lévő eredeti fájlra. Mi
csak a helyi másolattal dolgozunk.
A „Szerkesztésre” gombra kattintva szintén lehetőségünk van lementi a fájlt, de ekkor az állomány
státusza „Zárolt” lesz. Amíg az állomány állapota nem változik, nincs lehetőség újra megnyitni
szerkesztésre az állományt. Erről tájékoztat is minket a rendszer, ha rákattintunk a funkciógombra.

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből.

9.2.8.3. Zárolt elektronikus állomány feloldása
A „Felold” funkciógomb csak azoknál az elektronikus állományoknál jelenik meg a szerkesztő felületen,
aminek a státusza „Zárolt”.
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Amennyiben nem szükséges tovább zárolni az állomány szerkesztését, kattintsunk a „Felold” gombra.
A sikeres feloldásról a rendszer információs ablakban tájékoztat. Ezután az állomány státusza ismét
„Aktív” lesz.

Információs ablak

9.2.8.4. Elektronikus állomány átiktatása
Abban az esetben, ha az elektronikus állomány nem a megfelelő ügyiratba lett alszámosan iktatva,
akkor lehetőségünk van átiktatni.
A „Kiszerelés” gomb segítségével lehetőségünk van az alszámos irat elektronikus állományát kiszerelni
az ügyiratból. A gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést küld.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Rendben” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs üzenet
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A kiszerelés funkció nem használható főszámos irat elektronikus állományánál, erről figyelmeztető
üzenetet is küld a rendszer.

Figyelmeztető üzenet

A sikeres kiszerelést követően lehetőségünk nyílik alszámosan iktatni az elektronikus állományt.
Az „Alszámra iktatás” gombra kattintva, egy új szerkesztő felület jelenik meg.
A „Befoglaló ügyirat” mezőben választhatjuk azt az ügyiratot, amelybe alszámosan szeretnénk iktatni
az elektronikus állományt.
Az ügyirat kiválasztása után kattintsunk a „Mentés” gombra, ezzel a rendszer elvégzi a műveletet. A
sikeres átiktatásról a rendszer információs üzenetet küld.

Információs üzenet

Az átiktatást követően, az elektronikus állomány és a hozzá tartozó irat iktatási száma megváltozik, és
az „Ügyirat” mezőben megjeleni a kiválasztott ügyirat iktatási száma. Az új iktatási számot az „Irat
jellemzői” fülön az „Iktatószám” mezőben tekinthetjük meg.

9.2.8.5. E-mail küldés
A „Példányok” / „Elektronikus állományok” szerkesztő felületen lehetőségünk van a kiválasztott
elektronikus állományt e-mailen keresztül továbbítani.
A művelet elvégzéséhez kattintsunk az „E-mail küldés” funkcióra. Ekkor a rendszer egy új fülön
megnyitja azt a szerkesztő felületet ahol a küldést elvégezhetjük.
Az „Elektronikus állományok jellemzői” fülön megtekinthetjük az állomány adatait.
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Elektronikus állományok – E-mail küldés – Elektronikus állomány jellemzői fül

Az „Üzenetek” fülön tudjuk megadni az e-mail tárgyát, illetve az üzenet szövegét. A „Tárgy” és az
„Üzenet szövege” mezők töltése kötelező.

Elektronikus állományok – E-mail küldés – Üzenetek fül

A „Címzettek" fülön adhatjuk meg az üzenet címzettjeit.
A „Feladó e-mail címe” mezőben tudjuk kiválasztani az aktuális felhasználóhoz rögzített email címeket.
Ezt a „Profilom” menüponton a „Kapcsolódások” / „E-mail címek” felületen lehetséges szerkeszteni.
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A „Címzettek kiválasztása” részen adhatjuk meg az üzenet címzettjeit. A „Hozzáad” gombra kattintva
megjelenik a beviteli rész, ahol azok a szervezeti egységek és személyek közül választhatunk, akiknek
korábban rögzítettek e-mail címet.

Elektronikus állományok – E-mail küldés – Címzettek fül

Az adatok megadása után, a küldéshez, kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres küldésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A küldés tényét a későbbiekben az „Iratok” / „Elküldött üzenetek” kapcsolódó felületek tekinthetjük
meg.

9.2.8.6. Digitális aláírás
Amennyiben be van konfigurálva a szerver oldali aláírás, és az elektronikus állomány formátuma .docx
vagy .pdf, akkor az „Példányok” / „Elektronikus állományok” szerkesztő felületen lehetőségünk van
az elektronikus állományt Pades vagy Xades aláírással ellátni.
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Elektronikus állományok – Hitelesítés felület

Pades aláírással digitális aláírás
A művelethez kattintsunk a „Hitelesség” funkciógombra. Ekkor a rendszer egy új fülön megjeleníti azt
a szerkesztőfelületet, hol az aláírást el tudjuk végezni.
Az „Elektronikus aláírás típusa” mezőnél válasszuk ki a „PADES” kapcsolót.
A „Kiadmányozó személy” mezőben tudjuk megadni a kiadmányozó személyt, amennyiben annak
jelölése szükséges.
Az adatok rögzítése érdekében kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A művelet eredményének megtekintéséhez lépjünk vissza az elektronikus állomány szerkesztő
felületére és kattintsunk a „Verziót letölt” funkciógombra.
Abban az esetben, ha nem jelöltük ki a kiadmányozó személyt, a „Szervezet” és a „Kiadmányozta”
részhez is a legfelső szervezeti egységet írja be a program.
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Pades aláírás – Kiadmányozó jelölése nélkül

Amennyiben megjelöltük a kiadmányozót, a „Szervezet” részhez a legfelső szervezet kerül be, a
„Kiadmányozta” részhez pedig a megadott alkalmazott.

Pades aláírás – Kiadmányozó jelölésével

9.2.8.7. Elektronikus állomány küldése Hivatali kapun keresztül
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az iktatott elektronikus állományt utólag (nem iktatással egy
időben) elküldjük hivatali kapun keresztül. A művelet elvégzéséhez lépjünk a „Példányok” /
„Elektronikus állományok” szerkesztő felületre, majd kattintsunk a „Hivatali kapu” funkciógombra.
Ekkor a rendszer egy új fülön megnyitja azt a szerkesztő felületet ahol a küldést elvégezhetjük.
A „Hivatali kapu (KÉR)” mező kétállású kapcsolójával határozhatjuk meg, hogy milyen címzetteket
fogunk megadni. Alapértelmezett állása a „Nem”.
A „Hivatali kapu” mezőben adhatjuk meg, hogy melyik kapun keresztül küldjük ki az elektronikus iratot.
A „Címzettek kiválasztása” részen adhatjuk meg a címzetteket. A „Hozzáad” gombra kattintva
megjelenik a kereső mező. A mezőben attól függően adhatjuk meg a címzetteket, hogy a „Hivatali kapu
(KÉR)” mezőnél milyen álláson van a kapcsoló. Amennyiben „Nem” álláson van, olyan partner
szervezeteket adhatunk meg, amelyek csak OM azonosítóval rendelkeznek. Abban az esetben ha
átállítjuk „Igen” értékre, a mezőben olyan partner szervezeteket adhatunk meg, amelynek rögzítve van
az OM és a KÉR azonosítója is a rendszerben. További címzettek megadásához kattintsunk ismét a
„Hozzáad” gombra.
Az adatok megadása után, a küldéshez, kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor a rendszer elküldi a
megadott címzetteknek az elektronikus állományt. A sikeres küldésről a rendszer információs ablakban
tájékoztat.
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Információs ablak

Információs ablak

Elektronikus állomány felület – Hivatali kapu küldés

9.2.8.8. Elektronikus állomány küldése Ügyfélkapun keresztül
Az ügyfélkapun keresztüli kiküldést az „Elektronikus állományok” szerkesztő felületén elérhető
„Ügyfélkapu” funkciógombbal tudjuk elvégezni.
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A „Hivatali kapu” kötelező mezőben kell megadni azt a hivatali kaput, amelyen keresztül küldeni
szeretnénk a partner részére az elektronikus állományt. A választólistában csak azok a kapuk jelennek
meg, amelyek nem lettek KÉR-esnek jelölve.
A „Hozzáad” gombra kattintva jelenik meg a címzettek kiválasztásához tartozó beviteli sor. Egyszerre
több címzett is megadható, ehhez a „Hozzáad” funkciógombra kattintva szükséges megadni a
címzettek számának megfelelő számú sort. Több címzett megadása esetén a kiküldés előtt arra kell
figyelni, hogy minden egyes címzetthez hozzá legyen rendelve a saját kapcsolati kódja.
A „Kapcsolati kód” billenőkapcsolóval szűkíthető a címzettek adatlistája. Az „Igen” állás esetén csak
azok közül a partnerek közül enged választani a program, amelyekhez rögzítve lett ez az információ. A
„Személy” mezőben tudjuk megadni a címzett nevét.
A „Kapcsolati kód” mezőben jelenik meg a partner személy kapcsolati kódja. Mivel ezt az értéket a
program tölti a személyhez rögzített adat vagy a lekérdezés eredménye alapján, a mező inaktív, nem
módosítható.
A „Lekérdez” funkciógomb segítségével tudjuk a partner személy kapcsolati kódját lekérdezni. Ehhez
szükséges megadni a „Viselt név” blokkban a „Vezetéknév”, „Utónév 1”, a „Születési név” blokkban a
„Vezetéknév”, „Utónév 1”, az „Anyja születési/lánykori neve” blokkban a „Vezetéknév”, „Utónév 1”, az
„Egyéb adatok” blokkban a „Születési hely”, „Születési idő” adatokat. Az előbbiek közül amelyek már
rögzítve lettek korábban a személyhez, automatikusan betöltésre kerülnek. A lekérdezés folyamatát
az „Elküld” gombra kattintva tudjuk kezdeményezni. Amennyiben helyes lekérdezési adatokat adtunk
meg, visszakapjuk a partner kapcsolati kódját, amit a program automatikusan rögzít az érintett adatai
között, valamint feltüntet a „Kapcsolati kód” mezőben. A kapcsolati kód lekérdezési ablakában
megadott személyes adatokat nem, csak a kapcsolati kódot fogja tárolni a program! Előfordulhat, hogy
több kapcsolati kódot ad vissza a lekérdezés. Ilyenkor választhatunk, hogy melyiket tárolja el közülük
a program. A kapcsolati kód lekérdezési ablakában megadott helytelen adatok esetében a program
tájékoztat a lekérdezés sikertelenségéről.

Figyelmeztető üzenet sikertelen kapcsolati kód lekérdezésről

Kapcsolati kóddal rendelkező partner személy esetében is van lehetőség lekérdezést kezdeményezni.
Abban az esetben, ha ennek során a már tárolt kódtól eltérő adatot kapunk vissza, a program frissíti az
aktuális adattal a partner kapcsolati kódját.
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Az adatok megadása után, a küldéshez kattintsunk a „Mentés” gombra. Ekkor a rendszer elküldi a
megadott címzetteknek az elektronikus állományt. A sikeres küldésről a rendszer információs ablakban
tájékoztat. A kiküldést pedig logolja az eseménytörténetben

Ügyfélkapura küldés szerkesztő felülete

9.2.9. Kapcsolódások

9.2.9.1. Küldemény
A „Küldemények” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állomány iratának küldemény
adatait.
A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 6. fejezetben olvashat bővebben.
Amennyiben helyben keletkezett vagy kimenő elektronikus állománynál kattintunk a kapcsolódásra,
akkor a program figyelmeztető üzenetben jelzi, hogy az iratához nem tartozik küldemény.

Figyelmeztető üzenet

9.2.9.2. Irat
Az „Iratok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állományhoz kapcsolódó iratot.
A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 8. fejezetben olvashat bővebben.
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9.2.9.3. Ügyirat
Az „Ügyirat” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg azt az ügyiratot, illetve annak részleteit, amelybe
az elektronikus állomány iktatva lett.
A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 9. fejezetben olvashat bővebben.

9.2.9.4. Feladatok
A „Feladatok” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állományhoz tartozó feladatokat.
Az „Új” gombra kattintva, lehetőségünk van új feladatot küldeni az elektronikus állományról. A
szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 8.13.4 fejezetben olvashat bővebben.
A „Szerkeszt” gombra kattintva pedig megtekinthetjük az elektronikus állományhoz tartozó feladatok
részleteit.

Elektronikus állományok – Feladatok felület

9.2.9.5. Napló
A „Napló” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állományhoz tartozó naplózási
adatokat.
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Elektronikus állományok – Napló felület

9.2.9.6. Állomány eseményei
Az „Állomány eseményei” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állomány esemény
adatait.

Elektronikus állományok – Állomány eseményei felület

9.2.9.7. Verziók
A „Verziók” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állomány korábbi verzióit.
A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 10.3. fejezetben olvashat bővebben.
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9.3. Verziók
A „Példányok” / „Elektronikus állományok” menüponton a Poszeidon rendszerben lévő elektronikus
állományokhoz tartozó verziók jelennek meg. Ide közvetlenül nem lehet felvenni új tételt, illetve az
állományok adatainak szerkesztésére sincs lehetőségünk. Az első verziók mindig az elektronikus
állományok feltöltésével kerülnek erre a felületre.

9.3.1. Verziók lista nézetei
„Aktív verziók” azok az állományok jelennek meg, melyeknek van mappa kapcsolata és DMS betekintő,
szerkesztő vagy karbantartó szintű hozzáféréssel rendelkezik a felhasználó, nincs sztornózva és nincs
kitöltve a véglegesítés dátuma.
„Végleges utolsó verziók” van mappa kapcsolata az állománynak és DMS betekintő, szerkesztő vagy
karbantartó szintű hozzáféréssel rendelkezik a felhasználó, nincs sztornózva és ki van töltve a
„Véglegesítve” dátum és az adott elektronikus állományból a legmagasabb verziójú.
„Összes nem sztornózott verzió” azok az állományok jelennek meg, amelyeknek van mappa kapcsolata
és DMS betekintő, szerkesztő vagy karbantartó színtű hozzáféréssel rendelkezik a felhasználó és nincs
sztornózva az állomány.
„Sztornózott verziók” van mappa kapcsolata az állománynak és DMS betekintő, szerkesztő vagy
karbantartó szintű hozzáféréssel rendelkezik a felhasználó és sztornózva van az állomány.

Példányok - Verziók menüpont

9.3.2. Keresés a „Verziók” listában
Keresni egyrészt az adott nézet szerinti oszlopok fejlécében lehet, másrészt a a lista nézet választójától
jobbra található tölcsér ikon melletti
„V” nyíllal elérhető „Verzió” kereső felületen lehet. A dátum
mezők intervallum megadásával is kereshetünk, a szöveges mezők értékeinek megadásakor
lehetőségünk van szövegrész és karakterhelyettesítők megadására, valamint a rendszer nem figyel a
kis- és nagybetű érzékenységre, és ékezetes betűk megkülönböztetésére.
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Verziók kereső felület

9.3.3. Verzió adatainak megtekintése
A „Megtekint” funkciógombbal lehetőségünk van az adatlistában kijelölt elektronikus állomány adatait
megtekinteni. Az adatok módosítására nincs lehetőség ebben az esetben.
A „Fájlnév” mezőben az adott elektronikus állomány verzió fájl neve szerepel.
A „Verzió” mezőben az adott elektronikus állomány verzió verziószáma jelenik meg.
A „Státusz” mezőben az adott elektronikus állománynak a jelenlegi állapota látható.
A „Véglegesítve” mezőben az adott elektronikus állomány véglegesítésének dátuma jelenik meg.
A „Létrehozó személy neve” mezőben az állományt feltöltő személy neve, a „Létrehozás ideje”
mezőben a feltöltés dátuma szerepel.
A „Létrehozás ideje” mezőben az adott elektronikus állomány verzió keletkezésének dátuma szerepel.
A „Megnyit” funkciógombra kattintva letölthetjük az elektronikus állományt a saját gépünkre. A
„Vissza” gombra kattintva visszaléphetünk az adatlistás felületre.
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Elektronikus állományok – Verzió adatainak megtekintése

9.3.3.1. Kapcsolódások
9.3.3.1.1. Elektronikus állományok
Az „Elektronikus állományok” kapcsolódó felületen az adott verzióhoz tartozó elektronikus állomány
részleteit tekinthetjük meg. A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 10.2 fejezetben olvashat
bővebben.

9.3.3.1.2. Napló
Az „Napló” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állomány esemény történetét.

Verziók – Napló felület
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9.3.4 Verzió megnyitása
A „Megnyit” funkciógombbal lehetőségünk van az adatlistában kijelölt elektronikus állomány
verziójának letöltésére, a saját gépünkre.

Példányok - Verziók menüpont

9.3.4.1. Kapcsolódások
9.3.4.1.1. Elektronikus állományok
Az „Elektronikus állományok” kapcsolódó felületen az adott verzióhoz tartozó elektronikus állomány
részleteit tekinthetjük meg. A szerkesztő felület felépítéséről és funkcióiról a 10.2 fejezetben olvashat
bővebben.

9.3.4.1.2. Napló
Az „Napló” kapcsolódó felületen tekinthetjük meg az elektronikus állomány esemény történetét.

Verziók – Napló felület
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10. Átadás-átvétel
10.1. Feladott tételek
10.1.1. Küldemények
A „Feladott tételek” / „Küldemények” menüponton a szervezeti egység vagy az általunk feladott
küldeményeket tekinthetjük meg, attól függően, hogy melyik sablonnézetet választjuk ki.

Feladott tételek / Küldemények felület

10.1.1.1. Szerkesztés
Az adatlistában jelöljük ki a szerkeszteni kívánt küldeményt és kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ekkor
megjelenik egy új szerkesztő felület. A postázás alatt lévő küldeménynél lehetőségünk van szerkeszteni
az átadással és kézbesítéssel kapcsolatos adatokat.
A szükséges adatok módosítása után kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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Feladott tételek / Küldemények – Szerkesztés felület

10.1.1.2. Nyugtázás
Az elpostázott küldemény nyugtázásához válasszuk ki az adatlistából az adott küldeményt, majd
kattintsunk a „Nyugtáz” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
Az „Átvevő szervezet” és az „Átvevő személy” mezőben lehetőségünk van megadni az a belső
szervezetet vagy alkalmazottat, aki a küldeményt átveszi.
A „Megjegyzés” mezőben a nyugtázással kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Nyugtázás esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Igen” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A sikeres nyugtázást követően „Feladott tételek” / „Küldemények” menüponton már nem fog
megjelenni a tétel és a címzett szervezet lesz a birtokló szervezeti egység.

216

Feladott tételek / Küldemények – Nyugtázás felület

10.1.1.3. Visszavétel
Az elpostázott küldemény visszavételéhez válasszuk ki az adatlistából az adott küldeményt, majd
kattintsunk a „Visszavétel” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki a küldeményt kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben a visszavétellel kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Visszavétel esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Nem” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Visszaérkeztetés oka” mezőben lehetőségünk van megadni a küldemény visszaérkezésének okát a
lenyíló kódtételes lista segítségével. Abban az esetben, ha a „KOTELEZO_INDOK_VISSZAERKEZESNEL”
rendszerparaméter „I” álláson van, akkor a mező töltése kötelező.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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A sikeres visszavételt követően „Feladott tételek” / „Küldemények” menüponton már nem fog
megjelenni a tétel és a feladó szervezet marad a birtokló szervezeti egység.

Feladott tételek / Küldemények – Visszavétel felület

10.1.2. Materiális példányok
A „Feladott tételek” / „Materiális példányok” menüponton a szervezeti egység vagy az
általunk feladott materiális példányokat tekinthetjük meg, attól függően, hogy melyik
sablonnézetet választjuk ki.

Feladott tételek / Materiális példányok felület
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10.1.2.1. Szerkesztés
Az adatlistában jelöljük ki a szerkeszteni kívánt materiális példányt és kattintsunk a
„Szerkeszt” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Ragszám” mezőben adhatjuk meg a borítékra ragasztott ragszám értékét.
A „Példány vonalkódja” mezőben adhatjuk meg a materiális példány vonalkódját.
Az „Átadó szervezet” mezőben tudjuk megadni azt a szervezetet, amelyen keresztül az átadás
történik.
A „Feltételezett átvételi mód” mezőben módosíthatjuk az átvételi módot.
A „Kézbesítés prioritása” mezőben jelölhetjük a materiális példány postára adásának sürgősségét.
A „Kézbesítő szervezet” és a „Kézbesítő személy” mezőnél tudjuk meghatározni azt a szervezetet vagy
személy, aki a postázásért felelős.
A „Feltüntetett érték” mezőnél a program automatikusan kiszámolja a materiális példány értékét
mentést követően, amennyiben meghatározzuk annak súlyát.
A „Súly” mezőben adhatjuk meg a materiális példány súlyát.

Feladott tételek / Materiális példányok – Feladási adatok fül

A „Szolgáltatások” fülön a materiális példány kézbesítésére vonatkozó, illetve egyéb jellemzőket
tudunk megadni a billenő kapcsolók segítségével.
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Feladott tételek / Szolgáltatások fül
Az „Igazolási adatok” fülön a „Megjegyzés” mezőben további információt adhatunk meg a postázással
kapcsolatban.
A tértivevénnyel kapcsolatos információkat is ezen a lapfülön lehet rögzíteni. A „Tértivevény
visszaérkezett” mezőben a tértivevény visszaérkezésének dátumát. Az „Első kézbesítés” és „Második
kézbesítés” mezőben ehhez képest csak múltbeli dátum adható meg.
A „Vélelem” billenőkapcsoló csak akkor állítható, ha a „Sikeres postázás” „Igen”-n áll. Ellenkező
esetben inaktív.
A „Csatolmány” tallózó listájából tölthető fel a szkennelt tértivevény, amely a későbbiek során a
„Materiális példányok”/ „Kapcsolódások” „Postartörténet”-n keresztül lesz letölthető a „Csatolmány”
funkciógomb segítségével.

Feladott tételek – Igazolási adatok fül
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A „Jegyzék/Nyomtatási adatok” fülön van lehetőségünk megadni a materiális példány postázásával
kapcsolatos jegyzék és nyomtatási adatait.
A „Postalapra” billenő kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a materiális példány
postázását postalapon is szükséges jelölni.
Az „Elektronikus feladójegyzékre” billenő kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a
materiális példány postázását az elektronikus feladójegyzéken is szükséges feltüntetni.
A „Belső feladójegyzékre” billenő kapcsoló „Igen” értékre állításával jelölhetjük, hogy a materiális
példány postázását belső feladójegyzéken is szükséges jelölni.
A „Boríték típusa” mezőben lehetőségünk van rögzíteni, hogy a materiális példány milyen típusú
borítékban kerül postázásra. A mező töltésével leegyszerűsödik a későbbi címzés nyomtatásakor az
egy borítéktípushoz tartozó címzettek kiválasztása.

Feladott tételek / Materiális példányok – Jegyzék/Nyomtatási adatok fül

A szükséges adatok módosítása után kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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10.1.2.2 Nyugtázás
Az elpostázott materiális példány nyugtázásához válasszuk ki az adatlistából az adott materiális
példányt, majd kattintsunk a „Nyugtáz” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
Az „Átvevő szervezet” és az „Átvevő személy” mezőben lehetőségünk van megadni az a szervezetet
vagy személyt, aki a materiális példányt átveszi.
A „Megjegyzés” mezőben a nyugtázással kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Nyugtázás esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Igen” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
A sikeres nyugtázást követően „Feladott tételek” / „Materiális példányok” menüponton már nem fog
megjelenni a tétel és a címzett szervezet lesz a birtokló szervezeti egység.

Feladott tételek / Materiális példányok – Nyugtázás felület
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10.1.2.3. Visszavétel
Az elpostázott materiális példány visszavételéhez válasszuk ki az adatlistából az adott materiális
példányt, majd kattintsunk a „Visszavétel” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki a materiális példányt kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben a visszavétellel kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Visszavétel esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Nem” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Visszaérkeztetés oka” mezőben lehetőségünk van megadni a materiális példány visszaérkezésének
okát
a
lenyíló
kódtételes
lista
segítségével.
Abban
az
esetben,
ha
a
„KOTELEZO_INDOK_VISSZAERKEZESNEL” rendszerparaméter „I” álláson van, akkor a mező töltése
kötelező.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A sikeres visszavételt követően „Feladott tételek” / „Materiális példányok” menüponton már nem
fog megjelenni a tétel és a feladó szervezet marad a birtokló szervezeti egység.
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Feladott tételek / Materiális példányok – Visszavétel felület

10.1.3. Ügyiratok
A „Feladott tételek” / „Ügyiratok” menüponton a szervezeti egység vagy az általunk feladott
ügyiratokat tekinthetjük meg, attól függően, hogy melyik sablonnézetet választjuk ki.

Feladott tételek / Ügyiratok felület

10.1.3.1. Szerkesztés
Az adatlistában jelöljük ki a szerkeszteni kívánt ügyiratot és kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ekkor
megjelenik egy új szerkesztő felület. A postázás alatt lévő ügyiratoknál lehetőségünk van szerkeszteni
az átadással és kézbesítéssel kapcsolatos adatokat.
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A szükséges adatok módosítása után kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

Feladott tételek / Ügyiratok – Szerkesztés felület

10.1.3.2. Nyugtázás
Az elpostázott ügyirat nyugtázásához válasszuk ki az adatlistából az adott ügyiratot, majd kattintsunk
a „Nyugtáz” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
Az „Átvevő szervezet” és az „Átvevő személy” mezőben lehetőségünk van megadni az a belső
szervezetet vagy alkalmazottat, aki az ügyiratot átveszi.
A „Megjegyzés” mezőben a nyugtázással kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Nyugtázás esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Igen” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak
A sikeres nyugtázást követően „Feladott tételek” / „Ügyiratok” menüponton már nem fog megjelenni
a tétel és a címzett szervezet lesz a birtokló szervezeti egység.

Feladott tételek / Ügyiratok – Nyugtázás felület

10.1.3.3. Visszavétel
Az elpostázott ügyirat visszavételéhez válasszuk ki az adatlistából az adott ügyiratot, majd kattintsunk
a „Visszavétel” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki az ügyiratot kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben a visszavétellel kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Visszavétel esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Nem” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
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A „Visszaérkeztetés oka” mezőben lehetőségünk van megadni az ügyirat visszaérkezésének okát a
lenyíló kódtételes lista segítségével. Abban az esetben, ha a „KOTELEZO_INDOK_VISSZAERKEZESNEL”
rendszerparaméter „I” álláson van, akkor a mező töltése kötelező.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A sikeres visszavételt követően „Feladott tételek” / „Ügyiratok” menüponton már nem fog megjelenni
a tétel és a feladó szervezet marad a birtokló szervezeti egység.

Feladott tételek / Ügyiratok – Visszavétel felület
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10.2. Várható tételek
10.2.1. Küldemények
A „Várható tételek” / „Küldemények” menüponton a szervezeti egységnek vagy a részünkre küldött
küldeményeket tekinthetjük meg, attól függően, hogy melyik sablonnézetet választjuk ki.
A felületen lehetőség van a felületen megjelenő küldemények csoportos átvételére vagy
visszautasítására.
A „Megtekint” gombra kattintva a kijelölt tételt lehetőség van megtekinteni. Elektronikus
állományának elérését szabályozni lehet a „Helyi elektronikus példány elérhető” Secman
jogosultsággal. Amennyiben a szerepkör vonatkozásában beállításra kerül a jogosultság, akkor csak a
címzett szervezeti egységben állva lehet az elektronikus példányt elérni.

Várható tételek / Küldemények felület

10.2.1.1. Átvétel
A várható küldemény átvételéhez válasszuk ki az adatlistából az adott küldeményt, majd kattintsunk a
„Átvétel” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki a küldeményt kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben az átvétellel kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Átvétel esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Igen” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak
A sikeres átvételt követően „Várható tételek” / „Küldemények” menüponton már nem fog megjelenni
a tétel és a címzett szervezet lesz a birtokló szervezeti egység.

Várható tételek / Küldemények – Átvétel felület
A felületen lehetőség van a felületen megjelenő küldemények csoportos átvételére. Az adatlista első
oszlopának, első cellájában található négyzetbe kattintva kijelölhetjük az összes tételt. A csoportos
kijelölést több oldalon keresztül is elvégezhetjük.
Csoportos átvétel esetén az „Átvétel” gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést küld.

Megerősítő kérdés

229

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Igen” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

10.2.1.2. Visszautasítás
A kapott küldemény visszautasításához válasszuk ki az adatlistából az adott küldeményt, majd
kattintsunk a „Visszautasít” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki a küldeményt kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben a visszautasítással kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Visszautasítás esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Nem” álláson van,
melyet módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A sikeres visszautasítást követően „Várható tételek” / „Küldemények” menüponton már nem fog
megjelenni a tétel és a feladó szervezet marad a birtokló szervezeti egység.
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Várható tételek / Küldemények – Visszautasítás felület

Csoportos visszautasítás esetén a „Visszautasít” gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést
küld.

Megerősítő kérdés
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Igen” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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10.2.2. Materiális példányok
A „Várható tételek” / „Materiális példányok” menüponton a szervezeti egységnek vagy a részünkre
küldött materiális példányokat tekinthetjük meg, attól függően, hogy melyik sablonnézetet választjuk
ki.
A felületen lehetőség van a felületen megjelenő materiális példányok csoportos átvételére vagy
visszautasítására.
A „Megtekint” gombra kattintva a kijelölt tételt lehetőség van megtekinteni.

Várható tételek – Materiális példányok felület

10.2.2.1. Átvétel
A várható materiális példányok átvételéhez válasszuk ki az adatlistából az adott materiális példányt,
majd kattintsunk a „Átvétel” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki a materiális példányt kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben az átvétellel kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Átvétel esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Igen” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

A sikeres átvételt követően „Várható tételek” / „Materiális példányok” menüponton már nem fog
megjelenni a tétel és a címzett szervezet lesz a birtokló szervezeti egység.

Várható tételek / Materiális példányok – Átvétel felület
A felületen lehetőség van a felületen megjelenő materiális példányok csoportos átvételére. Az adatlista
első oszlopának, első cellájában található négyzetbe kattintva kijelölhetjük az összes tételt. A csoportos
kijelölést több oldalon keresztül is elvégezhetjük.
Csoportos átvétel esetén az „Átvétel” gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést küld.

Megerősítő kérdés
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A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Igen” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

10.2.2.2 Visszautasítás
A kapott materiális példány visszautasításához válasszuk ki az adatlistából az adott materiális példányt,
majd kattintsunk a „Visszautasít” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki a materiális példányt kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben a visszautasítással kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Visszautasítás esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Nem” álláson van,
melyet módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

A sikeres visszautasítást követően „Várható tételek” / „Materiális példányok” menüponton már nem
fog megjelenni a tétel és a feladó szervezet marad a birtokló szervezeti egység.
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Várható tételek / Materiális példányok – Visszautasítás felület

Csoportos visszautasítás esetén a „Visszautasít” gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést
küld.

Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Igen” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

235

10.2.3. Ügyiratok
A „Várható tételek” / „Ügyiratok” menüponton a szervezeti egységnek vagy a részünkre küldött
ügyiratokat tekinthetjük meg, attól függően, hogy melyik sablonnézetet választjuk ki.
A felületen lehetőség van a felületen megjelenő ügyiratok csoportos átvételére vagy visszautasítására.
A „Megtekint” gombra kattintva a kijelölt tételt lehetőség van megtekinteni. Elektronikus
állományának elérését szabályozni lehet a „Helyi elektronikus példány elérhető” Secman
jogosultsággal. Amennyiben a szerepkör vonatkozásában beállításra kerül a jogosultság, akkor csak a
címzett szervezeti egységben állva lehet az elektronikus példányt elérni.

Várható tételek – Ügyiratok felület

11.2.3.1. Átvétel
A várható ügyiratok átvételéhez válasszuk ki az adatlistából az adott ügyiratot, majd kattintsunk a
„Átvétel” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki az ügyiratot kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben az átvétellel kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Átvétel esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Igen” álláson van, melyet
módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

A sikeres átvételt követően „Várható tételek” / „Ügyiratok” menüponton már nem fog megjelenni a
tétel és a címzett szervezet lesz a birtokló szervezeti egység.

Várható tételek / Ügyiratok – Átvétel felület

A felületen lehetőség van a felületen megjelenő ügyiratok csoportos átvételére. Az adatlista első
oszlopának, első cellájában található négyzetbe kattintva kijelölhetjük az összes tételt. A csoportos
kijelölést több oldalon keresztül is elvégezhetjük.
Csoportos átvétel esetén az „Átvétel” gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést küld.
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Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Igen” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

10.2.3.2. Visszautasítás
A kapott ügyiratok visszautasításához válasszuk ki az adatlistából az adott ügyiratot, majd kattintsunk
a „Visszautasít” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő felület.
A „Befelé kézbesítő szervezet” és a „Befelé kézbesítő személy” mezőben lehetőségünk van megadni azt
a belső szervezetet vagy alkalmazottat, aki az ügyiratot kézbesítette.
A „Megjegyzés” mezőben a visszautasítással kapcsolatos információkat adhatunk meg.
Visszautasítás esetén a „Sikeres postázás” billenő kapcsoló alapértelmezetten „Nem” álláson van,
melyet módosítani nincs lehetőségünk.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
elvégzi a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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A sikeres visszautasítást követően „Várható tételek” / „Ügyiratok” menüponton már nem fog
megjelenni a tétel és a feladó szervezet marad a birtokló szervezeti egység.

Várható tételek / Ügyiratok – Visszautasítás felület
Csoportos visszautasítás esetén a „Visszautasít” gombra kattintva a rendszer egy megerősítő kérdést
küld.

Megerősítő kérdés
„Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Igen” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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11. Feladatok
11.1. Kapott feladatok
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az irathoz, ügyirathoz, materiális példányhoz és elektronikus
állományhoz feladatot írjunk ki, és ezt egy olyan adott személyhez, vagy személyekhez rendelhetjük,
aki a továbbiakban végrehajtják a feladatot. A feladat tehát meghatározza az adott kapcsolódó elemről
a végzendő munkát.
A „Feladatok” / „Kapott” menüponton a részünkre küldött feladatok listáját láthatjuk. A feladatok
típusa a kiválasztott sablonnézettől függően jelennek meg.

Feladatok / Kapott felület

11.1.1. Feladat megtekintése
A kapott feladat részletei megtekintéséhez, válasszuk ki az adott feladatot az adatlistában, majd
kattintsunk a „Megtekint” funkciógombra.
A felületen található mezők ebben az esetben nem szerkeszthetőek, csak olvashatókat.
A „Feladat alapadatai” részen láthatjuk a feladatra vonatkozó adatokat.
A „Típus” mezőben a feladat típusát tekinthetjük meg.
A „Prioritás” mezőben a feladat fontosságát láthatjuk.
A „Határidő” mezőben a feladat elvégzésének idejét olvashatjuk.
A „Feladatvégző” mezőben jelenik meg a felhasználó, aki foglalkozik a feladattal.
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A „Lezárás ideje” mezőben láthatjuk az a dátumot amikor a feladatot elvégezték.
A „Kapcsolódó elem” részen láthatjuk, hogy milyen tételről írták ki a feladatot.
A „Típus” mezőben a kapcsolódó elem típusa jelenik meg, amely lehet irat, ügyirat, materiális példány
vagy elektronikus állomány.
A „Kapcsolódás” mezőben láthatjuk az irat iktatási számát, amennyiben iktatott iratról küldték a
feladatot. Továbbá, ha a kapcsolódó elem egy elektronikus állomány, akkor a fájl nevét tekinthetjük
meg.
A „Feladatvégző” mező abban az esetben jelenik meg, ha az aláírásra típusú feladathoz adtak meg
legalább egy jóváhagyó, valamint egy aláíró kapcsolódó személyt. A mezőhöz tartozó adatlista
segítségével határozható meg, hogy ki legyen a következő feladatvégző. Itt csak azok a személyek
jelennek meg, akik még nem kapták még meg aláírásra az adott dokumentumot.
A „Feladat leírás” mezőben a feladat részletes leírását láthatjuk.
A „Válasz” mezőben olvashatjuk a feladatvégző szöveges értékelését a feladatról.
A „Létrehozás” részen a feladat létrehozásával kapcsolatos információkat olvashatjuk.
A „Létrehozó személy” mezőben a feladat kiíróját, a „Létrehozás ideje” mezőben a feladat kiírás idejét
láthatjuk.
A „Módosítás” részen a feladat módosításának részleteit tekinthetjük meg.
Az „Utolsó módosító személy” mezőben a feladatot módosító személy, az „Utolsó módosítás ideje”
mezőben a módosítás ideje jelenik meg.
„Kapcsolódások” menüben mindig az a kapcsolódó elem jelenik mely, amelyről a feladatot küldték
részünkre. A megjelenő kapcsolódó elemre kattintva, a rendszer megnyitja a kapcsolódó elem
szerkesztő felületét.
A „Vissza” gombra kattintva visszaléphetünk a „Feladatok” / „Kapott” felületre.
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Feladatok / Kapott – Feladat megtekintése felület

11.1.2. Feladat kiosztása
A kapott feladatot lehetőségünk van kiosztani más személynek vagy személyek részére. A művelethez
válasszuk ki az adott feladatot az adatlistában, majd kattintsunk a „Kioszt” funkciógombra.
A felületen található mezők csak egy része szerkeszthető ebben az esetben. A továbbiakban csak a
módosítható mezőket részletezzük.
A „Típus” mezőben a feladat típusa jelenik meg, de szükség esetén módosítható. Abban az esetben, ha
a „FELADAT_TIPUSA_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van, a mező töltése kötelező.
A „Prioritás” mezőben a feladat fontosságát adhatjuk meg.
A „Határidő” mezőben a feladat elvégzésének idejét adhatjuk meg. Amennyiben
„KOTELEZO_HATARIDO” rendszerparaméter „I” értéken van, a mező töltése kötelező.

a

A „Feladatvégzők” részen a „Hozzáad” gombra kattintva tudjuk meghatározni a feladatvégző személyt
vagy személyeket. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gombra kattintva a saját egyéncsoportunk listája
jelenik meg, így az egyéncsoport minden tagja megkapja a feladatot.
Kapcsolódások” menüben mindig az a kapcsolódó elem jelenik mely, amelyről a feladatot küldték
részünkre. A megjelenő kapcsolódó elemre kattintva, a rendszer megnyitja a kapcsolódó elem
szerkesztő felületét.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
továbbítja a feladatot a „Feladatvégzők” részen megadott személynek vagy személyeknek. Ebben az
esetben a feladat nem záródik le, így a „Feladatok” / „Kapott” felületen továbbra is elérhető lesz. A
feladat megtekintése esetén a „Válasz” mezőben látható lesz a feladat kiosztásának részletei.
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Feladatok / Kapott – Feladat kiosztása felület

11.1.3. Feladat továbbítása
A kapott feladatot lehetőségünk van továbbítani más személynek vagy személyek részére. A
művelethez válasszuk ki az adott feladatot az adatlistában, majd kattintsunk a „Továbbít”
funkciógombra.
A felületen található mezők csak egy része szerkeszthető ebben az esetben. A továbbiakban csak a
módosítható mezőket részletezzük.
A „Típus” mezőben a feladat típusa jelenik meg, de szükség esetén módosítható. Abban az esetben, ha
a „FELADAT_TIPUSA_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van, a mező töltése kötelező. Abban
az esetben, ha „Ügyintézés” vagy „Szignálás” típust választjuk, akkor a feladatvégzőnek megjelölt
személy bekerül az „Iratok” szerkesztőfelületen található „Kapcsolatok” fülre „Ügyintéző” vagy
„Szignáló” kapcsolattípussal.
A „Prioritás” mezőben a feladat fontosságát adhatjuk meg.
„Határidő” mezőben a feladat elvégzésének idejét adhatjuk meg. Amennyiben
„KOTELEZO_HATARIDO” rendszerparaméter „I” értéken van, a mező töltése kötelező.

a

A „Feladatvégzők” részen a „Hozzáad” gombra kattintva tudjuk meghatározni a feladatvégző személyt
vagy személyeket. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gombra kattintva a saját egyéncsoportunk listája
jelenik meg, így az egyéncsoport minden tagja megkapja a feladatot.
A „Kapcsolódások” menüben mindig az a kapcsolódó elem jelenik mely, amelyről a feladatot küldték
részünkre. A megjelenő kapcsolódó elemre kattintva, a rendszer megnyitja a kapcsolódó elem
szerkesztő felületét.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
továbbítja a feladatot a „Feladatvégzők” részen megadott személynek vagy személyeknek. Ebben az
esetben a feladatot a rendszer automatikusan lezárja, így a „Feladatok” / „Kapott” felületen csak a
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„Lezárt” sablonnézetben fog megjelenni. A feladat megtekintése esetén a „Válasz” mezőben látható
lesz a feladat továbbításának részletei.

Feladatok / Kapott – Feladat továbbítása

11.1.4. Feladathoz hozzáfűzés
A kapott feladatot lehetőségünk van továbbítani más személynek vagy személyek részére. A
művelethez válasszuk ki az adott feladatot az adatlistában, majd kattintsunk a „Hozzáfűz”
funkciógombra.
A felületen található mezők csak egy része szerkeszthető ebben az esetben. A továbbiakban csak a
módosítható mezőket részletezzük.
„Feladatvégzők” részen a „Hozzáad” gombra kattintva tudjuk meghatározni a feladatvégző személyt
vagy személyeket. Az „Egyéncsoportból hozzáad” gombra kattintva a saját egyéncsoportunk listája
jelenik meg, így az egyéncsoport minden tagja megkapja a feladatot.
A „Válasz” mezőben további információt adhatunk meg a feladatról.
A „Kapcsolódások” menüben mindig az a kapcsolódó elem jelenik mely, amelyről a feladatot küldték
részünkre. A megjelenő kapcsolódó elemre kattintva, a rendszer megnyitja a kapcsolódó elem
szerkesztő felületét.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
továbbítja a feladatot a „Feladatvégzők” részen megadott személynek vagy személyeknek. Ebben az
esetben a feladat nem záródik le, így a „Feladatok” / „Kapott” felületen továbbra is elérhető lesz.
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Feladatok / Kapott – Feladathoz fűzés

11.1.5. Feladat visszautasítása
A lehetőségünk van az adott feladat elvégzésének visszautasítására. A feladat visszautasítására csak
addig van lehetőség, ameddig a határideje nem járt le. A művelethez válasszuk ki az adott feladatot az
adatlistában, majd kattintsunk a „Visszautasít” funkciógombra.
A felületen található mezők csak egy része szerkeszthető ebben az esetben. A továbbiakban csak a
módosítható mezőket részletezzük.
A „Válasz” mezőben megadhatja a visszautasítás okát.
A „Kapcsolódások” menüben mindig az a kapcsolódó elem jelenik mely, amelyről a feladatot küldték
részünkre. A megjelenő kapcsolódó elemre kattintva, a rendszer megnyitja a kapcsolódó elem
szerkesztő felületét.
„Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
továbbítja a feladatot a kiíró személynek. Ebben az esetben a feladatot a rendszer automatikusan
lezárja, így a „Feladatok” / „Kapott” felületen csak a „Lezárt” sablonnézetben fog megjelenni.
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Feladatok / Kapott – Feladat visszautasítása

11.1.6. Feladat lezárása
A kapott feladatot lehetőségünk van lezárni, így jelezhetjük a feladat kiírójának, hogy elvégeztük a
feladatot. A művelethez válasszuk ki az adott feladatot az adatlistában, majd kattintsunk a „Lezár”
funkciógombra.
A felületen található mezők csak egy része szerkeszthető ebben az esetben. A továbbiakban csak a
módosítható mezőket részletezzük.
A „Válasz” mezőben értékelheti a feladatot.
A „Kapcsolódások” menüben mindig az a kapcsolódó elem jelenik mely, amelyről a feladatot küldték
részünkre. A megjelenő kapcsolódó elemre kattintva, a rendszer megnyitja a kapcsolódó elem
szerkesztő felületét.
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. A „Mentés” gombra kattintva a rendszer
lezárja a feladatot. Ezt követően a „Feladatok” / „Kapott” felületen csak a „Lezárt” sablonnézetben
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fog megjelenni a feladat.

Feladatok / Kapott – Feladat lezárása

11.1.7. Feladat tovább küldése
A „Feladatok” / „Kapott” menüponton a „Küldemény szignálás” sablonnézetet kiválasztva, azokat a
feladatokat tekinthetjük meg, amelyeket a „Feladatok” / „Szignálandó tételek” menüpontról
továbbítottak részünkre.
Az adott feladat továbbításához kattintsunk a „Tovább küld” funkciógombra. Ekkor megjelenik egy új
szerkesztő felület.
A „Tovább küldés” fülön van lehetőségünk a feladat adatainak a megadására.
A „Szignálás típusa” kódtételes mezőben kiválasztható a szignálási utasítás.
A „Határidő” mezőben adhatjuk meg a feladat elvégzésének határidejét. Amennyiben a
„KOTELEZO_HATARIDO” rendszerparaméter értéke I, a mező töltése kötelező.
Az „Ügyintéző személy” és a „Feladatvégző” mezők alapértelmezetten kötelezőnek jelöli a rendszer,
de egyszerre csak az egyik mező töltése lehetséges.
Az „Ügyintéző személy” mezőben csak azok az alkalmazottak jelennek meg, akik a küldeményt birtokló
szervezeti egység helyi alkalmazottjai. Az itt megadott felhasználó fogja megkapni a feladatot, továbbá
a küldemény iratához is bekerül, mint ügyintéző. Abban az esetben, ha a feladat előkészítésénél már
megjelöltek egy ügyintézőt, de ezen a felületen új alkalmazottat jelölünk ki, a rendszer figyelmeztető
üzenetet küld.
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Figyelmeztető üzenet
A „Feladatvégző” mezőben megjelenik minden olyan alkalmazott, aki legalább egy szervezetnél meg
van jelölve helyi alkalmazottként. Amennyiben ezt a mezőt töltjük, a „Címzett szervezet” mezőt is
kötelezően tölteni kell. Abban az esetben, ha olyan felhasználót választunk ki a „Feladatvégző”
mezőben, aki csak egy szervezetnél helyi alkalmazott, a rendszer automatikusan tölti a „Címzett
szervezet” mezőt. Ha a kiválasztott alkalmazott több szervezetnél is helyi alkalmazott, akkor a mezőt
külön szükséges tölteni.
Amennyiben a „Címzett szervezet” mezőben olyan szervezetet adunk meg, amely eltér az aktuális
birtokló szervezettől, a rendszer automatikusan továbbítja a szervezet részére a küldeményt. A
küldemény ebben az esetben automatikusan a címzett szervezet birtokába kerül.
Abban az esetben, ha a küldemény irata iktatásra került, a „Feladatvégző” és a „Címzett szervezet”
mezők nem jelennek meg.
A „További feladatvégzők” részen további személyek adhatók meg, akik szintén megkapják a feladatot,
de számukra a küldemény nem kerül automatikusan postázásra.
A „Feladat leírása” mezőbe további szöveges leírást rögzíthetünk.
A „Kapcsolódások”-ra kattintva megtekinthetjük a küldemény iratát és a hozzá tartozó elektronikus
állományt is.
Az „Mentés” gombra kattintva a rendszer elküldi a kijelölt alkalmazottnak a
„Küldeményszignálás” típusú feladatot. Ezt követően eltűnik az adatlistából a feladat, mivel a rendszer
automatikusan lezárja. A sikeres műveletről a rendszer információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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12.1.8. Feladathoz tartozó elektronikus állomány aláírása és kiadmányozása
A kiadmányozónak megjelölt személy a „Feladatok” / „Kapott” menüponton végezheti el a kimenő
irat aláírását. A művelet elvégzéséhez válasszuk ki az „Aláírásra” sablonnézetet, ekkor megjelennek
azok a feladatok, amelyeknek a típusa „Aláírásra”, és a feladathoz kapcsolódó elemhez tartozik
elektronikus állomány. Így az adatlista alatt elérhetővé válnak a szükséges funkciógombok.
Elektronikus kiadmányozás több jóváhagyó esetén
A megfelelő feladat kiválasztása után kattintsunk az „Aláír” funkciógombra. Ekkor megjelenik egy új
szerkesztő felület.
Több jóváhagyó megjelölése esetén a „Feladatvégző” mezőt annak a személynek a nevével kell tölteni,
aki a következő jóváhagyás megadására jogosult (a választólistában csak a Köröztetés lapfülön
megadott felhasználók jelennek meg). Amennyiben úgy kattintunk a „Mentés” gombra, hogy nem
adjuk meg a további feladatvégzőt, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld.

Figyelmeztető üzenet

A „Feladat leírása” mezőben szövegesen értékelhetjük a feladatot.
Amennyiben szeretnénk megtekinteni a kapcsolódó elem részleteit, kattintsunk a „Kapcsolódások”-ra.
A „Mentés” gombra kattintva a rendszer megerősítő kérdést küld, hogy elvégezze-e az elektronikus
állomány PDF-be való konvertálását és PADES aláírását.

Megerősítő kérdés
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A „Nem” gombra kattintva, a rendszer lezárja a feladatot, de nem végzi el a digitális aláírást. A
felhasználó bekerül az „Elektronikus állományok” szerkesztő felületen található „Hitelesség” fülre,
Jóváhagyó típussal.
Az „Igen” gombra kattintva a rendszer elvégzi a műveletet és az aláíró felhasználó bekerül az
„Elektronikus állományok” szerkesztő felületen található „Hitelesség” fülre, Jóváhagyó és Archiváló
típussal, a köröztetés utolsó tagja pedig Kiadmányozó és Archiváló típussal. Az elektronikus állományon
pedig megjelenik a Pades aláírás. A sikeres mentésről a rendszer információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

Elektronikus kiadmányozás egy jóváhagyó esetén
Abban az esetben, ha az irathoz egy személy lett jóváhagyóként megadva, a feladat aláírásra való
megnyitása, majd mentésekor további feladatvégző megadása nélkül megtörténik a feladathoz tartozó
elektronikus állomány kiadmányozás is.
A „Mentés” gombra kattintva a rendszer megerősítő kérdést küld, hogy elvégezze-e az elektronikus
állomány PDF-be való konvertálását és PADES aláírással való ellátását.

Megerősítő kérdés

A „Nem” gombra kattintva, a rendszer lezárja a feladatot, de nem végzi el a digitális aláírást. A
felhasználó bekerül az „Elektronikus állományok” szerkesztő felületen található „Hitelesség” fülre,
Jóváhagyó típussal.
Az „Igen” gombra kattintva a rendszer elvégzi a műveletet és a felhasználó ebben az esetben bekerül
az „Elektronikus állományok” szerkesztő felületen található „Hitelesség” fülre, Kiadmányozó és
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Archiváló típussal is. Az elektronikus állományon pedig megjelenik a Pades aláírás (a Kiadmányozta
részen a felhasználó neve jelenik meg). A sikeres mentésről a rendszer információs ablakban
tájékoztat.

Információs ablak

11.1.9. Feladathoz tartozó elektronikus állomány jóváhagyása
A kiadmányozónak megjelölt személy a „Feladatok” / „Kapott” menüponton végezheti el a kimenő
irat jóváhagyását. Ebben az esetben nem történik digitális aláírás. A művelet elvégzéséhez válasszuk ki
az „Aláírásra” sablonnézetet, ekkor megjelennek azok a feladatok, amelyeknek a típusa „Aláírásra”, és
a feladathoz kapcsolódó elemhez tartozik elektronikus állomány. Így az adatlista alatt elérhetővé
válnak a szükséges funkciógombok.
A megfelelő feladat kiválasztása után kattintsunk az „Jóváhagyás” funkciógombra. Ekkor megjelenik
egy új szerkesztő felület.
A „Feladatvégző” mezőt csak abban az esetben kell tölteni, ha a kapcsolódó elem iratához tartozik
további jóváhagyó személy. Amennyiben úgy kattintunk a „Mentés” gombra, hogy nem adjuk meg a
további feladatvégzőt, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld.

Figyelmeztető üzenet

A „Válasz” mezőben szövegesen értékelhetjük a feladatot.
Amennyiben szeretnénk megtekinteni a kapcsolódó elem részleteit, kattintsunk a „Kapcsolódások”-ra.
A „Mentés” gombra kattintva, a rendszer lezárja a feladatot. A felhasználó bekerül az „Elektronikus
állományok” szerkesztő felületen található „Hitelesség” fülre, Jóváhagyó típussal.
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11.1.10. Hivatali kapura küldés kapott feladatról
A „Kiadmányozott” nézetben jelennek meg az „Aláírásra” típussal meghatározott, valamint a
kiadmányozott iratú (az Irat/Kapcsolatok lapfülön a Jóváhagyó típusú kapcsolódó személyeknél a
Jóváhagyás dátuma töltve van és az Iratok/Elektronikus állomány felületen a Hitelesség fülre bekerült
Kiadmányozó és Archiváló típussal a kiadmányozó személy) feladatok listája. A nézet megjelenése
szerepkörhöz kötött.
Ebben a nézetben van lehetőség a kiadmányozást követően a feladathoz tartozó elektronikus állomány
hivatali kapun keresztüli kiküldésére az iktatás során meghatározott címzettek részére.
A hivatali kapun keresztül történő küldés a „Hivatali kapu” funkciógombra való kattintással
kezdeményezhető.
A szerkesztő felületen a „Címzettek” lapfülön van lehetőség az iktatáson rögzített címzett szervezet(ek)
módosítására, törlésére, illetve új címzett rögzítésére is. További címzettek megadását a „Hozzáad”
funkciógombbal tudjuk elvégezni.
Abban az esetben, ha a címzettek törlésre kerülnek, és nem adunk meg újakat, a program figyelmeztet
a hiányra, és addig nem engedi a mentést, amíg nem adjuk meg a címzett szervezet(ek)et.

Figyelmeztető üzenet

A „Mentés” gombra kattintva a program elvégzi a Hivatali kapura történő küldést, illetve lezárja a
feladatot, így az már a „Kiadmányozott” nézetben nem fog megjelenni. Amennyiben a Hivatali kapura
küldés valamilyen oknál fogva meghiúsul, erről a program tájékoztató üzenetben hívja fel a felhasználó
figyelmét, ebben az esetben nem történik meg a feladat automatikus lezárása.
A „Mégsem” funkciógombra kattintva a módosításokat nem rögzíti a program, egyúttal kiléptet a
feladat szerkesztő felületéről.
A „Kapcsolódások”-on keresztül lehetőségünk van a feladathoz tartozó iratra, későbbi feladatokra
átlépni.
A „Kiadmányozott” nézet adatlistája alatt található a „Megtekint” funkciógomb, amely a feladat adatait
tartalmazó felület megnyitására szolgál.
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11.2. Kiírt feladatok
A „Feladatok” / „Kiírt” menüponton az általunk kiírt feladatokat tekinthetjük meg.

11.3. Szignálandó tételek
A „Feladatok” / „Szignálandó tételek” menüponton olyan iktatatlan irattal rendelkező küldemények
jelennek meg, amiket az aktuális szervezeti egység birtokol, a küldemény iratához tartozik elektronikus
állomány, a küldemény iratához nem tartozik feladat vagy a feladatot visszautasították, nem jelölték
szignálás nélkül iktathatónak és nem állnak postázás alatt. Illetve, a sablonnézettől függően jeleníti
meg a tételek a rendszer: amennyiben a „KÉR küldemények” nézet van kiválasztva, akkor a Központi
Érkeztetési Rendszerből érkező iratok jelennek meg, ha pedig a „Hivatali kapun érkezett” nézet aktív,
akkor a hivatali kapun keresztül érkezett iratokat jeleníti meg a felület. Abban az esetben, ha az
„Összes” sablonnézetet választjuk, akkor érkezéstől függetlenül minden irat megjelenik.

11.3.1 Feladat szerkesztése
A feladat kiírása előtt lehetőségünk van előkészíteni a feladat részleteit. A művelethez jelöljük ki a
megfelelő tételt és kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. Ekkor a rendszer egy új fülön megjeleníti azt a
szerkesztőfelületet, hol az előkészítést el tudjuk végezni.
Az „Alapadatok” fülön a feladathoz kapcsolódó adatokat adhatjuk meg.
Az „Ügyintéző” mezőben megadhatjuk az irat ügyintézőjét. Az itt megadott alkalmazott az „Iratok” /
„Kapcsolatok” felületen fog megjelenni, „Ügyintéző” kapcsolattípussal.
Az „Ügytípus” mezőben megadhatjuk tájékoztató jelleggel, hogy a későbbi iktatás során milyen
ügytípust kell megadni.
A „Szignálás nélkül iktatható” mező kapcsolójával jelölhetjük, hogy a küldeményt szükségese szignálnia
a vezetőnek. Amennyiben „Igen” állásra állítjuk, a küldemény nem jelenik meg a felületen. Abban az
esetben, ha kijelöltünk egy ügyintézőt és a kapcsolót „Igen” értékre kapcsoljuk, a rendszer egy
„Küldemény szignálás” típusú feladatot küld az ügyintézőnek. Mentést követően az ügyintéző a
„Feladatok” / „Kapott” felületen, ezen kívül ügyintézőként rögzítésre kerül a küldemény iratához.
A „Megjegyzés” mezőbe további szöveges leírást rögzíthetünk.
Az „Előzmény iratok” fülön lehetőségünk van a küldemény iratához előzmény iratokat kapcsolni,
amelyek a mentést követően az „Iratok” felületen az „Iratkapcsolatok” fülön jelennek meg.
A „Kapcsolódások”-ra kattintva megtekinthetjük a küldemény iratát és a hozzá tartozó elektronikus
állományt is.
A „Mentés” gombra kattintva a megadott adatok megtekinthetőek, melyek később a vezető számára
adnak tájékoztatást a feladattal kapcsolatosan.

11.3.2. Feladat tovább küldése
A feladat küldéséhez jelöljük ki az adatlistában a küldeményt, majd kattintsunk a „Tovább küld”
gombra. Ekkor a rendszer egy új fülön megjeleníti azt a szerkesztőfelületet, hol a feladatküldést el
tudjuk végezni.
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Az „Alapadatok” és az „Előzmény iratok” fülön megtekinthetjük az előkészítés során megadott
adatokat.
A „Tovább küldés” fülön van lehetőségünk a feladat adatainak a megadására.
A „Szignálás típusa” kódtételes mezőben kiválasztható a szignálási utasítás.
A „Határidő” mezőben adhatjuk meg a feladat elvégzésének határidejét. Amennyiben a
„KOTELEZO_HATARIDO” rendszerparaméter értéke I, a mező töltése kötelező.
Az „Ügyintéző személy” és a „Feladatvégző” mezők alapértelmezetten kötelezőnek jelöli a rendszer,
de egyszerre csak az egyik mező töltése lehetséges.
Az „Ügyintéző személy” mezőben csak azok az alkalmazottak jelennek meg, akik a küldeményt birtokló
szervezeti egység helyi alkalmazottjai. Az itt megadott felhasználó fogja megkapni a feladatot, továbbá
a küldemény iratához is bekerül, mint ügyintéző. Abban az esetben, ha a feladat előkészítésénél már
megjelöltek egy ügyintézőt, de ezen a felületen új alkalmazottat jelölünk ki, a rendszer figyelmeztető
üzenetet küld.

Figyelmeztető üzenet
A „Feladatvégző” mezőben megjelenik minden olyan alkalmazott, aki legalább egy szervezetnél meg
van jelölve helyi alkalmazottként. Amennyiben ezt a mezőt töltjük, a „Címzett szervezet” mezőt is
kötelezően tölteni kell. Abban az esetben, ha olyan felhasználót választunk ki a „Feladatvégző”
mezőben, aki csak egy szervezetnél helyi alkalmazott, a rendszer automatikusan tölti a „Címzett
szervezet” mezőt. Ha a kiválasztott alkalmazott több szervezetnél is helyi alkalmazott, akkor a mezőt
külön szükséges tölteni.
Amennyiben a „Címzett szervezet” mezőben olyan szervezetet adunk meg, amely eltér az aktuális
birtokló szervezettől, a rendszer automatikusan továbbítja a szervezet részére a küldeményt. A
küldemény ebben az esetben automatikusan a címzett szervezet birtokába kerül.
A „További feladatvégzők” részen további személyek adhatók meg, akik szintén megkapják a feladatot,
de számukra a küldemény nem kerül automatikusan postázásra.
A „Feladat leírása” mezőbe további szöveges leírást rögzíthetünk.
A „Kapcsolódások”-ra kattintva megtekinthetjük a küldemény iratát és a hozzá tartozó elektronikus
állományt is.
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Az „Mentés” gombra kattintva a rendszer elküldi a kijelölt alkalmazottnak a „Küldeményszignálás”
típusú feladatot. Ezt követően eltűnik az adatlistából a küldemény, mivel már tartozik az iratához
feladat. A sikeres műveletről a rendszer információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

11.3.3. Hivatali kapura küldés kiírt feladatról
A „Kiadmányozott” nézetben jelennek meg az „Aláírásra” típussal meghatározott, valamint a
kiadmányozott iratú (az Irat/Kapcsolatok lapfülön a Jóváhagyó típusú kapcsolódó személyeknél a
Jóváhagyás dátuma töltve van és az Iratok/Elektronikus állomány felületen a Hitelesség fülre bekerült
Kiadmányozó és Archiváló típussal a kiadmányozó személy) feladatok listája. A nézet megjelenése
szerepkörhöz kötött.
Ebben a nézetben van lehetőség a kiadmányozást követően a feladathoz tartozó elektronikus állomány
hivatali kapun keresztüli kiküldésére az iktatás során meghatározott címzettek részére.
A hivatali kapun keresztül történő küldés a „Hivatali kapu” funkciógombra való kattintással
kezdeményezhető.
A szerkesztő felületen a „Címzettek” lapfülön van lehetőség az iktatáson rögzített címzett szervezet(ek)
módosítására, törlésére, illetve új címzett rögzítésére is. További címzettek megadását a „Hozzáad”
funkciógombbal tudjuk elvégezni.
Abban az esetben, ha a címzettek törlésre kerülnek, és nem adunk meg újakat, a program figyelmeztet
a hiányra, és addig nem engedi a mentést, amíg nem adjuk meg a címzett szervezet(ek)et.

Figyelmeztető üzenet

A „Mentés” gombra kattintva a program elvégzi a Hivatali kapura történő küldést, illetve lezárja a
feladatot, így az már a „Kiadmányozott” nézetben nem fog megjelenni. Amennyiben a Hivatali kapura

255

küldés valamilyen oknál fogva meghiúsul, erről a program tájékoztató üzenetben hívja fel a felhasználó
figyelmét, ebben az esetben nem történik meg a feladat automatikus lezárása.
A „Mégsem” funkciógombra kattintva a módosításokat nem rögzíti a program, egyúttal kiléptet a
feladat szerkesztő felületéről.
A „Kapcsolódások”-on keresztül lehetőségünk van a feladathoz tartozó iratra, későbbi feladatokra
átlépni.
A „Kiadmányozott” nézet adatlistája alatt található a „Megtekint” funkciógomb, amely a feladat adatait
tartalmazó felület megnyitására szolgál.

12. Partnerek
Az almenüpontokon találhatóak partner személyek, partner szervezetek és ügyfél személyek
bontásban a programban rögzített partnerek és ügyfelek. A menüpont alatti adatlisták tartalmát a
„Partnerek menüponton megjelenítés tárolási mód szerint” általános jog szabályozza, amelynek
segítségével szerepkör szinten beállítható, hogy a Partnerek menüpont alatt a tárolási mód szerint
legyenek elérhetőek a partnerek és az ügyfelek.

12.1. Partner személyek
A „Partner személyek” menüponton a rendszerben rögzített partner személyeket lehet megtekinteni.

Partner személyek felület

12.1.1. Partner személy létrehozása
Új partner személy létrehozásához kattintsunk az „Új” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő
felület.
Az „Alapadatok" fülön adhatjuk meg a partner személy alapadatait.
Az „Előnév” mezőben a partner személy előnevét adhatjuk meg.
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A „Vezetéknév” és a „Keresztnév” mezőben a partner személy nevét tudjuk megadni. A „Nyomtatási
név” mezőbe kattintva a rendszer automatikusan kitölti a mezőt, abban az esetben, ha előzetesen
töltöttük a „Vezetéknév” és a „Keresztnév” mezőt.
Az „Adóazonosító” mezőben adhatjuk meg a partner személy adóazonosítóját.
Az „E-mail” mezőben van lehetőségünk megadni a partner személy e-mail címét. Az itt megadott email cím, automatikusan alapértelmezett és hivatalos típusú lesz, de az „E-mail” kapcsolódó felületen
lehetőségünk van másik e-mail címet beállítani alapértelmezettként.
A „Létrehozó személy” és a „Létrehozás ideje” mezőben a partner személyt rögzítő alkalmazott neve
és ideje jelenik meg.
Az „Utolsó módosító személy” és az „Utolsó módosítás ideje” mezőben a partner személy adatait
utoljára módosító alkalmazott neve és a ideje jelenik meg.
A „Tárolási mód” mezőnél lehetséges meghatározni, hogy milyen módon szeretnénk a partner személy
adatait tárolni. A mező alapértelmezett értékére befolyással van a „PARTNER_TAROLASI_MOD”
rendszerparaméterben megadott érték. A „Globálisan megjelenő” kódtételt választva a partner
személy minden szervezeti egységnél kiválasztható lesz. A „Nem megjelenő” kódtételt választva a
partner személy nem fog megjelenni a választó listákban. A „Szervezeti egységnél megjelenő” kódtételt
választva, megjelenik a „Szervezeti egység” mező, ahol kötelezően meg kell adnunk, hogy mely
szervezetnél jelenhet meg a partner személy.

Partner személyek – Alapadatok fül

Az „Aktuális cím” felületen lehetőségünk van megadni a partner személy aktuális postai címét. Az itt
megadott postai cím automatikusan alapértelmezett lesz, de a „Címek” kapcsolódó felületen
lehetőségünk van másik postai cím beállítására. Abban az esetben, ha a
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„UJ_PARTNERNEK_CIM_TOLTESE_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a felület
töltése kötelező.
A „Típus” mezőben a kódtételes lista segítségével tudjuk megadni a cím típusát.
Az „Ország” mezőben a „Magyarország” kódtétel kiválasztása esetén kötelezővé válik a „Megye”,
„Település”, „Irányítószám, „Közterület” és a „Házszám” mezők töltése.
Abban az esetben, ha az „IRANYITOSZAMOK_CSAK_LISTAROL” rendszerparaméter értéke „I” értéken
van, akkor magyarországi cím rögzítése esetén csak az előre rögzített irányítószámokat engedi menti a
rendszer.

Partner személyek – Aktuális cím fül

Az „Extra adatok” lapfülön láthatók a partner személy születési adatai, illetve anyja neve.
A „Születési előnév”, „Születési keresztnév” és „Születési vezetéknév” mezőket a rendszer
automatikusan tölti abban az esetben, ha előzetesen töltöttük az „Előnév”, „Vezetéknév” és a
„Keresztnév” mezőket. Az előbbieken túl a „Születési keresztnév 2” mezőben lehet megadni a partner
személy utónevét. E-papír feldolgozás során a 4T adatok kiolvasásakor ebbe a mezőbe menti a program
a beküldő személy utónevét. A 4T adat lekérdezéshez pedig az itt szereplő nevet is figyelembe veszi a
program az adatok előtöltésénél.
A „Születési dátum” mezőt a naptárnavigátor segítségével tölthetjük, illetve manuálisan is
begépelhetjük. A „Születési dátum típusa” segítségével határozható meg, hogy az előző mezőben
megadott érték milyen pontossággal szerepel (pl.: pontos, pontatlan, évhelyes, hónaphelyes).
A partner anyja neve „Anyja előneve”, „Anyja vezetékneve” és „Anyja keresztneve” bontásban adható
meg. Az „Anyja keresztneve 2” mezőben pedig az utónevét tudjuk megadni. E-papír feldolgozás során
a 4T adatok kiolvasásakor ebbe a mezőbe menti a program a beküldő anyjának utónevét. A 4T adat
lekérdezéshez pedig az itt szereplő nevet is figyelembe veszi a program az adatok előtöltésénél.
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A „Születési hely” mező a szülővárossal tölthető, ezen túl rögzíthető a „Születési megye” és „Születési
ország” is.

Extra adatok lapfül

Az „Alkalmazó szervezet” felületen lehetőségünk összerendelni a partner személyt a partner szervezeti
egységgel.
A „Hozzáad” gombra kattintva a megjelenő választólistából kiválaszthatjuk a partner szervezeti
egységet.

Partner személyek – Alkalmazó szervezetek fül
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A kötelező mezők megadása után, kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.1.2. Partner személy szerkesztése
A partner személy adatainak módosításához jelöljük ki az adott partner személyt az adatlistában és
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.

12.1.2.1. Kapcsolódások
A partner személy postai címeit, telefonszámát, e-mail címeit és honlap adatait a „Kapcsolódások”
felnyíló menün keresztül lehet szerkeszteni.

Partner személyek szerkesztése felület

12.1.2.1.1. Címek
A „Címek” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner személyhez rögzített postai címeket.
Az „Új” gombra kattintva új postai címet rögzíthetünk a partner személyhez. Az új cím felvételére
szolgáló szerkesztő felület töltése megegyezik a 13.1.1 fejezetben leírt lépésekkel.
Fontos tudni, hogy a rendszer több címet is tud tárolni, így lehetőségünk van több cím megadására,
viszont csak „Munkahelyi cím” és „Megszűnt cím” típussal rögzíthetünk több címet. Minden más
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címtípussal csak egyszer szerepelhet a postai cím a partner személynél. Abban az esetben ha mégis
rögzítenénk a fentieken kívül azonos címtípussal postai címet, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld.

Figyelmeztető üzenet

Amennyiben módosítani szeretnénk egy korábban felvitt postai címet, jelöljük ki az adatlistában és
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.
Abban az esetben ha egy postai címet sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő cím kiválasztása után
kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak
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Abban az esetben, ha egy másik postai címet szeretnénk megjelölni aktuálisnak, akkor a válasszuk ki az
adott postai címet a listából és kattintsunk az „Aktuális” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő
kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.1.2.1.2. Telefonok
A „Telefonok” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner személyhez rögzített
telefonszámokat.
Új telefonszám rögzítéséhez kattintsunk az „Új” gombra. Ekkor megnyílik egy új szerkesztő felület.
A „Típus” mezőben kiválaszthatjuk a telefonszám típusát.
A „Telefonszám” mezőben adhatjuk meg a telefonszámot.
A „Leírás” mezőben további információt rögzíthetünk a telefonszámhoz.
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Új telefonszám felvétele felület

A „Mentés” gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.
Amennyiben módosítani szeretnénk egy korábban felvitt telefonszámot, jelöljük ki az adatlistában és
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.
Abban az esetben, ha egy telefonszámot sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő telefonszám
kiválasztása után kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

Abban az esetben, ha egy másik telefonszámot szeretnénk megjelölni aktuálisnak, akkor a válasszuk ki
az adott telefonszámot a listából és kattintsunk az „Aktuális” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő
kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.1.2.1.1. E-mail címek
Az „E-mail” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner személyhez rögzített e-mail címeket.
Új e-mail cím rögzítéséhez kattintsunk az „Új” gombra. Ekkor megnyílik egy új szerkesztő felület.
A „Típus” mezőben adhatjuk meg az e-mail cím típusát.
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Az „E-mail cím” mezőben adhatjuk meg az e-mail címet.

Új e-mail cím felvétele felület

A „Mentés” gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.
Amennyiben módosítani szeretnénk egy korábban felvitt e-mail címet, jelöljük ki az adatlistában és
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.
Abban az esetben, ha egy e-mail címet sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő e-mail cím kiválasztása
után kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak
Abban az esetben, ha egy másik e-mail címet szeretnénk megjelölni aktuálisnak, akkor a válasszuk ki
az adott e-mail címet a listából és kattintsunk az „Aktuális” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő
kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés
A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.1.2.1.2. Honlapok
Az „Honlapok” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner személyhez rögzített honlapokat.
Új honlap rögzítéséhez kattintsunk az „Új” gombra. Ekkor megnyílik egy új szerkesztő felület.
A „Honlap címe” mezőben adhatjuk meg a honlap címét.
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Új honlapcím felvétele felület

A „Mentés” gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.
Amennyiben módosítani szeretnénk egy korábban felvitt honlap címet, jelöljük ki az adatlistában és
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.
Abban az esetben, ha egy honlap címet sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő honlap cím
kiválasztása után kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

Abban az esetben, ha egy másik honlap címet szeretnénk megjelölni aktuálisnak, akkor a válasszuk ki
az adott honlap címet a listából és kattintsunk az „Aktuális” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő
kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.1.3. Partner személy archiválása és sztornózása
A partner személy archiválása vagy sztornózása után mind a két esetben az lesz az eredmény, hogy a
partner személy nem lesz elérhető a választó listákban. Viszont fontos különbség, hogy az archivált
személyt lehetőségünk van ismét elérhetővé tenni, míg ezt egy sztornózott partner személy esetén
nincs lehetőségünk megtenni.
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Amennyiben a partner személyt archiválni szeretnénk, akkor az „Archivált” billenő kapcsolót állítsuk
„Igen” értékre és kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer információs ablakban
tájékoztat.

Információs ablak
Az archivált személyt az „Archivált” sablonnézetben találhatjuk meg.
Amennyiben szeretnénk az archiválást megszüntetni, jelöljük ki a megfelelő partner személyt az
adatlistában és kattintsunk az „Archiválás megszüntetése” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő
kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi
a műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

Ezt követően a partner személy ismét megjelenik az „Aktív” sablonnézetben, és a későbbiekben
elérhető a választó listákban.
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Abban az esetben, ha egy partner személyt sztornózni szeretnénk, akkor a megfelelő partner személy
kiválasztása után kattintsunk a „Sztornóz” gombra. Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel.

Megerősítő kérdés

A „Mégse” gombra kattintva kiléphetünk a műveletből. Az „Ok” gombra kattintva a rendszer elvégzi a
műveletet, amelyről információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.2. Partner szervezetek
A „Partner szervezetek” menüponton a rendszerben rögzített partner szervezeteket lehet
megtekinteni.

Partner szervezeti egységek felület
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12.2.1. Partner szervezet létrehozása
Új partner szervezet létrehozásához kattintsunk az „Új” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő
felület.
Az „Alapadatok” fülön adhatjuk meg a partner szervezeti egység alap adatait.
A „Felettes szervezet” mezőben megadhatunk egy másik már létező partner szervezeti egységet, annak
érdekében, hogy a partner szervezeti egységet hierarchiába rendelhessük.
A „Név” mezőben adhatjuk meg a partner szervezeti egység nevét.
A „Kód” mezőbe kattintva a rendszer automatikusan generál egy egyedi kódot a szervezeti egységhez.
Természetesen lehetőségünk van a partner szervezeti egység kódját módosítani, de ebben az esetben
figyelnünk kell arra, hogy a megadott kód egyedi legyen, ugyanis a rendszerben csak egyedi kódokkal
szerepelhetnek a partner szervezeti egységek. Abban az esetben, ha olyan kódot adunk meg, amely
már szerepel a rendszerben, figyelmeztető üzenet küld a program.

Figyelmeztető üzenet
A „Rövid név” mezőben megadhatjuk a partner szervezet rövidített nevét, ami a későbbiekben a
keresések alkalmával megkönnyíti a szervezet megtalálását.
Az „E-mail cím” mezőben a partner szervezethez tartozó e-mail címet adhatjuk meg. Az itt megadott
e-mail cím, automatikusan alapértelmezett és hivatalos típusú lesz, de az „E-mail” kapcsolódó felületen
lehetőségünk van másik e-mail címet beállítani alapértelmezettként.
A „Típus” mezőben meghatározhatjuk a partner szervezet típusát a kódtételek segítségével.
Az „Adószám”, „EU adószám”, „Cégjegyzékszám”, „EU cégjegyzékszám” és az „OM azonosító”
mezőkben a partner szervezet azonosítóit adhatjuk meg.
A „Tárolási mód” mezőnél lehetséges meghatározni, hogy milyen módon szeretnénk a partner
szervezet adatait tárolni. A mező alapértelmezett értékére befolyással van a
„PARTNER_TAROLASI_MOD” rendszerparaméterben megadott érték. A „Globálisan megjelenő”
kódtételt választva a partner szervezet minden szervezeti egységnél kiválasztható lesz. A „Nem
megjelenő” kódtételt választva a partner szervezet nem fog megjelenni a választó listákban. A
„Szervezeti egységnél megjelenő” kódtételt választva, megjelenik a „Szervezeti egység” mező, ahol
kötelezően meg kell adnunk, hogy mely szervezetnél jelenhet meg a partner szervezet.
A „Szervezeti leírás 1”, „Szervezeti leírás 2”, „Szervezeti leírás 3” és a „Szervezeti leírás 4” mezőkben a
partner szervezetről további információkat tárolhatunk.
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Partner szervezeti egységek – Alapadatok fül

Az „Aktuális cím” fülön lehetőségünk van megadni a partner személy aktuális postai címét. Az itt
megadott postai cím automatikusan alapértelmezett lesz, de a „Címek” kapcsolódó felületen
lehetőségünk van másik postai cím beállítására. Abban az esetben, ha a
„UJ_PARTNERNEK_CIM_TOLTESE_KOTELEZO” rendszerparaméter „I” értéken van, akkor a felület
töltése kötelező.
A „Típus” mezőben a kódtételes lista segítségével tudjuk megadni a cím típusát.
Az „Ország” mezőben a „Magyarország” kódtétel kiválasztása esetén kötelezővé válik a „Megye”,
„Település”, „Irányítószám, „Közterület” és a „Házszám” mezők töltése.
Abban az esetben, ha az „IRANYITOSZAMOK_CSAK_LISTAROL” rendszerparaméter értéke „I” értéken
van, akkor magyarországi cím rögzítése esetén csak az előre rögzített irányítószámokat engedi menti a
rendszer.
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Partner szervezeti egységek – Aktuális cím fül

A „Helyi alkalmazottak” felületen lehetőségünk összerendelni a partner szervezetet a partner
személyekkel.
A „Hozzáad” gombra kattintva a megjelenő választólistából kiválaszthatjuk a partner személyt.

Partner szervezeti egységek – Helyi alkalmazottak fül

A „Bankszámla számok” fülön van lehetőségünk a partner szervezethez bankszámla számokat
rögzítenünk.
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A „Hozzáad” gombra kattintva megjelenik egy új beviteli sor, ahol megadhatjuk a bankszámla szám
adatait.

Partner szervezeti egységek – Bankszámla számok fül

A KÉR azonosítók lapfülön tudjuk rögzíteni a partner szervezeti egység KÉR azonosítóit. A Hozzáad
funkciógomb segítségével akár több azonosító is rögzíthető egy szervezethez. Az Alapértelmezett
jelölő Igen állásával lehet továbbá jelölni, hogy melyik azonosító tartozik alapértelmezetten a
szervezethez.

A kötelező mezők megadása után, kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.
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Információs ablak

12.2.2. Partner szervezet szerkesztése
A partner szervezet adatainak módosításához jelöljük ki az adott partner szervezetet az adatlistában
és kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.

12.2.2.1. Kapcsolódások
A partner személy postai címeit, telefonszámát, e-mail címeit és honlap adatait a „Kapcsolódások”
felnyíló menün keresztül lehet szerkeszteni.

Partner szervezet szerkesztése felület

12.2.2.2. Címek
A „Címek” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner szervezethez rögzített postai címeket.

12.2.2.3. Telefonok
A „Telefonok” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner szervezethez rögzített
telefonszámokat.

12.2.2.4. E-mail címek
Az „E-mail” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner szervezethez rögzített e-mail címeket.
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12.2.2.5. Honlapok
Az „Honlapok” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg a partner szervezethez rögzített honlapokat.

12.2.3. Partner szervezet archiválása és sztornózása
A partner szervezet archiválása vagy sztornózása után mind a két esetben az lesz az eredmény, hogy a
partner szervezet nem lesz elérhető a választó listákban. Viszont fontos különbség, hogy az archivált
szervezetet lehetőségünk van ismét elérhetővé tenni, míg ezt egy sztornózott partner szervezet esetén
nincs lehetőségünk megtenni.

12.3. Ügyfél személyek
Az „Ügyfél személy” menüponton a rendszerben rögzített ügyfél személyeket lehet megtekinteni.

Ügyfél személyek felület

12.3.1. Ügyfél személy létrehozása
Új ügyfél személy létrehozásához kattintsunk az „Új” gombra. Ekkor megjelenik egy új szerkesztő
felület.
Az „Alapadatok" fülön adhatjuk meg az ügyfél személy alapadatait.
Az „Előnév” mezőben az ügyfél személy előnevét adhatjuk meg.
A „Vezetéknév” és a „Keresztnév” mezőben az ügyfél személy nevét tudjuk megadni. A „Nyomtatási
név” mezőbe kattintva a rendszer automatikusan kitölti a mezőt, abban az esetben, ha előzetesen
töltöttük a „Vezetéknév” és a „Keresztnév” mezőt.
Az „Adóazonosító” mezőben adhatjuk meg az ügyfél személy adóazonosítóját.
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Az „E-mail” mezőben van lehetőségünk megadni az ügyfél személy e-mail címét. Az itt megadott email cím, automatikusan alapértelmezett lesz, de az „E-mail” kapcsolódó felületen lehetőségünk van
másik e-mail címet beállítani alapértelmezettként.
A „Létrehozó személy” és a „Létrehozás ideje” mezőben az ügyfél személyt rögzítő alkalmazott neve és
ideje jelenik meg.
Az „Utolsó módosító személy” és az „Utolsó módosítás ideje” mezőben az ügyfél személy adatait
utoljára módosító alkalmazott neve és a ideje jelenik meg.
A „Tárolási mód” mezőnél lehetséges meghatározni, hogy milyen módon szeretnénk az ügyfél személy
adatait tárolni. A „Globálisan megjelenő” kódtételt választva az ügyfél személy minden szervezeti
egységnél kiválasztható lesz. A „Nem megjelenő” kódtételt választva az ügyfél személy nem fog
megjelenni a választó listákban. A „Szervezeti egységnél megjelenő” kódtételt választva, megjelenik a
„Szervezeti egység” mező, ahol kötelezően meg kell adnunk, hogy mely szervezetnél jelenhet meg az
ügyfél személy a választólistákban.

Ügyfél személyek – Alapadatok fül

Az „Ügyféladatok” fülön további ügyféladat rögzítésére van lehetőségünk.
A „TAJ szám” mezőben rögzíthetjük az ügyfél személy TAJ számát.
Az „SAP azonosító” mezőben adhatjuk meg az ügyfél személy SAP azonosítóját.
A „Törzsszám” mezőben adhatjuk meg az ügyfél személy törzsszámát.
Az „Egyéb azonosítók” részen további azonosítót rögzíthetünk az ügyfél személyhez. A „Hozzáad”
gombra kattintva megjelenik a beviteli sor, amelyben megadhatjuk az adatokat.
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Ügyfél személyek – Ügyfél adatok fül
Az „Extra adatok” fülön adhatjuk meg az ügyfél személy születésére vonatkozó adatokat.
A „Születési előnév”, „Születési vezetéknév” és „Születési keresztnév” mezőt a rendszer automatikusan
tölti abban az esetben, ha előzetesen töltöttük az „Előnév”, „Vezetéknév” és a „Keresztnév” mezőket.
Az előbbieken túl a „Születési keresztnév 2” mezőben lehet megadni az ügyfél utónevét. E-papír
feldolgozása során a 4T adatok kiolvasásakor ebbe a mezőbe menti a program az ügyfél személy
utónevét. A 4T adat lekérdezéshez pedig az itt szereplő nevet is figyelembe veszi a program az adatok
előtöltésénél.
A „Születési dátum” mezőben adhatjuk meg az ügyfél személy születésének idejét.
A „Születési dátum típusa” mezőben a kódtételek segítségével megadhatjuk, hogy milyen típusú a
születési dátum.
A „Születési hely” mezőben az ügyfél személy születési helyét adhatjuk meg.
A „Születési megye” mezőben az ügyfél személy születési megyéjét adhatjuk meg.
A „Születési ország” mezőt a rendszer alapértelmezetten „Magyarország” kódtétel értékkel tölti, de
lehetőségünk van megadni egyéb országot.
Az ügyfél anyja neve „Anyja előneve”, „Anyja vezetékneve” és „Anyja keresztneve” bontásban adható
meg. Az „Anyja keresztneve 2” mezőben pedig az utónevét tudjuk megadni. E-papír feldolgozás során
a 4T adatok kiolvasásakor ebbe a mezőbe menti a program az ügyfél anyjának utónevét. A 4T adat
lekérdezéshez pedig az itt szereplő nevet is figyelembe veszi a program az adatok előtöltésénél.
A „Neme” mezőben adhatjuk meg az ügyfél személy nemét.
A „Családi állapot” mezőben adhatjuk az ügyfél személy családi állapotát.
Az „Állampolgárság” mezőt a rendszer alapértelmezetten „Magyar” kódtétel értékkel tölti, de
lehetőségünk van megadni egyéb értékét.
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Az „Második állampolgárság” mezőben megadhatunk egy másik országot, abban az esetben ha az
ügyfél személy kettős állampolgár.

Ügyfél személyek – Extra adatok fül

A kötelező mezők megadása után, kattintsunk a „Mentés” gombra. A sikeres mentésről a rendszer
információs ablakban tájékoztat.

Információs ablak

12.3.2. Ügyfél személy szerkesztése
Az ügyfél személy adatainak módosításához jelöljük ki az adott ügyfél személyt az adatlistában és
kattintsunk a „Szerkeszt” gombra.

12.3.2.1. Kapcsolódások
12.3.2.1.1. Címek
A „Címek” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg az ügyfél személyhez rögzített postai címeket.
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12.3.2.1.2. Telefonok
A „Telefonok” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg az ügyfél személy rögzített telefonszámokat.

12.3.2.1.3. E-mail címek
Az „E-mail” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg az ügyfél személyhez rögzített e-mail címeket.

12.3.2.1.4. Honlapok
Az „Honlapok” kapcsolódáson keresztül tekinthetjük meg az ügyfél személyhez rögzített honlapokat.

12.3.3. Ügyfél személy archiválása és sztornózása
Az ügyfél személy archiválása vagy sztornózása után mind a két esetben az lesz az eredmény, hogy az
ügyfél személy nem lesz elérhető a választó listákban. Viszont fontos különbség, hogy az archivált
ügyfél személy lehetőségünk van ismét elérhetővé tenni, míg ezt egy sztornózott ügyfél személy esetén
nincs lehetőségünk megtenni.

13. Mappák
A rendszerben tárolt elektronikus állományokat mappákba lehet rendezni. Egy mappába további
almappákat tudunk létrehozni, tetszőleges szintű hierarchiába rendezve.
Az „Mappák” menüpont adatlistájában a nézetválasztóban kijelölt aktuális nézetnek megfelelően azok
az eddig létrehozott mappák tekinthetőek meg, melyhez a felhasználó hozzáféréssel rendelkezik.
A „Nézetválasztó” elemei határozzák meg, hogy az adatlista alatt mely funkciógombok érhetők el a
felhasználó aktuális szerepkörét is figyelembe véve.
A létrehozásra kerülő mappákhoz a rendszer automatikusan szerkesztő szintű hozzáférést biztosít a
felhasználók számára, ennek megfelelően a „Szerkeszthető mappák” nézetben megtalálható az összes
olyan munkafolyamathoz kapcsolódó mappa, melyhez adott felhasználó hozzáféréssel rendelkezik.

13.1.1. Szerkeszthető mappák
A „Szerkeszthető mappák” nézet adatlistájában megtekinthetők a megjelenített mappák létrehozási és
érvényességi adatai, az elérési útvonaluk, illetve a befoglaló mappájuk, valamint a mappához
kapcsolódó megjegyzés is.
Az „Almappákra lép” funkciógomb használatával a kijelölt mappa egy szinttel lejjebb lévő hozzáférhető
almappáit jelenítheti meg.
Az „Új” funkciógomb használatával új mappát hozhat létre, melyhez az alapadatok megadásán túl
hozzáférő személyeket és szervezeteket is megjelölhet.
Az „Új almappa” funkciógomb használatával megjeleníthető beviteli felületen a kijelölt mappa alá
hozhat létre almappát.
Az adatlistában a megfelelő mappát kijelölve, majd a „Szerkeszt” gombra kattintva szerkesztőfelület
jelenik meg, ahol megtekintheti, és igény szerint szerkesztheti a kijelölt tétel adatait. Azoknál a
nézeteknél, amelyeknél a „Szerkeszt” gomb elérhető, a szerkesztőfelület az adatlistában a megfelelő
tételre duplán kattintva is előhívható.
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A „Lezár” funkciógomb kizárólag a nyitott státuszú mappáknál jelenik meg.
A lezárt mappák a továbbiakban az „Újranyitható mappák” nézetben tekinthetőek meg, ahol szükség
esetén az „Újranyit” gomb használatával végezhető el az újranyitásuk.

13.1.2. Újranyitható mappák
„Újranyitható mappák” nézetben azok a mappák jelennek meg, amelyekhez DMS karbantartó szintű
hozzáféréssel rendelkezik a felhasználó és az érvényesség kezdete – vége időintervallumon kívül esik
az aktuális szerver idő.
Újranyitható mappák nézetben az alábbi funkciógombok elérhetők:
„Almappákra lép”, a „Mappák” lista töltődik újra ugyanabban a nézetben, csak a kijelölt mappa egy
szinttel lejjebb lévő hozzáférhető almappáit jelenít meg, a lista neve pedig megváltozik „Mappák”-ról
az adott mappa hierarchia szint hozzáférhető elérési útjára
„Megtekint”, ilyenkor a „Mappa” megtekintő felület nyílik meg az alján a „Mégsem” és „Újranyit”
funkciógombbal.
A jogosult felhasználók az „Újranyit” gombbal tudják a mappák és opcionálisan azok almappáinak
újranyitását kezdeményezni. A funkciógomb kizárólag a lezárt mappáknál jelenik. Használatával
törlődik az „Érvényesség vége” mező, valamint betöltésre kerül az aktuális dátum az „Érvényesség
kezdete” mezőbe és aktívvá válik a mappa.
Amennyiben tartozik hozzá almappa, az alábbi kérdést teszi fel a rendszer:
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„Igen” gombra kattintva a fent leírt műveleteket a lezárt almappákon is elvégzi a rendszer. „Nem”
gombra kattintva csak az adott mappát nyitja újra. „Mégsem” gombbal pedig megszakítja a műveletet,
és az érvényesség dátumok módosításait sem menti el.
Ha nincsenek almappák a kijelölt mappában, akkor a következő kérdést kapjuk:

„Ok” gombra kattintva újranyitjuk a mappát, elvégezzük a szükséges dátum mezők módosítását.
„Mégsem” gombra kattintva kilép a műveletből módosítások nélkül.

13.1.3. Megtekinthető mappák
„Megtekinthető mappák” nézetben megjelenő mappákhoz csak DMS betekintő szintű hozzáféréssel
rendelkezik a felhasználó (vagy személyes, vagy szervezeti egység szinten). Az „Almappákra lép”
funkciógombbal a kijelölt mappa egy szinttel lejjebb lévő hozzáférhető almappáit jeleníti meg,
„Megtekint” funkciógombbal pedig a „Mappa” megtekintő felület nyílik meg, alján a „Mégsem”
gombbal, mellyel visszatérhetünk a listához.

13.1.4. Ügyintézéshez rendelt szerkeszthető mappák
„Ügyintézéshez rendelt szerkeszthető mappák” az ügyintézések elektronikus állományait tartalmazó
mappák jelennek meg, amelyhez DMS karbantartó vagy szerkesztő hozzáféréssel rendelkezik a
felhasználó.

13.2. Mappa létrehozása
Az „Új” gombra kattintva lehetőségünk van új mappa létrehozására.
A „Mappa adatok” fülön adhatjuk meg a mappa részletes adatokat.
A „Befoglaló mappa” választólistás mezőben lehetőségünk van kijelölni azt a már létező mappát, ami
az adott mappa felett helyezkedjen el közvetlenül. Egy mappának csak egy befoglalója lehet, de egy
mappában bármenyi mappa befoglalható. A befoglaló mappa lehet már eleve befoglalt mappa, így
tetszőleges mélységű hierarchikus mappa struktúra kialakítható.
A „Mappa neve” kötelező mezőben tudjuk megadni a mappa nevét.
Az „Érvényesség kezdete” kötelező mezőben tudjuk megadni, hogy a mappa mikortól válik nyitottá,
azaz mikortól tölthető fel elektronikus állománnyal. A létrehozás idejétől nem lehet korábbi, de azonos
vagy későbbi igen. Az „Érvényesség vége” mezőben a mappa érvényességének utolsó napját tudjuk
meghatározni. Az érvényesség lejárta után a mappa automatikusan lezárul. Nem lehet korábbi, mint
az érvényesség kezdete. A mező töltése nem kötelező, így addig marad nyitott a mappa, amíg a „Lezár”
gombbal lezárjuk.
A „Megjegyzés” mezőben a mappával kapcsolatos észrevételek, megjegyzések tárolhatók.
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Új mappa létrehozása – Mappa adatok fül

A „Hozzáférők” fülön tudjuk meghatározni a mappa hozzáférőit. Megkülönböztetünk alkalmazotti és
szervezeti egység szintű hozzáférést a mappa hozzáférés esetén. Szervezeti egység szintű hozzáférés
esetén, csak ha aktív szerepköre van a hozzáférő szervezeti egységben a felhasználónak, akkor
érvényesül a mappához a hozzáférés. Abban az esetben, ha nemcsak szervezeti egység szintű az adott
felhasználó hozzáférése, hanem egyénileg alkalmazottként is meg van adva más szinttel, akkor az
erősebb érvényesül.
A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva megjelenik a beviteli mezők, ahol
alkalmazottakat adhatunk meg a listához.
A „Hozzáférési szint” mezőben három szint közül választani:
„DMS Karbantartó” Az adott mappán karbantartó szintű hozzáférő tud bármilyen szintű új mappa
hozzáférőt felvinni, illetve meglévő felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét
bármilyen szintre megváltoztatni
„DMS Szerkesztő” nem tud karbantartót felvenni, csak szerkesztőt és betekintőt, illetve a meglévő
felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét tudja betekintőre vagy szerkesztőre
módosítani
„DMS Betekintő” szintű hozzáférő nem tudja a mappa meta adatait befolyásolni, így a hozzáférést sem.
Az „Alapértelmezett” kétállású kapcsoló segítségével a mappa hozzáférések esetében
megkülönböztetünk alapértelmezett mappa hozzáférőket is mindhárom hozzáférési szintből. Ennek
akkor van jelentősége, ha egy dokumentum hozzáférői közé az alapértelmezett mappa hozzáférőket
új elektronikus állomány bármilyen módon történő mappába helyezésekor a szoftverbe épített
automatizmus bemásolja a mappa hozzáférők füléről az ott megadott szinttel.
A „Személy neve” mezőben adhatjuk meg a hozzáférő alkalmazottat.
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A mappa létrehozója automatikusan bekerül alapértelmezett karbantartó szintű védett hozzáférőnek.
A létrehozó személyt nem lehet kitörölni a hozzáférő személyek közül és a karbantartó hozzáférési
szintjét sem lehet módosítani, ezáltal biztosítható, hogy a mappán minden esetben maradjon
karbantartó hozzáférő a további feladatok vagy funkciók elvégzéséhez.
Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton definiált
egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni a mappához, de a kiválasztott egyéncsoportból csak
a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni.
Abban az esetben, ha egy almappát hozunk létre, akkor a „Befoglaló hozzáférőinek hozzáadása”
gombra kattintva a „Befoglaló mappa” mezőben megadott mappa hozzáférő személyei hozzáadódnak
a listához.
Amennyiben törölni szeretnénk a megadott alkalmazottat, akkor az adott személy sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.

A „Hozzáférő szervezetek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva megjelenik a beviteli mezők, ahol
szervezeti egységeket adhatunk meg a listához.
A „Hozzáférési szint” mezőben három szint közül választani:
„DMS Karbantartó” Az adott mappán karbantartó szintű hozzáférő tud bármilyen szintű új mappa
hozzáférőt felvinni, illetve meglévő felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét
bármilyen szintre megváltoztatni
„DMS Szerkesztő” nem tud karbantartót felvenni, csak szerkesztőt és betekintőt, illetve a meglévő
felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét tudja betekintőre vagy szerkesztőre
módosítani
„DMS Betekintő” szintű hozzáférő nem tudja a mappa meta adatait befolyásolni, így a hozzáférést sem.
Az „Alapértelmezett” kétállású kapcsoló segítségével a mappa hozzáférések esetében
megkülönböztetünk alapértelmezett mappa hozzáférőket is mindhárom hozzáférési szintből. Ennek
akkor van jelentősége, hogy egy dokumentum hozzáférői közé az alapértelmezett mappa hozzáférőket
új elektronikus állomány bármilyen módon történő mappába helyezésekor a szoftverbe épített
automatizmus bemásolja a mappa hozzáférők füléről az ott megadott szinttel.
A „Szervezet neve” mezőben adhatjuk meg a hozzáférő szervezetet.
Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton definiált
egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni a mappához, de a kiválasztott egyéncsoportból csak
a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni.
Abban az esetben, ha egy almappát hozunk létre, akkor a „Befoglaló hozzáférőinek hozzáadása”
gombra kattintva a „Befoglaló mappa” mezőben megadott mappa hozzáférő szervezetei
hozzáadódnak a listához.
Amennyiben törölni szeretnénk a megadott szervezetet, akkor az adott szervezet sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.
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Új mappa létrehozása – Hozzáférők fül
A „Kulcsszavak” fülön lehetőségünk van a mappához kulcsszavakat megadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Amennyiben törölni szeretnénk a korábban megadott kulcsszót, akkor az adott kulcsszó sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.

Új mappa létrehozása – Kulcsszavak fül
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A „Mentés” gombra kattintva a rendszer létrehozza a mappát. A sikeres mentésről információs
ablakban tájékoztat.

Információs ablak

13.3. Mappa szerkesztése
A „Mappák” menüpont „Szerkeszt” gombjával megjeleníthető szerkesztő felületen a korábban
létrehozott mappa adatai tekinthetőek meg, illetve lehetőség van a mappa adatainak utólagos
módosítására.
A „Mappa adatok” lapfülön megtekinthetők a mappa jelenlegi státuszára, a létrehozására és a
módosítására vonatkozó információk. Ezeket a mezőket a rendszer automatikusan tölti, a mappa
szerkesztő felületen a módosításukra nincs lehetőség.
Az „Alapadatok” felületrészen megtekinthető és módosítható a mappa befoglaló mappája.
Amennyiben a mező nincs töltve a mappának nincs felettes mappája a hierarchiában, de utólagosan
megadható és módosítható.
A „Mappa neve” mezőben megtekinthető és szükség esetén módosítható a mappa elnevezése.
Az „Elérési út” mezőben megtekinthető a mappa elhelyezkedése a mappastruktúrában. A mezőt a
rendszer automatikusan tölti. Magyarázat: az „Érvényesség kezdete” mezőben található dátum az az
időpont, melytől kezdve a mappa nyitott, tehát elektronikus állomány tölthető fel bele (ezt
megelőzően nem helyezhető el benne elektronikus állomány). Az érvényesség kezdeteként nem
adható meg a mappa létrehozását megelőző időpont.
Az „Érvényesség vége” mezőben található dátum a mappa érvényességének utolsó napja, vagyis eddig
a dátumig számít nyitottnak, tehát eddig (előző nap 24:00-ig) tölthető fel bele elektronikus állomány.
Az „Érvényesség kezdete” és az „Érvényesség vége” mezők értékét a „Lezár”, illetve az „Újranyit”
gombok használata is módosítja.
A „Megjegyzés” mezőbe rögzíthetők a mappával kapcsolatos észrevételek, megjegyzések.
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Mappa szerkesztő felület – Mappa adatok fül

A „Hozzáférők” fülön tekinthetők meg és módosítható a mappához hozzáférő személyeit.
Megkülönböztetünk alkalmazotti és szervezeti egység szintű hozzáférést a mappa hozzáférés esetén.
Szervezeti egység szintű hozzáférés esetén, csak ha aktív szerepköre van a hozzáférő szervezeti
egységben a felhasználónak, akkor érvényesül a mappához a hozzáférés. Abban az esetben, ha nem
csak szervezeti egység szintű az adott felhasználó hozzáférése, hanem egyénileg alkalmazottként is
meg van adva más szinttel, akkor az erősebb érvényesül.
A „Hozzáférő személyek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva megjelenik a beviteli mezők, ahol
alkalmazottakat adhatunk meg a listához.
A „Hozzáférési szint” mezőben három szint közül választani: „DMS Karbantartó” Az adott mappán
karbantartó szintű hozzáférő tud bármilyen szintű új mappa hozzáférőt felvinni, illetve meglévő
felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét bármilyen szintre megváltoztatni
„DMS Szerkesztő” nem tud karbantartót felvenni, csak szerkesztőt és betekintőt, illetve a meglévő
felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét tudja betekintőre vagy szerkesztőre
módosítani
„DMS Betekintő” szintű hozzáférő nem tudja a mappa meta adatait befolyásolni, így a hozzáférést sem.
Az „Alapértelmezett” kétállású kapcsoló segítségével a mappa hozzáférések esetében
megkülönböztetünk alapértelmezett mappa hozzáférőket is mindhárom hozzáférési szintből. Ennek
ott van jelentősége, hogy egy dokumentum hozzáférői közé az alapértelmezett mappa hozzáférőket új
elektronikus állomány bármilyen módon történő mappába helyezésekor a szoftverbe épített
automatizmus bemásolja a mappa hozzáférők füléről az ott megadott szinttel.
A „Személy neve” mezőben adhatjuk meg a hozzáférő alkalmazottat.
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A mappa létrehozója automatikusan bekerül alapértelmezett karbantartó szintű védett hozzáférőnek.
A létrehozó személyt nem lehet kitörölni a hozzáférő személyek közül és a karbantartó hozzáférési
szintjét sem lehet módosítani, ezáltal biztosítható, hogy a mappán minden körül között maradjon
karbantartó hozzáférő a további feladatok vagy funkciók elvégzéséhez.
Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton definiált
egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni a mappához, de a kiválasztott egyéncsoportból csak
a személyeket fogja ezen a részen hozzáadni.
Abban az esetben, ha egy almappát hozunk létre, akkor a „Befoglaló hozzáférőinek hozzáadása”
gombra kattintva a „Befoglaló mappa” mezőben megadott mappa hozzáférő személyei hozzáadódnak
a listához.
Amennyiben törölni szeretnénk a megadott alkalmazottat, akkor az adott személy sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.

A „Hozzáférő szervezetek” részben, a „Hozzád” gombra kattintva megjelenik a beviteli mezők, ahol
szervezeti egységeket adhatunk meg a listához.
A „Hozzáférési szint” mezőben három szint közül választani:
„DMS Karbantartó” Az adott mappán karbantartó szintű hozzáférő tud bármilyen szintű új mappa
hozzáférőt felvinni, illetve meglévő felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét
bármilyen szintre megváltoztatni
„DMS Szerkesztő” nem tud karbantartót felvenni, csak szerkesztőt és betekintőt, illetve a meglévő
felhasználók vagy szervezeti egységek mappa hozzáférési szintjét tudja betekintőre vagy szerkesztőre
módosítani
„DMS Betekintő” szintű hozzáférő nem tudja a mappa meta adatait befolyásolni, így a hozzáférést sem.
Az „Alapértelmezett” kétállású kapcsoló segítségével a mappa hozzáférések esetében
megkülönböztetünk alapértelmezett mappa hozzáférőket is mindhárom hozzáférési szintből. Ennek
ott van jelentősége, hogy egy dokumentum hozzáférői közé az alapértelmezett mappa hozzáférőket új
elektronikus állomány bármilyen módon történő mappába helyezésekor a szoftverbe épített
automatizmus bemásolja a mappa hozzáférők füléről az ott megadott szinttel.
A „Szervezet neve” mezőben adhatjuk meg a hozzáférő szervezetet.
Az „Egyéncsoportból hozzáad” gomb segítségével az „Egyéncsoportok” menüponton definiált
egyéncsoportok közül tudunk csoportot rendelni a mappához, de a kiválasztott egyéncsoportból csak
a szervezeteket fogja ezen a részen hozzáadni.
Abban az esetben, ha egy almappát hozunk létre, akkor a „Befoglaló hozzáférőinek hozzáadása”
gombra kattintva a „Befoglaló mappa” mezőben megadott mappa hozzáférő szervezetei
hozzáadódnak a listához.
Amennyiben törölni szeretnénk a megadott szervezetet, akkor az adott szervezet sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.
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Mappa szerkesztése – Hozzáférők fül

A „Kulcsszavak” fülön lehetőségünk van a mappához tartozó kulcsszavakat szerkeszteni, vagy
újabbakat hozzáadni.
A „Hozzáad” gombra kattintva megjelennek a beviteli mezők.
A „Kulcsszó” kódtételes mezőben van lehetőségünk a kulcsszót tipizálni.
A „Kulcsszó” mezőbe tudjuk megadni a kulcsszó szövegét.
A „Hozzáad” gombbal további kulcsszót tudunk megadni.
Amennyiben törölni szeretnénk a korábban megadott kulcsszót, akkor az adott kulcsszó sorának végén
található

ikonra kattintva tehetjük meg.
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Mappa szerkesztése – Kulcsszavak fül

A „Mentés” funkciógombbal rögzíthetők a felületen elvégzett módosítások.

Információs ablak

A „Mégsem” funkciógomb megnyomásával elvethetők az elvégzett módosítások.
A „Másol” funkciógombra kattintva kezdeményezhetjük a mappának és az összes adott felhasználó
által hozzáférhető almappájának másolását, de csak a struktúra másolódik, a benne lévő
dokumentumok nem, melyre figyelmeztet is a program. A másolandó mappák hozzáférői és kulcsszavai
is másolhatók.
Az „Új almappa” funkciógomb használatával új mappát hozhat létre a jelenlegi mappa alá, melyhez az
alapadatok megadásán túl hozzáférő személyeket és szervezeteket is megjelölhet.
Az „Új állományt betallóz” funkciógomb használatával a számítógépünkön tárolt állományok körül
tallózhatjuk be a fájltárolón tárolni kívánt állományt.
Az „Űrlapból” funkciógombbal olyan űrlap sablon segítségével, amihez tartozik nyomtatási sablon,
létre tudunk hozni elektronikus állományt a mappába beletéve.
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A „Lezár” funkciógomb használatával lezárható a mappa, ezt követően nem helyezhető el bele
elektronikus állomány. A gomb megnyomásakor a rendszer ellenőrzést végez, hogy tartalmaze az adott
mappa vagy valamely almappája blokkolt státuszú dokumentumot, amennyiben igen, nem engedi a
lezárást és figyelmeztető üzenetet küld.
A jogosult felhasználók a „Töröl” gomb használatával tudják a még üres mappát kitörölni.

14.4. Mappa lezárása
A „Mappák” menüponton a jogosult („DMS karbantartó” szintű hozzáféréssel rendelkező)
felhasználók a „Lezár” gombbal tudják a mappáknak és opcionálisan azok almappáinak lezárását
eszközölni. A „Lezár” gomb kizárólag az olyan mappáknál aktív, ahol a mappa munkapanel „Mappa
adatok” fülén az „Érvényesség vége” mező nincs kitöltve. A gomb megnyomásakor megvizsgálja a
rendszer, hogy vannak-e a kiválasztott mappának almappái, ha nincs, akkor ez a kérdés jön:

Figyelmeztető üzenet
„Igen” gombra kattintva lezárja a mappát úgy, hogy kitölti az „Érvényesség vége” mezőt az aktuális
dátummal óra:perc:másodperc pontossággal. „Nem” gombra kattintva kilép a műveletből.
Ha tartoznak a mappába almappák is, akkor a következő kérdést teszi fel:

Figyelmeztető üzenet
„Igen” gombra kattintva lezárja a mappát, és az összes bele tartozó almappát úgy, hogy mindegyiknek
az „Érvényesség vége” mezőjébe beleírja a lezárás idejét óra:perc:másodperc pontosan. Ha az
almappák között volt olyan, amelynél nem volt üres az „Érvényesség vége” mező, akkor azokat
változatlanul hagyja, függetlenül attól, hogy azok dátuma esetleg későbbi a lezárás idejénél, tehát azok
még nyitva maradnak és automatikusan fognak bezáródni az adott dátumot elérve. Ezt úgy lehet
lezárni, hogy szerkeszt módban a jogosult felhasználó lemódosítja a dátumot korábbira, vagy a
„Lezárás” funkciógomb használata előtt kiüríti azokat a dátumokat. „Nem” gombra kattintva kizárólag
az adott mappát zárja le. „Mégsem” esetén megszakítja a műveletet.
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13.5. Kapcsolódások
„Elektronikus állományok” a felhasználó DMS hozzáférési szintjétől függően annak a tételnek a
megtekintő (betekintő szint esetén) vagy szerkesztő (szerkesztő vagy karbantartó szint esetén)
felületét nyitja meg új böngésző fülön.
„Ügyintézések” új böngésző fülön nyit meg egy listát a kapcsolódó ügyintézésekről, amikhez az adott
mappa van hozzárendelve
„Esemény napló” új böngésző fülön nyit meg egy listát az eseményekről, ahol látható az esemény
megnevezése, létrehozás dátuma, felelős személy és felelős személyt helyettesítő neve. „Befoglalóra
lép” új böngésző fülön nyitja meg a kijelölt mappától a mappastruktúrában egy szinttel
feljebb lévő
mappa szerkesztő
felületét.
Amennyiben a kijelölt mappának nincs befoglalója, úgy figyelmeztető üzenetben jelzi a rendszer.

„Almappákra lép” új böngésző fülön a „Mappák” lista töltődik újra ugyanabban a nézetben a kijelölt
mappa egy szinttel lejjebb lévő hozzáférhető almappáit jelenítve meg, a lista neve pedig megváltozik
„Mappák”-ról az adott mappa neve és almappái megnevezésre. Amennyiben a kijelölt mappának nincs
almappája, úgy figyelmeztető üzenetben jelzi a rendszer.
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