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A Poszeidon vastag kliens általános bemutatása
Belépés a rendszerbe
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.

Ennek menete a továbbiakban kerül ismertetésre. A bevitt adatokat az „Enter” billentyű vagy a
„Bejelentkezés” gomb megnyomásával nyugtázhatjuk.
A belépéshez ezután még ki kell választanunk a „Szerepkör”-t és a „Nyelv”-et. A legördülő listában azok
a szerepkörök jelennek meg, amelyeket a rendszeradminisztrátor a felhasználóhoz rendelt. A
szerepkörök magukba foglalják azokat a jogosultságokat, melyekkel a felhasználó rendelkezik a
rendszer adattábláinak olvasására, illetve írására vonatkozóan. Ezt követően ismét az „Enter” billentyű
vagy a „Belépés” megnyomásával léphetünk be a rendszerbe.
Ha a programot mégsem akarjuk elindítani, akkor a „Kijelentkezés” gombra kell kattintani.

A felületek felépítése, kezelése
A képernyő bal oldalán látjuk a fastruktúrájú menüt (1. rész), felül található a szűrőpanel (2. rész),
alatta az adatlista (3. rész) és a munkapanel (4. rész), legalul a funkciógombok (5. rész) és a státuszsor
(6. rész), legfelül pedig a felső menüsor (7. rész) helyezkedik el.
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Menü

A menü segítségével navigálhatunk az egyes felületek között. A kék színű menüpontok csoportosító
menüpontok, tehát a menüpontra magára nem lehet rálépni, hanem dupla kattintással vagy az előtte
lévő pluszjel segítségével lehet kinyitni, és így tudunk az összefoglalt menüpontjai közül választani. A
fekete színű menüpontok pedig konkrét felületet azonosítanak. A menü fa szerkezetű, ahol a fában
lefele haladva egyre konkrétabb adatokhoz jutunk valamilyen logikai összerendelés mentén.

Lehetőségünk van váltani a „Saját menü”, és az „Általános menü” között. Az általános menüt választva
a Poszeidon általános felépítésével használhatjuk a rendszert. A Saját menüt pedig tetszés szerint
formálhatjuk. A Poszeidon logóra jobb egérgombbal kattintva, feljön a „Menüszerkesztő” opció,
mellyel a „Saját menü”-t szerkeszthetjük.
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Adatlista

Az adatlista tartalmazza a felülethez tartozó adatok szűrt, ill. rendezett listáját.

A megjelenített oszlopok és azok sorrendje tetszőlegesen testre szabható.
Lehetőségünk van egyes oszlopok tartalma szerint rendezni az adatlistánkat növekvő illetve csökkenő
sorrendbe. Mindig aszerint az oszlop szerint van rendezve az adatlistánk, amely oszlop fejlécének jobb
oldalon megjelenik egy (lefele mutató=csökkenő, felfelé mutató=növekvő) nyíl.
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Az adatlistán jobb egérgomb kattintására megjelenő lista „Oszlopszerkesztés” funkciójának
kiválasztásával az oszlopok megjelenítését és sorrendjét is változtatni tudjuk. A beállításunkat a
szűrőpanel szürke részén jobb egérgomb megnyomásával megjelenő lista „Oszlopbeállítások mentése
saját részre” funkciójának kiválasztásával el kell mentenünk azért, hogy a felületről ellépve majd
visszalépve ne vesszenek el a módosításaink.

A Poszeidon programban az adatlistákat lehetőségünk van kinyomtatni, vagy fájlba exportálni. Az
adatlistán jobb egérgomb kattintásával feljövő ablakból válasszuk a „Lista nyomtatása…” parancsot.
Nyomtatás vagy exportálás előtt nagyon fontos, hogy az „Összes adat” funkcióval valamennyi sort
megjelenítsük, hogy ne csak a felületen látható adatok kerüljenek kinyomtatásra, valamint arra is
érdemes figyelni, hogy minden oszlopszerkesztéssel megjelenített oszlop tartalmát ki fogja nyomtatni
vagy exportálni a rendszer.
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Szűrőpanel

Ezen a panelen találhatóak a szűréssel, kereséssel kapcsolatos kezelők.
Itt helyezkedik el a képernyőrögzítéshez használható rajzszög ikon

is.

Az egyik legalapvetőbb keresési lehetőség az „Egyszerű keresés”, mikor konkrét személyre vagy adatra
keresünk. Ez a művelet a szűrőpanel bal részén található keresési feltétel kiválasztásával és a mellette
található keresési mező kitöltésével végezhető. A keresési feltétel oszlopbeállítással módosítható,
vagyis mindig a megjelenített oszlopok sorai között áll módunkban keresni. A keresési feltételek
megadása után az „Enter” billentyű, vagy a „Keresés” gomb megnyomására egy szűkített lista jelenik
meg, melynek sorai eleget tesznek a megadott feltételeknek.
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A keresési feltételek listájában megtalálható az „Összetett keresés” parancs is, amit a „Keresés” gomb
mellett elhelyezett összerendelő gomb
segítségével is elérhetünk. Összetett keresésnél több
feltételt is megadhatunk, melyekre az „ÉS” kapcsolat teljesül. A keresést megkönnyítik a szövegrész
helyettesítők „%” és „*”.

Az összerendelő gomb melletti választó mezőben találhatóak „Előre elkészített szűrések”, amik segítik
a keresést, alapértelmezetten mindig a „Minden” szerepel benne.
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Munkapanel

Ezen a panelen találjuk meg fülek alá csoportosítva a kijelölt rekordhoz tartozó összes információt, és
az ezekhez adekvát módon kapcsolódó felhasználóbarát kezelőket. A munkapanelen található
kezelők/funkciók csak szerkesztőmódban aktívak. Lényegében az érdemi munka ezen a panelen
történik.
Az adatok rögzítését színezett mezők is segítik:
zöld színű mezők kötelezően töltendőek

szürke mezőket a rendszer automatikusan tölti
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fehér mezők pedig tetszőlegesen kitölthető mezők

Továbbá az alábbi mező fajták szerepelnek a Poszeidonban:
szabadkarakteres (tetszőleges karakterekkel tölthető)

dátum (dátum megadására szolgáló mezők, naptárnavigátor),

lenyíló választólistás (a mező mellett egy lefelé mutató nyíl található, amelynek a segítségével a lenyíló
választólistában szereplő előre definiált értékek (kódtételek) közül választva tudjuk a mezőt tölteni)

összerendelő gomb (a három pontos összerendelő gombra kattintva előjön egy választó lista, melyből
tetszőlegesen választhatunk)
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Funkciógombok

Ezen a panelen sorakoznak a felülethez tartozó legfontosabb funkciógombok. A kevésbé fontos, vagy
egy konkrét fülhöz kapcsolódó funkciógombok, ettől eltérő módon, a munkapanelen helyezkednek el.

Státuszsor
A státuszsorban találhatók az általános, az adatkezelés állapotával kapcsolatos információk. Üres
felületre jobb egérgombbal kattintva előhívható, hogy melyik szervezetben és milyen szerepkörrel
vagyok bejelentkezve.

Felső menüsor

Fájl/ Saját beállítások mentése: státuszsorban, ablakméretben történt változtatások, hírlevelek és
üzenetek beállításainak mentése
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Eszközök: Kódtételek frissítése – ha új kódtételek kerülnek betöltésre; Számozott menü opció felületek
beazonosítása végett
Szerepkörváltás: a hozzám rendelt szerepköröket mutatja, és azok közül tudok választani

Szervezeti egység: azon szervezeti egységeket mutatja, amelyhez rendelkezem szerepkörrel, és ezek
közül tudok választani

12

Felhasználó vezető: rendszer által küldött figyelmeztető biztonsági kérdések beállítására van
lehetőség
Súgó: információk a Poszeidon jelenlegi verziójáról

Keresés funkció
A „Keresés” menüponton lehetőségünk van keresőfelület segítségével küldeményekre, ügyiratokra,
iratokra, materiális példányokra illetve elektronikus állományokra keresni a programban célzott, illetve
kombinált feltételek alapján.
A „Keresés” munkapanelen a „Keresés” funkciógomb használatának alternatívájaként alkalmazható a
kereső feltételek megadását követően az Enter billentyű lenyomása. Abban az esetben, ha a képernyő
magassága miatt görgetősáv jelenik meg a „Keresés” munkapanel jobb oldalán, akkor az egér
görgetőjével is van lehetőség a scrollozásra.
A vastag kliensben az „Ügyiratok”, „Iratok” és „Küldemények” menüpontokon a rendszer a „Keresés”
menüpontra navigál, ahol a keresési feltételek megadása után a "Keresés és ugrás" funkciógombbal a
felugró találati lista megjelenítése nélkül navigálhatunk a megfelelő menüpontra.
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Gyorskereső:

A „Keresés” menüponton a „Gyorskereső” fülre lépve lehetőség van egyszerre keresni a küldemények,
ügyiratok, iratok és példányok (materiális és elektronikus) adatai között.
A felületen az „Aktuális év” jelölőnégyzet alapértelmezetten be van pipálva, ami azt jelöli, hogy mindig
az aktuális év ügyiratai, iratai, példányai között keres a rendszer.
Abban az esetben, ha az „Aktuális év” jelölőnégyzetből kivesszük a pipát, akkor lehetőségünk van egy
adott időintervallumra is szűrni a „Létrehozás ideje (tól-ig):” mezők segítségével, mely történhet
billentyűzetünk segítségével, vagy akár a naptárnavigátort használva. Figyeljünk arra, hogy a
„Létrehozás ideje (tól-ig):” mezőkben ne adjunk meg jövőbeli dátumot, amire a program figyelmeztet
is bennünket, hogy: A mező értéke csak múltbéli lehet.
Amennyiben egy adott napra szeretnénk keresni, akkor nem kell a „tól-ig” mezőkbe kétszer megadni
ugyanazt az értéket, hanem a „tól” mező megadása után a mellette található „kék nyíl” ikonra
kattintva, az „ig” mezőbe is átmásolódik ugyanaz az érték.
A mező az alábbiak szerint keres:
küldemény: „Érkezés ideje” mező
irat, ügyirat, materiális példány, elektronikus példány esetén: „Létrehozás ideje” mező
Az alábbi mezők töltésével tovább szűkíthetjük a keresett tételek feltételhalmazát.
A szöveges mezők értékeinek megadásakor, lehetőségünk van szövegrész és karakterhelyettesítők
alkalmazására, valamint a rendszer nem figyel a kis és nagybetű érzékenységre, és ékezetes betű
megkülönböztetésekre.
Érkeztető azonosító: Érkeztetési sorszámra kereshetünk (küldemények: „Érkeztetési sorszám” mező
alapján, iratok: bejövő irat esetén az irathoz tartozó érkeztetési bejegyzés alapján, ügyiratok: ha az
ügyirat indítóirata bejövő volt, materiális példányok: a bejövő irat(ok)hoz tartozó materiális példányok
alapján, elektronikus példányok: a bejövő irat(ok)hoz tartozó elektronikus példányok alapján)
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Hivatkozási / Idegen szám: Külső iktatási számra kereshetünk (küldemények: „Feltüntetett jellemzők
fül” / Külső iktatási számok, iratok: „Iktatási számok fül” / Külső iktatási számok, VAGY „Iratok” /
„Érkeztetési bejegyzés” / „Feltüntetett jellemzők” fül / Külső iktatási számok, ügyiratok: „Ügyiratok” /
„Iratok” / „Érkeztetési bejegyzés” / „Feltüntetett jellemzők” fül / Külső iktatási számok, materiális
példányok: „Iratok” / „Iktatási számok” fül / Külső iktatási számok alapján talált irathoz tartozó
materiális példányok, elektronikus példányok: „Iratok” / „Iktatási számok” fül / Külső iktatási számok
alapján talált irathoz tartozó elektronikus példányok)
Beküldő neve: Feladó nevére kereshetünk (küldemények: „Feladó szervezet” vagy „Feladó személy
mező, iratok: bejövő irat esetén az irathoz tartozó érkeztetési bejegyzés alapján: Feladó szervezet vagy
személy, ügyiratok: ha az ügyirat indítóirata bejövő volt, materiális példányok: Feladó szervezet vagy
Feladó személy alapján talált irathoz tartozó materiális példányok, elektronikus példányok: Feladó
szervezet vagy Feladó személy alapján talált irathoz tartozó elektronikus példányok)
Tárgy: Tárgy alapján kereshetünk (küldemények: a küldemény iratának tárgyához tartozó küldemény,
iratok: „Iratok”/„Tárgy” mező, ügyiratok: „Ügyiratok”/„Tárgy” mező, materiális példányok:
„Iratok”/„Tárgy” alapján talált irathoz tartozó materiális példányok, elektronikus példányok:
„Iratok”/„Tárgy” alapján talált irathoz tartozó materiális példányok)
Iktatószám: Iktatási szám alapján kereshetünk (küldemények: a küldemény iratának iktatási számához
tartozó küldemény, iratok: „Iratok”/„Iktatási szám” mező, ügyiratok: „Ügyiratok”/„Iktatási számok”
mező, materiális példányok: „Iratok”/„Iktatási számok” alapján talált irathoz tartozó materiális
példányok, elektronikus példányok: „Iratok”/ „Iktatási számok” alapján talált irathoz tartozó
materiális példányok)
Kulcsszó típusa: Kulcsszó típusra kereshetünk (küldemények: „Küldemények”/„Kulcsszavak,
feljegyzések” fül /„Típus” mező alapján, iratok: „Iratok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül / „Típus” mező
alapján, ügyiratok: „Ügyiratok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül /„Típus” mező, materiális példányok:
„Materiális példányok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül /„Típus” mező, elektronikus példányok:
„Elektronikus példányok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül /„Típus” mező)
Kulcsszó: Kulcsszóra kereshetünk (küldemények: „Küldemények”/„Kulcsszavak, feljegyzések” fül
/„Kulcsszó” alapján, iratok: „Iratok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül /„Kulcsszó” mező, ügyiratok:
„Ügyiratok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül /„Kulcsszó” mező, materiális példányok: „Materiális
példányok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül /„Kulcsszó” mező, elektronikus példányok: „Elektronikus
példányok”/„Kulcsszavak/Feljegyzések” fül / „Kulcsszó” mező)
Ügyintéző szervezet: Ügyintéző szervezetre kereshetünk (küldemények: a küldemény iratának
ügyintéző szervezete alapján a küldemény, iratok: „Iratok”/„Kapcsolatok” fül /„Kapcsolódó
szervezetek”/„Ügyintéző” kapcsolat típussal, ügyiratok: „Ügyiratok”/„Kapcsolatok” fül /„Kapcsolódó
szervezetek”/„Ügyintéző” kapcsolat típussal, materiális példányok: Ügyintéző szervezet alapján talált
irathoz tartozó materiális példányok, elektronikus példányok: Ügyintéző szervezet alapján talált
irathoz tartozó elektronikus példányok)
Ügyintéző: Ügyintéző személyre kereshetünk (küldemények: a küldemény iratának ügyintéző
személye
alapján
a
küldemény,
iratok:
„Iratok”/„Kapcsolatok”
fül
/„Kapcsolódó
személyek”/„Ügyintéző” kapcsolat típussal, ügyiratok: „Ügyiratok”/„Kapcsolatok” fül /„Kapcsolódó
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személyek”/„Ügyintéző” kapcsolat típussal, materiális példányok: Ügyintéző személy alapján talált
irathoz tartozó materiális példányok, elektronikus példányok: Ügyintéző személyek alapján talált
irathoz tartozó elektronikus példányok)
Birtokló szervezet: Birtokló szervezet alapján kereshetünk (küldemények: „Küldemények”/ „Birtokló
szervezet” mező, iratok: „Iratok”/„Materiális példányok”/„Birtokló szervezet” mező, ügyiratok:
„Ügyiratok”/„Birtokló szervezet” mező, materiális példányok: „Materiális példányok”/„Birtokló
szervezet” mező, elektronikus példányok: „Elektronikus példányok”/„Birtokló szervezet” mező)
A „Keresés” gombra vagy az „Enter” billentyűre kattintva, felugró ablak formájában megjelennek a
keresési feltételnek megfelelő találatok, ahol különböző ikonok jelzik, hogy az adott sor küldemény,
irat, ügyirat, materiális vagy elektronikus példány.
küldeményt jelölő ikon:
iratot jelölő ikon:
ügyiratot jelölő ikon:
materiális példányt jelölő ikon:
elektronikus példányt jelölő ikon:

A sorok előtti jelölőnégyzetek bepipálásával lehetőségünk van kijelölni, hogy mely tétellel/tételekkel
szeretnénk a továbbiakban dolgozni, és a „Tételhez ugrás” gombra kattintva az ennek megfelelő
menüpontra navigál minket a rendszer.

Új felhasználó felvitelekor elvégzendő feladatok
Új felhasználó felvitele, adatainak rögzítése
Új felhasználó felvitele kezdeményezhető az „Adminisztráció”/”Alkalmazottak” és a „Szervezeti
egységek”/”Alkalmazottak” menüponton is.
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Az „Adminisztráció”/ „Alkalmazottak” felületre lépve a szervezet valamennyi alkalmazottja
megjelenik. A menüpont alatt elérhető fülek a következők: „Személyes adatok”, „Speciális adatok”,
„Címek”, valamint az „Egyéb azonosítók”.
Az előbb említett fülek funkcionalitása és működése mindenben megegyezik a „Szervezeti egységek”/
„Alkalmazottak” menüponttal, azzal a különbséggel, hogy itt kevesebb adat áll a felhasználó
rendelkezésére, azonban nem csak egy adott szervezeti egység alkalmazottait, hanem valamennyit
látja.

Személyes adatok lapfül
A Személyes adatok lapfülön, a felhasználó személyes adatai tölthetőek ki.
A „Személyes adatok” fülön van lehetősége a felhasználónak lecserélni saját jelszavát. A „Jelszó
módosítás” gombra kattintva be kell írnunk a régi jelszót, majd meg kell adnunk kétszer az új jelszót.
Az „OK” gombra kattintva az új jelszavunk mentésre kerül.

Címek lapfül
A „Címek” fület választva megjelennek a rendszerben szereplő személyes elérhetőségeink.
A „Postai címek” fülre lépve adhatjuk meg saját címeinket. Új cím megadásához kattintsunk a
„Szerkeszt” majd a belső „Hozzáad” gombokra, töltsük ki a címmel kapcsolatos adatokat és kattintsunk
a „Mentés” gombra. Válasszuk ki a cím típusát: meg lehet adni állandó, ideiglenes, munkahelyi,
értesítési, és levelezési címeket. A rendszer több címet tud tárolni, így lehetőségünk van több cím
felvitelére is. A „Munkahelyi cím” típust engedi a rendszer többször is felvinni, minden más címtípus
csak egyszer szerepelhet. Adjuk meg az irányítószámot, ezután ha egy másik mezőbe kattintunk, akkor
a program automatikusan tölti a „Település”, „Ország/Régió” mezőket. Ezután adjuk meg a pontos
címet a „Cím” mezőben. A „Töröl” gombra kattintva van lehetőségünk a felvitt címsor törlésére. A
„Másol” gomb segítségével mód van az éppen kijelölt cím másolására, amikor a cím „Típus” kivételével
az összes adat átmásolódik.
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A „Tel.számok” fület választva láthatjuk a rendszerben szereplő telefonszámainkat. Új telefonszám
megadásához kattintsunk a „Szerkeszt” és a belső „Hozzáad” gombra, töltsük ki a telefonszámmal
kapcsolatos adatokat és kattintsunk a „Mentés” gombra. A rendszer több számot tud tárolni, így
lehetőségünk van több telefonszám felvitelére is. A „Töröl” gombra kattintva van lehetőségünk a felvitt
telefonszám törlésére. Telefonszám megadásakor engedélyezett karakterek a számokon kívül: „-”, „(”,
„)”, „+”, „\”, „/”, „#”, „* ”. Amennyiben ettől eltérő karaktert próbálunk megadni, akkor a program nem
tölti a mezőt annak értékével.

Az „E-mail címek” fülre lépve, megjelenik az e-mail címek listája. A „Szerkeszt” gombra kattintva, majd
a belső keretben lévő „Hozzáad” gombbal lehet új címet felvinni a rendszerben. Az e-mail cím
tárolására a „Mentés” gomb megnyomásával van lehetőség. E-mail cím megadásakor engedélyezett
karakterek: „@”, „ . ”, „-”, „_”. Amennyiben rossz e-mail cím formátumot akarunk megadni, akkor a
program figyelmeztető üzenetet küld, hogy a szöveg formátuma nem megfelelő. Fontos megjegyezni,
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hogy csak abban az esetben kapunk a különböző belső folyamatokról üzenetet, ha a „Belső
értesítési” e-mail cím típusához felvesszük a megfelelő elérhetőséget.

A „Honlap címek” fülre lépve megtekinthetjük a felvitt honlap címek listáját. A „Szerkeszt” gomb után
a belső „Hozzáad” gombra kattintva a „Honlap cím” mezője kitölthető, melyet a „Mentés” gombra
kattintva hagyhatunk jóvá. A kijelölt elem a „Töröl” gombra törlődik.

Az „Egyéb azonosítók” fül alatt lehetséges megtekinteni és karbantartani saját azonosítóinkat,
valamint az ezekhez tartozó azonosító kódokat és az érvényességi idejüket. Az „Azonosító” mezőbe,
„Törzsszám” típusú „Azonosító típussal” fel kell vinni, a HR rendszerben rögzített, személyhez
tartozó, egyedi azonosító kódot.Új azonosító felviteléhez nyomjuk meg a „Szerkeszt”, majd a belső
„Hozzáad” gombot, adjuk meg a szükséges adatokat, majd rögzítéshez kattintsunk a „Mentés”
gombra. A belső „Töröl” gombbal a kijelölt azonosítót törölhetjük.

19

Felhasználó szerepkörhöz rendelése
Az iktatási rendszer a biztonsági követelményeknek megfelelően, minden egyes felhasználó
hozzáférését a beállított jogosultsági szempontok szerint ellenőrzi, és az adatok megjelenítését az
adott szerepkörhöz igazítja. Az „Adminisztráció”/ „Szerepkörök” menüpontra lépve van lehetőségünk
a felhasználók szerepkör beállításait megtekinteni és a rendszer felhasználóit a kiválasztott
szerepkörhöz rendelni.
Új felhasználó szerepkörhöz rendelése esetén kattintsunk először az „Új” gombra, majd töltsük ki a
szükséges rovatokat. A zöld mezők kitöltése kötelező! Első lépésben a „Szervezeti egység” mező
mellett található összerendelő gombra ( ) kattintva a megjelenő listából válasszuk ki azt a
szervezetet, akinek az adataihoz az adott felhasználó hozzáférhet, majd rögzítsük az „OK” gombbal.
Ezt követően ugyanezzel a módszerrel válasszuk ki az adott „Személy”-t és azt, hogy milyen
„Szerepkör”-rel rendelkezzen. A „Státusz”-t állítsuk aktívra, és adjuk meg az esetleges időkorlátokat
(„Érvényesség kezdete”, „Érvényesség vége”). A bevitt adatokat a „Mentés” gombbal tudjuk rögzíteni.
Az adott felhasználó csak addig tud az adott szerepkörrel dolgozni, amíg a státusza aktív és az
érvényességi ideje érvényes. Egy tévesen felvitt szerepkör összerendelést a listából történő kiválasztás
után a „Töröl” gombra kattintva tudunk törölni.
Abban az esetben, ha archiválunk egy szervezeti egységet, akkor a hozzá tartozó szerepköröket a
program megszünteti, azaz a felhasználók szerepkörének státusza automatikusan „Megszűnt” lesz.
Fontos, hogy a program csak minden nap éjfélkor végzi el ezeknek az ellenőrzését, és a státuszok
„Megszűnt”-re állítását. Megszűnt szerepkörrel, a felhasználó nem tud belépni a Poszeidon DMS
rendszerbe.
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A „Csoportos jogosultság felvétel” fülre lépve lehetőségünk nyílik csoportosan, szerepkörök
kiosztására. Ehhez elsőként kattintsunk a „Csoportos jogosultság” gombra, majd az összerendelő
gombok ( ) segítségével a megjelenő listákból válasszuk ki a megfelelő szervezeti egység(eke)t,
személy(eke)t, és szerepkör(öke)t. Végül a „Mentés” gombra kattintással tudjuk rögzíteni az adatokat.
Ha valamely elemet rosszul választottunk ki, úgy kijelölése után a mező felett található „X” gombra
kattintva törölhetjük az összerendelések közül.
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Felhasználó, szervezeti egységhez rendelése
Rögzített felhasználókat, szervezeti egységekhez rendelhetjük, a „Szervezeti egységek” menüpont
„Helyi alkalmazottak” lapfülén, vagy a „Szervezeti egységek”/”Alkalmazottak” menüponton a
„Hozzárendel” funkcióval. Esetleg alapból a szervezeti egységhez rögzíthetjük az új felhasználót a
„Szervezeti egységek”/”Alkalmazottak” menüponton, az „Új” funkciógombbal kezdeményezve.

Szervezethez rendelt felhasználók, az olyan felületeken hasznosak, ahol van lehetőség szervezeti
egység választására és felhasználó választására is. Ilyenkor a szervezeti egységet kiválasztva, a
felhasználót kiválasztó választólistában, már csak a szervezethez rendelt felhasználók választhatóak ki.
pl.: Érkeztetéskor, Postázáskor.

Hozzáférések csoportos átadása az új felhasználó számára
A „Csoportos műveletek”/„Csoportos hozzáférés” menüponton lehetőségünk van csoportosan
hozzáférések átadására, illetve csoportos hozzáférés elvételére iratok, ügyiratok és ügykörök
esetében.

Csoportos hozzáférés átadása
A „Csoportos hozzáférés átadása” fülre lépve láthatjuk, hogy a felület 2 fő részre tagolódik. Az
„Összeállított hozzáférések” felületrészen, azaz az adatlistán, az összeállított feltételhalmazok listáját
tekinthetjük meg, a munkapanelen pedig a hozzáférés átadás feltételeit és tulajdonságait adhatjuk
meg.
Lehetőségünk van szervezeti egység és személy szintű hozzáférések átadására, egy másik szervezet
vagy személy számára csoportosan, ha a munkapanelen található mindhárom részt töltjük, azaz a
„Hozzáférők, Kitől?”, „Átadandó tételek, Mit?”, és a „Hozzáférők, Kinek” felületet.
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Amennyiben csak az „Átadandó tételek, Mit?”, és a „Hozzáférők, Kinek” rész mezőit töltjük, akkor egy
adott iktatókönyvbe iktatott tételek hozzáférés átadását határozhatjuk meg.
Bármelyik variációban is adjuk meg a hozzáférés átadás feltételeit, a „Hozzáférők, Kinek” rész töltése
mindig kötelező, ahogyan a mező zöld színe is mutatja.
Hozzáférés átadáshoz szükséges feltételhalmaz(ok) összeállításához, nyomjuk meg az „Új” gombot,
aminek hatására aktívvá válnak a felülethez tartozó mezők, és az adatlistán automatikusan létrejön egy
üres sor.

A „Hozzáférők, Kitől?” részben van lehetőségünk kiválasztani, hogy kinek a hozzáféréseit adjuk át. Az
„Új hozzáférő szervezetek felvétele” gombra kattintva, lehetőségünk van szervezeti egysége(ke)t
megadni. Ekkor az adott szervezeti egység, minden szervezeti egység szintű hozzáféréseit adjuk át.
Az „Új hozzáférő felvétele” gombra kattintva, alkalmazott(ak)at adhatunk meg, amivel az adott
alkalmazott összes személy szintű hozzáférését adjuk át.
Az „Új hozzáférői csoport felvétele” gomb segítségével a „Saját”/ „Egyéncsoportok” menüpontban
definiált egyéncsoportok közül választhatunk, amivel az egyéncsoport tagjainak személy szintű
hozzáféréseit adjuk át.
Abban az esetben, ha rossz szervezetet, személyt, vagy egyéncsoportot választottunk ki, akkor jelöljük
ki a listában, majd nyomjuk meg a „Kijelölt hozzáférők törlése” gombot. Amennyiben mindenkit
szeretnénk törölni, akkor nyomjuk meg az „Összes hozzáférő törlése” gombot.
Az „Átadandó tételek, Mit?” részben határozhatjuk meg, hogy milyen típusú iratokat szeretnénk
átadni, valamint lehetőségünk van még tovább szűkíteni a tételeket különböző szűrési feltételek
megadásával.
Első lépésben, meg kell adnunk, hogy „Irat”, „Ügyirat”, vagy „Ügykör” hozzáférés átadását hajtjuk
végre, a jelölőnégyzetek bepipálásával. Abban az esetben, ha nem adunk meg egy feltételt sem, akkor
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a program figyelmeztet minket a „Hozzáad” vagy a „Hozzáférések átadása” gombra kattintásakor,
hogy: Az irat, ügyirat és ügykör jelölőnégyzetek közül legalább egyet ki kell választani!
Amennyiben mindhárom lehetőséget bejelöljük, akkor a „Hozzáférők, Kitől?” részben megadott egyén,
összes „Irat/Ügyirat/Ügykör” hozzáférését átadjuk valakinek.
A következő mezők töltésével, tovább szűkíthetjük a hozzáférés átadás feltételhalmazát.
A „Szervezeti egység” mező mellett található összerendelő gombra kattintva tudjuk kiválasztani azt a
belső szervezeti egységet, amelynek majd az iktatókönyvére szeretnénk szűrni.
A választólistájában az összes nem archivált szervezeti egység megjelenik, amiből az adott szervezetet
választva, majd az „OK” gombra kattintva, a rendszer tölti a „Szervezeti egység” mezőt.
Amennyiben bepipáljuk az „Archív szervezeti egységek is” jelölőnégyzetet, akkor a „Szervezeti egység”
mező választólistájában megjelennek az archív szervezeti egységek is, ezáltal lehetőségünk van a
rendszerben már archivált szervezeti egységek hozzáféréseinek átadására is.
Az „Iktatókönyv” mező azután válik csak aktívvá, és kötelezően töltendő zöld mezővé, miután töltöttük
a „Szervezeti egység” mezőt. A mező mellett található összerendelő gombra kattintva választhatjuk ki
az adott szervezet nyitott iktatókönyveinek listájából azt, melynek tartalmára szeretnénk szűrni.
Amennyiben bepipáljuk a „Lezártak is” jelölőnégyzetet, akkor a kiválasztott szervezeti egység lezárt
iktatókönyvei is megjelennek az „Iktatókönyv” mező választólistájában, ezáltal lezárt iktatókönyvbe
iktatott tételek tartalmára is szűrhetünk.
Lehetőségünk van hozzáférés átadás meghatározásához egy adott időintervallumra is szűrni,
amennyiben töltjük a „Dátumtól” valamint a „Dátumig” mezők értékeit billentyűzetünk segítségével,
vagy akár a naptárnavigátort használva. Ebben az esetben, az átadandó tételek létrehozásának ideje
alapján határozhatjuk meg a szűrést. Figyeljünk arra, hogy a „Dátumtól” és „Dátumig” mezőkben ne
adjunk meg jövőbeli dátumot, amire a program figyelmeztet is bennünket, hogy: A mező értéke csak
múltbéli lehet.
A „Hozzáférők, Kinek?” rész kötelezően töltendő zöld mező, ahol azt, vagy azokat a szervezeti
egysége(ke)t vagy személyek(ek)t tudjuk megadni, akiknek hozzáférést szeretnénk átadni.
Az „Új hozzáférő szervezetek felvétele” gombra kattintva, lehetőségünk van szervezeti egysége(ke)t
megadni. Ekkor az adott szervezeti egység, minden alkalmazottja hozzáférést kap.
Az „Új hozzáférő felvétele” gombra kattintva, alkalmazott(ak)nak adhatunk hozzáférést.
Az „Új hozzáférői csoport felvétele” gomb segítségével a „Saját”/ „Egyéncsoportok” menüpontban
definiált egyéncsoportok tagjainak adhatunk hozzáférést.
Abban az esetben, ha rossz szervezetet, személyt, vagy egyéncsoportot választottunk ki, akkor jelöljük
ki a listában, majd nyomjuk meg a „Kijelölt hozzáférők törlése” gombot. Amennyiben mindenkit
szeretnénk törölni, akkor nyomjuk meg az „Összes hozzáférő törlése” gombot.
A „Hozzáad” gombra kattintva egy új, hozzáférés átadás összeállítására van lehetőségünk. A gomb
megnyomásának hatására, az adatlistán, azaz az „Összeállított hozzáférések” felületen, ekkor egy
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újabb üres sor jön létre, és összeállíthatjuk a következő feltételhalmazt az előzőekben ismertetett
lehetőségek szerint.
A „Töröl” gombra kattintva, az adatlistán kijelölt rekordot tudjuk törölni.
A „Mégsem” gombra kattintva, az eddig összeállított feltételhalmazok törlésére van lehetőségünk.
Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel, hogy: Biztosan ki szeretnénk-e lépni a parancsból?
Az „Igen” gombot választva, törlődik az adatlistáról minden rekord, és üres űrlapot ad a rendszer. (Ha
a „Nem”-re kattintunk, akkor megmaradnak a felületen a beállított értékek.)
Ha elkészítettük az összes hozzáférés átadáshoz szükséges feltételhalmazt, akkor a „Hozzáférések
átadása” gombra kattintva fejezhetjük be a folyamatot, aminek hatására megtörténik a tényleges
hozzáférés átadás, valamint a rendszer információs üzenet formájában is tájékoztat minket, hogy: A
kijelölt tételek hozzáférés átadása sikeresen befejeződött.

Csoportos hozzáférés elvétele
A „Csoportos hozzáférés elvétele” menüponton lehetőségünk van csoportos hozzáférés elvételére
iratok, ügyiratok és ügykörök esetében.
A „Csoportos hozzáférés elvétele” fülre lépve láthatjuk, hogy a felület 2 fő részre tagolódik. Az
„Összeállított hozzáférések” felületrészen, azaz az adatlistán, a hozzáférés elvételéhez összeállított
feltételhalmazok listáját tekinthetjük meg, a munkapanelen pedig a hozzáférés elvétel feltételeit és
tulajdonságait adhatjuk meg a „Hozzáférők, Kitől?” és a „Törlendő tételek, Mit?” részek alatt.
A menüpontra lépve láthatjuk, hogy a felület inaktív.
Hozzáférés elvételéhez szükséges feltételhalmaz(ok) összeállításához, nyomjuk meg az „Új” gombot,
aminek hatására aktívvá válnak a felülethez tartozó mezők, és az adatlistán automatikusan létrejön egy
üres sor.
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A „Hozzáférők, Kitől?” részben van lehetőségünk kiválasztani, hogy kinek a hozzáféréseit vesszük el.
Láthatjuk, hogy a „Hozzáférők, Kinek” rész zöld színű mező, tehát ennek töltése mindig kötelező.
Az „Új hozzáférő szervezetek felvétele” gombra kattintva, lehetőségünk van szervezeti egysége(ke)t
megadni. Ekkor az adott szervezeti egység, minden szervezeti egység szintű hozzáférését elvesszük.
Az „Új hozzáférő felvétele” gombra kattintva, alkalmazott(ak)at adhatunk meg, amivel az adott személy
összes személy szintű hozzáférését elvesszük.
Az „Új hozzáférői csoport felvétele” gomb segítségével a „Saját”/ „Egyéncsoportok” menüpontban
definiált egyéncsoportok közül választhatunk, amivel az egyéncsoport tagjainak összes személy szintű
hozzáféréseit vesszük el.
Abban az esetben, ha rossz szervezetet, személyt, vagy egyéncsoportot választottunk ki, akkor jelöljük
ki a listában, majd nyomjuk meg a „Kijelölt hozzáférők törlése” gombot. Amennyiben mindenkit
szeretnénk törölni, akkor nyomjuk meg az „Összes hozzáférő törlése” gombot.
A „Törlendő tételek, Mit?” részben határozhatjuk meg, hogy milyen tételeket szeretnénk elvenni,
valamint lehetőségünk van még tovább szűkíteni a tételeket különböző szűrési feltételek megadásával.
Első lépésben, meg kell adnunk, hogy „Irat”, „Ügyirat”, vagy „Ügykör” hozzáférés törlését hajtjuk
végre, a jelölőnégyzetek bepipálásával. Abban az esetben, ha nem adunk meg egy feltételt sem, akkor
a program figyelmeztet minket a „Hozzáad” vagy a „Hozzáférések elvétele” gombra kattintásakor,
hogy: Az irat, ügyirat és ügykör jelölőnégyzetek közül legalább egyet ki kell választani!
Amennyiben mindhárom lehetőséget bejelöljük, akkor a „Hozzáférők, Kitől?” részben megadott egyén,
összes „Irat/Ügyirat/Ügykör” hozzáférését elvesszük.
A következő mezők töltésével, tovább szűkíthetjük a hozzáférés elvétel feltételhalmazát.
A „Szervezeti egység” mező mellett található összerendelő gombra kattintva tudjuk kiválasztani azt a
belső szervezeti egységet, amelynek majd az iktatókönyvére szeretnénk szűrni.
A választólistájában az összes nem archivált szervezeti egység megjelenik, amiből az adott szervezetet
választva, majd az „OK” gombra kattintva, a rendszer tölti a „Szervezeti egység” mezőt.
Az „Iktatókönyv” mező azután válik csak aktívvá, és kötelezően töltendő zöld mezővé, miután töltöttük
a „Szervezeti egység” mezőt. A mező mellett található összerendelő gombra kattintva választhatjuk ki
az adott szervezet nyitott iktatókönyveinek listájából azt, melynek tartalmára szeretnénk szűrni.
Amennyiben bepipáljuk a „Lezártak is” jelölőnégyzetet, akkor a kiválasztott szervezeti egység lezárt
iktatókönyvei is megjelennek az „Iktatókönyv” mező választólistájában, ezáltal lezárt iktatókönyvbe
iktatott tételek tartalmára is szűrhetünk.
Lehetőségünk van hozzáférés elvételhez egy adott időintervallumra is szűrni, amennyiben töltjük a
„Dátumtól” valamint a „Dátumig” mezők értékeit billentyűzetünk segítségével, vagy akár a
naptárnavigátort használva. Ebben az esetben, a hozzáférés törlésére szánt tételek létrehozásának
ideje alapján határozhatjuk meg a szűrést. Figyeljünk arra, hogy a „Dátumtól” és „Dátumig” mezőkben
ne adjunk meg jövőbeli dátumot, amire a program figyelmeztet is bennünket, hogy: A mező értéke
csak múltbéli lehet.
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A „Hozzáad” gombra kattintva egy új, hozzáférés törlés összeállítására van lehetőségünk. A gomb
megnyomásának hatására, az adatlistán, azaz az „Összeállított hozzáférések” felületen, ekkor egy
újabb üres sor jön létre, és összeállíthatjuk a következő feltételhalmazt az előzőekben ismertetett
lehetőségek szerint.
A „Töröl” gombra kattintva, az adatlistán kijelölt rekordot tudjuk törölni.
A „Mégsem” gombra kattintva, az eddig összeállított feltételhalmazok törlésére van lehetőségünk.
Ekkor a rendszer egy megerősítő kérdést tesz fel, hogy: Biztosan ki szeretnénk-e lépni a parancsból?
Az „Igen” gombot választva, törlődik az adatlistáról minden rekord, és üres űrlapot ad a rendszer. (Ha
a „Nem”-re kattintunk, akkor megmaradnak a felületen a beállított értékek.)
Ha elkészítettük az összes hozzáférés törléshez szükséges feltételhalmazt, akkor a „Hozzáférések
elvétele” gombra kattintva fejezhetjük be a folyamatot, aminek hatására megtörténik a tényleges
hozzáférés elvétel, valamint a rendszer információs üzenet formájában is tájékoztat minket, hogy: A
hozzáférési jogosultságot a kijelölt tételeknél a rendszer sikeresen megszüntette.

Új szervezeti egység felvétele

Új belső szervezeti egység létrehozásához lépjünk a „Szervezeti egységek” menüpontra, és kattintsunk
az „Új” gombra. A „Felettes szervezet” mező töltésével határozzuk meg az újonnan létrehozandó
szervezet helyét a szervezetek közötti hierarchiában, azaz itt adjuk meg azt a befoglaló szervezeti
egységet, ami alá a szervezet tartozni fog.
Az „Elnevezés” mezőbe írjuk be a szervezeti egység nevét, a „Kód” mezőbe adjuk meg a szervezet
kódját. A „Típus” mezőnél választólista segítségével adjuk meg a szervezet típusát.
Miután a „Címek” fülön megadtuk a szervezet elérhetőségeit (postai címét, telefonszámát, e-mail
címét, honlap címét) akkor a bevitt adatokat a „Mentés” gomb segítségével rögzíthetjük.
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/Fontos, hogy amennyiben egy meglévő cím adatait szeretnénk szerkeszteni, akkor ezek a
változtatások hatással lesznek a korábbi érkeztetésre, postázásra, amiről a program figyelmeztet is
bennünket. Tehát címváltozás esetén ajánlatos új cím rögzítése, ami által archiválásra kerül a
rendszerben szereplő régi cím.

Iktatókönyv nyitása szervezeti egységhez

„Szervezeti egységek / „Iktatókönyvek” menüponton egy kiválasztott szervezeti egységhez tartozó
iktatókönyvek listáját, illetve azok adatait tekinthetjük meg.
Új iktatókönyv nyitásához a „Szervezeti egységek (59600)” / „Iktatókönyvek (61600)” menüponton
nyomjuk meg a „Megnyit” gombot. Az „Elnevezés” mezőnél adjuk meg az iktatókönyv nevét. Az
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„Utolsó kiosztott főszám” mező értéke alapértelmezetten „0”, amely azt jelenti, hogy az iktatókönyv
kezdő főszáma 1 lesz.
A „Maximális főszám” mezőben meghatározhatjuk, hogy az iktatókönyvbe mennyi a kiadható
maximális főszám. Amennyiben elértük ezt a számot, akkor ezután már csak alszámosan lehetséges az
adott iktatókönyvbe iktatni.
Ha egy szervezeti egységnél több iktatókönyv is van nyitva, akkor lehetőségünk van meghatározni,
hogy melyik legyen az alapértelmezett iktatókönyv. A „Prioritás” mezőnél beállított legmagasabb
értékű iktatókönyv lesz mindig az alapértelmezett.
Az „Iktatási rendszer” mező automatikusan töltődik, amennyiben a hozzá kapcsolódó
„IKTATASIRENDSZER” paraméter be van állítva, de paraméter beállítástól függetlenül is megadható
egy adott szervezeti egység iktatási rendszere. Miután kitöltöttünk minden adatot, „Mentés” gomb.
Az „Iktatókönyv alapértelmezett hozzáférői” minden abba az iktatókönyvbe iktatott irathoz
hozzáférnek, függetlenül a jogosultságaiktól. Iktatókönyv hozzáférőjének megadásához lépjünk az
„Alapértelmezett hozzáférés” fülre, és kattintsunk először a „Szerkeszt”, majd a belső „Hozzáad”
gombra. A megjelenő táblából válasszuk ki azt az egyént, vagy egyéneket, aki(ke)t az iktatókönyvhöz
szeretnénk rendelni, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. Végül a „Mentés” gombbal tárolhatjuk az
összerendeléseket.
Abban az esetben, ha utólag adunk meg egy iktatókönyvnek alapértelmezett hozzáférőt, akkor a
program egy kérdést tesz fel, hogy szeretnénk-e az eddig beiktatott iratokhoz is hozzárendelni
hozzáférőnek a személyt. Az „Igen” gombra kattintva a program hozzárendeli a személyt a korábbi
iratokhoz is.
Abban az esetben, ha egy belső szervezeti egység nem rendelkezik iktatókönyvvel, akkor amennyiben
a „FELETTES_SZERVEZET_IKTATOKONYVEI_LATHATOAK” rendszerparaméter értéke „I”-re állítva, a
felettes szervezet iktatókönyveihez hozzáfér a felhasználó.
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Iktatókönyv lezárása
A program automatikusan év végén minden iktatókönyvet lezár amennyiben az
„IKTATOKONYV_EV_VEGI_AUTOMATIKUS_LEZARASA” rendszerparaméter értéke „I”-re van állítva.
Abban az esetben, ha szeretnénk, hogy a program automatikusan lezárás után új iktatókönyvet is
nyisson, akkor ezt az „IKTATOKONYV_EV_ELEJI_AUTOMATIKUS_UJRANYITASA„ rendszerparaméter
segítségével beállíthatjuk, és akkor automatikusan ugyanolyan névvel létrehoz egy új iktatókönyvet,
valamint ha az iktatókönyvhöz tartozott alapértelmezett hozzáférő, akkor ezeket is lemásolja a
rendszer. A paraméter csak akkor működik, ha mind a két paraméternek az értéke „I”-re van állítva.
Amennyiben évközben szeretnénk egy iktatókönyvet lezárni, akkor a felső listából válasszuk ki a
lezárandó iktatókönyvet és kattintsunk a „Lezár” gombra.
A gombra kattintva egy ablakban kéri, hogy válasszuk ki azt a helyet, ahová szeretnénk lementeni az
iktatókönyv hitelesen aláírt változatát. A megfelelő könyvtár kiválasztása után létrejön a kiválasztott
iktatókönyv elektronikusan aláírt másolata egy tömörített ZIP fájlban, melyet a kiválasztott
könyvtárban találhatunk meg XML formátumban.
Iktatókönyvet a vonatkozó kormányrendelet értelmében csak digitálisan aláírtan lehet kiexportálni. A
digitális aláírás minimális feltételei: egy szerverre telepített minősített tanúsítvány, ill. az időbélyeg
szolgáltatásra való előfizetés.
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Irattári hely definiálása szervezethez

„Szervezeti egységek” / „Irattári helyek ” menüponton a felettes menüponton kiválasztott szervezethez
tudunk különböző irattári helyeket felvinni, illetve a már meglévőket karbantartani.
Irattári helyet az „Új” gombra kattintva tudunk létrehozni. Az „Elnevezés” mezőbe írjuk be az irattári
hely megnevezését, majd a „Típus” melletti választólista segítségével válasszuk ki, hogy milyen típusú
helyről van szó.
A „Befoglaló hely” mező melletti összerendelő gomb segítségével a már meglévő irattári helyek közül
választhatjuk ki azt a helyet, ahová el szeretnénk helyezni az általunk létrehozott új irattári helyet,
vagyis ha hierarchikus irattári struktúrát szeretnénk felépíteni. Az adatok rögzítéséhez kattintsunk a
„Mentés” gombra.
Szervezeti egységen belül minden irattári hely egyedi, azaz a rendszer nem enged lementeni olyan
elnevezésű irattári helyet, ami már szerepel a szervezetnél.
Az irattári hely egyediségét a „Teljes elnevezés” mező ellenőrzi, amit a rendszer automatikusan tölt a
szervezeti egység kódjával, befoglaló irattári hely valamint az újként rögzített irattári hely nevével.
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Nyomtatási sablonok

A „Szervezeti egységek” / „Nyomtatási sablonok” felületre lépve lehetőség van a szervezeti egységhez
tartozó valamennyi nyomtatási sablon megtekintésére, valamint új sablonok létrehozására.
Mindig a fő szervezeti egységhez állítjuk be a nyomtatási sablonokat. Az „E-mail sablon” típusú
rekordok segítségével lehetőségünk van a felületen a rendszer által küldött e-mail értesítők
formátumát tetszés szerint beállítani. Egy-egy sablon módosításához jelöljük ki a felső listából a
módosítandó sablont, majd kattintsunk a „Szerkeszt” gombra. A módosítások végrehajtása után a
„Mentés” gombbal tároljuk a változtatásokat.
Abban az esetben, ha az adatlistába bekerül egy új sablon, akkor a régi nyomtatási sablon elnevezése,
úgy módosul, hogy „Név” mező értéke mögött „_OLD” szerepel. Ebben az esetben érdemes
megvizsgálni a módosítást a megfelelő funkció alkalmazásával. Ha az újat szeretnénk használni, akkor
az „_OLD” végűt töröljük ki a nyomtatási sablonok közül a „Töröl” gomb segítségével. Amennyiben a
régi sablon a megfelelő számunkra, akkor pedig a „Név” mező értékéből töröljük az „_OLD” részt a
„Szerkeszt” gomb megnyomása után, és az új sablont töröljük ki a „Töröl” gombbal.

Partner személyek / Partner szervezeti egységek összevonása
Lehetőség van a rendszerben a partnerlista szűkítésére az azonos partnernevek összevonásával a
„Partnerek” / „Partner személyek” valamint a „Partnerek” / „Partner szervezeti egységek” menüponton
az „Összevon” gomb segítségével.
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Első lépésben ki kell jelölni azokat a partner személyeket vagy szervezeteket az adatlistában, akiket
össze szeretnénk vonni, majd ezután kattintsunk az „Összevon” gombra. A program az összevonást
mindig az elsőként kijelölt személy adataihoz rendeli.

Adminisztráció menüpont fontosabb funkciói
Irattári terv

„Adminisztráció”/ „Irattári tervek” menüpontra lépve tudunk irattári tervet definiálni.
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Irattári terv felviteléhez kattintsunk az „Új” gombra, majd adjuk meg az „Érvényesség kezdete” és az
„Érvényesség vége” mezők értékeit. Az egyes irattári tervek érvényességi időintervallumai között
átfedést nem enged meg a program, ugyanis a jogszabály értelmében egy bizonyos időre csak egy
irattári terv vonatkozhat. Az időintervallum megadása után kattintsunk a „Mentés” gombra. Ezután a
„Tételek” fülön a „Szerkeszt” majd a belső „Hozzáad” gombra kattintással van lehetőségünk az irattári
tervhez tartozó tételszámok rögzítésére.
A „Csoport” mezőben akkor jelennek meg értékek, ha egy irattári tételszámot elhelyeztünk egy
csoportba. Ha már csoportba vannak rendezve a tételszámok, akkor itt az egyes csoportokban lévő
tételszámokra van lehetőségünk „szűrni”.
A „Tételszám” mezőbe írjuk be a megfelelőt, majd adjuk meg az adott tételszámhoz tartozó „Megőrzési
mód”-ot és „Megőrzési határidő”-t. A „Mentés” gombra kattintással a felvitt irattári terv, rögzítésre
kerül. Irattári terv, év közbeni módosítását nem engedélyezi a program, csak új tételszám felvitele
lehetséges egy adott irattári tervhez.
A „Csoport” mező mellett található összerendelő gomb ( ) segítségével lehetőségünk van
kiválasztani, hogy a rögzíteni kívánt irattári tételszámok (melyeket akár csoportosan is kijelölhetünk)
melyik csoportba tartoznak (Pl.: Gazdasági ügyek). A „Csoport” mező választólistájában megjelenik
minden olyan csoport elnevezés, melyeket az „Adminisztráció” / „Tervtétel csoportok” menüponton
előzőleg már rögzítettünk. A csoportnak a későbbiek során akkor van jelentősége, mikor egy irathoz
adunk meg irattári tételszámot, ugyanis akkor lehetőségünk van a tételszámok közül úgy választani,
hogy először megadjuk a csoport nevét, majd a rendszer csak azokat a tételszámokat jeleníti meg, amik
abba a csoportba tartoznak. A mező segítségével az egyes irattári tételszámok könnyebben
beazonosíthatóak.
A „Tételszám” mezőbe írjuk be a megfelelőt, majd adjuk meg az adott tételszámhoz tartozó „Megőrzési
mód”-ot és „Megőrzési határidő”-t. Az irattári tételeket akár irat fajtánként is lehetséges kezelni. Ha a
megfelelő irattári tételt kiválasztva, annak „Tárgy” mezőjébe beírjuk például azt, hogy szerződések,
akkor ezzel a plusz információval segíthetjük az egyes iratok besorolását.
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Az „Alapértelmezett fajta” mezőben lehetőségünk van a tételszámhoz alapértelmezett iratfajtát
hozzárendelni. Ennek hatására, mikor a „Gyorsiktatás” felületen megadom ezt az iratfajtát, akkor
automatikusan kitöltődik a hozzá rendelt tételszámmal az „Irattári tételszám” mező.
Az irattári tervhez rögzíthetünk „Figyelmeztető határidőt” valamint „Figyelmeztető üzenetet”, amiről
az irattári felelősnek e-mailt is küld a rendszer a határidő lejártakor. Ennek akkor van jelentősége, ha
több irattárral rendelkezünk (Pl.: saját és központi irattár), és a megőrzési idő közben kerül át a tétel
egyik helyről a másikra.
Az „Eseményhez kötött” jelölőnégyzet bepipálásával egy irattári tételszámhoz eseményt köthetünk,
valamint az „Esemény megnevezése” mezőben megadhatjuk az esemény okát.
Ezáltal a későbbiekben azoknál az ügyiratoknál ahol eseményhez kötött irattári tételszám van
megadva, lehetőségünk van új esemény létrehozására az „Ügyiratok” / „Események” menüponton.
Azoknál az ügyiratoknál, ahol eseményhez kötött irattári tételszám van megadva, a rendszer a
megőrzési időt akkor számolja, ha le van zárva az ügyirat, és az „Ügyiratok”/ „Események” menüponton
a „Bekövetkezés ideje” mező is ki van töltve. Ekkor a bekövetkezés idejét követő év január 1-től
számítódik a megőrzési idő.
A „Mentés” gombra kattintással a felvitt irattári terv, rögzítésre kerül.
Fontos, hogy már egy elmentett irattári tervhez tartozó tételszámokat év közben nem lehet módosítani
(a „Tárgy” mező kivételével).
A „Felülvizsgálat” gombra kattintva, és a megjelenő ablakban a „Tételszám csere” gomb segítségével
lehetőségünk van az ügyiratok tételszámának csoportos kiosztására, meglévőek módosítására,
valamint a „Megőrzési idő módosítás” gombot választva az ügyiratok megőrzési idejének
meghosszabbítására.
A
„Felülvizsgálat”
gombhoz
tartozó
„Tételszám
csere”
funkció
működését
a
„MEGORZES_ES_IRATTARAZAS_VALTOZAS” rendszerparaméter befolyásolja. „I” érték esetén, nem az
éppen érvényben lévő irattári tervet ajánlja fel a rendszer, hanem az utolsó, nem lezárt iktatókönyvbe
iktatott alszám iktatási dátumakor hatályba lépő irattári tervet, valamint paraméter „N” érték állása
esetén, az ügyirat iktatási dátumát figyelmen kívül hagyva, mindig az éppen érvényben lévő irattári
terv jelenik meg.
A „Másolás” gomb segítségével lehetőségünk van lemásolni egy korábbi irattári tervet. Az adatlistán
jelöljük ki azt az irattári tervet, amit szeretnénk lemásolni, majd nyomjuk meg a „Másolás” gombot.
Ekkor meg kell adnunk az „Érvényesség kezdete” és „Érvényesség vége” mezőket, majd nyomjuk meg
a „Mentés” gombot. Ennek hatására megjelennek a korábbi irattári tervnél található tételszámok,
melyeket utólag szerkeszthetünk is.
Ha lejár az érvényességi ideje az aktuális irattári tervnek, akkor nem lesznek elérhetőek a tételszámok,
azaz az „Irattári tételszám” mezők választólistája a megfelelő felületeken üres lesz. Ezt elkerülendő,
érdemes már év vége előtt bemásolni a következő évre vonatkozó irattári tervet, ügyelve az
érvényességi időintervallumok közötti átfedésre.
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Irattári tervtétel csoportok: A „Szervezeti egységek” menüpont „Irattári tervtétel csoportok” fülön
lehetséges megtekinteni a belső szervezeti egységekhez rendelt irattári tételszám csoportokat. Egy
szervezethez több tételszám csoport is tartozhat, valamint egy tételszám csoportot több szervezethez
is lehet kötni.
Azokon a felületeken, ahol tételszámot lehet az irathoz, ügyirathoz rendelni, a rendszer figyelembe
veszi, hogy az aktuális szervezeti egységhez van-e az érvényben lévő irattári tervtételhez tartozó irattári
tételszám csoport rendelve. Amennyiben igen, akkor az „Irattári tételszám” mezőhöz tartozó
összerendelő gomb választólistában, valamint a „CS” jelű gombra kattintva, csak azon tételszámok
vagy csoportok fognak megjelenni, amelyek az adott szervezethez hozzá vannak rendelve.
Ha egy szervezeti egységhez nincs csoport rendelve, akkor minden tételszám és csoport megjelenik az
„Irattári tételszám” mezőhöz tartozó „CS” gomb és összerendelő gomb választólistáiban.
Irattári tervtétel csoport szervezethez rendeléséhez jelöljük ki az adatlistából a megfelelő szervezetet,
majd kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, és ezután a belső „Hozzáad” gomb megnyomása hatására a
felugró választólistából van lehetőségünk a tervtétel csoportok szervezeti egységhez rendelésére.

Kódtételek

Az „Adminisztráció ”/ „Kódtételek” menüpontra lépve van lehetőségünk a rendszerbe felvitt kódtételek
karbantartására.
A legördülő menük elnevezéseit tartalmazza a felület felső részén található „Kódtétel fajtája” legördülő
menü.
Új kódtétel felviteléhez kattintsunk az „Új” gombra, töltsük ki a „Kódtétel neve” mezőt. Az „Érték”
mezőt a rendszer automatikusan tölti, de módosítása lehetséges. A „Megjelenített” mezőnél található
jelölőnégyzet alapértelmezetten be van pipálva, ezáltal lesz más számára is elérhető a kódtétel, és
jelenik meg a legördülő listákban. Amennyiben kivesszük a pipát a jelölőnégyzetből, nem lesz a
listákban elérhető a kódtétel.
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Ezután a „Mentés” gombbal rögzítsük a felvitt kódtételt. Ahhoz, hogy minden felületen megjelenjen
az új kódtétel, az adatbázis frissítése szükséges, amire a rendszer automatikusan rákérdez, hogy
szeretnénk-e frissíteni a kódtételeket. Az „Igen” gombot választva automatikusan frissül az adatbázis.
Ha esetleg csak később szeretnénk a frissítést végrehajtani, alkalmazzuk az „Eszközök” felső menüsor
„Kódtételek frissítése” parancsát.
Amennyiben egy adott sor mellett pipa található a „Védett” oszlopban, akkor az a kódtétel nem
módosítható és nem törölhető. Egy nem védett kódtétel módosítható, viszont amennyiben már vannak
kapcsolódásai, akkor nem törölhető.

Tárgysablonok

Az „Adminisztráció” / „Tárgysablonok” menüpontra lépve a „Tárgy” mezőkhöz készített
tárgysablonokat („Tárgy” mező mellett található „+” gomb választólistája) tekinthetjük meg, valamint
új sablonok rögzítésére nyílik lehetőségünk.

Hírlevelek beállításai
Az „Adminisztráció” / „Hírlevelek beállításai” menüponton lehetőségünk van globálisan beállítani, hogy
adott felhasználók milyen eseményekről kapjanak e-mailben értesítést a rendszertől.
Hírlevelek globális beállításához nyomjuk meg a „Hozzáad” gombot, és válasszuk ki azon
felhasználókat, melyeknek be szeretnénk állítani ezt az eseményértesítést. A „Rendben” gomb
megnyomása után megjelenik a választható hírlevelek listája.
Amelyik opció előtti jelölőnégyzetbe pipát teszünk, azokról az eseményekről fog kapni e-mail értesítést
a megadott felhasználó. A „Rendben” gomb segítségével tudjuk a változtatásokat elmenteni, majd
ezután a beállítások érvénybe lépéséhez lépjünk a felső menüsoron található „Fájl”/”Saját beállítások
mentése” parancsra.
Fontos itt megemlíteni, hogy amennyiben egy alkalmazott felugró ablak formájában is szeretne
értesítéseket kapni a rendszertől, akkor ezt a „Saját” / „Üzenetek beállításai” menüponton tudja
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beállítani mindenki magának egyénileg. A menüpont szorosan összekapcsolódik a „Hírlevelek
beállításai” menüponttal, ugyanis az ott elmentett beállításokat figyeli a rendszer, és csak azokról az
eseményekről van lehetőség értesítést is kérni.

Rendszer által küldött hírlevelek működésének feltételei :
Engedélyezni kell az exchange levelezőszerveren egy központi e-mail címet, amiről majd az
automatikus e-maileket kiküldi a rendszer.
Ezt a Poszeidonban a paraméterek között is meg kell adni az „Adminisztráció”/ „Paraméterek”
menüponton a „RENDSZER_EMAIL_CIM” paraméter segítségével, valamint a serverconfig-ban be kell
állítani az SMTP szerver IP címét (ha kell, akkor a küldő felhasználónevét és jelszavát)
Ellenőrizni kell, hogy az alkalmazottaknak van-e rögzítve belső értesítési típusú e-mail címe. Ha nincs,
akkor ezeket rögzíteni kell az „Adminisztráció”/ „Alkalmazottak”/ „Címek” fül / „E-mail címek” alfülön.
Be kell állítani minden felhasználónak, hogy miről küldjön a rendszer automatikusan e-mailt az
„Adminisztráció” / „Hírlevelek beállításai” menüponton.

Helyettesítés beállítása
Az „Adminisztráció”/”Szerepkörök” menüpont, „Helyettesítés felvétel” fülén lehetőségünk nyílik arra,
hogy egy másik személyt rendeljünk valamely más alkalmazott szerepkörébe és jogosultságába addig,
amíg például szabadságon, vagy táppénzen van az illető személy. Az adott személy (helyettesítő)
jogosultsága csak a megadott időintervallumban lesz érvényes, és az általa létrehozott tételeket is csak
ezidő alatt fogja látni. Amint az időkorlátozás lejár, a helyettesített személy visszakapja a szerepkörét.
Helyettesítéskor a helyettesítő személy a helyettesített személy nevében jár el, azaz a helyettesített
személy lesz az irat/ügyirat adattulajdonosa, de a „Létrehozó személy” mezőbe a helyettesítő neve
kerül.
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Abban az esetben, ha valakit helyettesnek jelölnek ki, akkor a program automatikusan a helyettesítés
tényéről e-mailben értesítést küld (ha be van állítva az „Alkalmazott helyettesítés” hírlevél), valamint
a helyettesítési időszakban az aktuális szerepkörök mellett megjelenik egy plusz szerepkör, zárójelben
a helyettesített személy nevével, amiből szintén tájékozódhat a felhasználó a helyettesítés tényéről.
Ha a helyettesítési idő alatt a helyettesített személy tájékoztatást kap, akkor e-mailben erről
figyelmeztető üzenetet küld a rendszer a helyettesítő személynek is.

Helyettesítés felviteléhez elsőként válasszuk ki a fenti listából azt a személy-szerepkör összerendelést,
amelyet egy időre valaki más fog birtokolni. Ezután kattintsunk a „Helyettesítés” gombra. Ekkor a
mezők szerkeszthetővé válnak a felületen. A „Helyettesítő személy” mező mellett található
összerendelő gombra () kattintva a feljövő listából válasszuk ki azt a személyt, aki az adott szerepkört
egy bizonyos időintervallumra megkapja. Értelemszerűen adott személyt nem helyettesítheti saját
maga. Ha mégis ugyanannak a személyt választjuk ki, akihez az adott szerepkör hozzá van rendelve, a
program figyelmeztető üzenettel tájékoztat.
Ezután kötelezően töltendő a „Helyettesítés kezdete” és a „Helyettesítés vége” mezők, mely értékeit
akár a billentyűzet segítségével, akár a naptárnavigátort használva is megadhatjuk. Ez az időintervallum
az, amikor a helyettesítő személy a fent kiválasztott személy szerepkörét megkapja. A helyettesítés
tényét a „Mentés” gombbal tudjuk rögzíteni.
Egy hibásan felvitt sort a kijelölése után a „Töröl” gombra kattintással lehetséges eltávolítani. Ekkor a
rendszer biztonsági kérdésként megerősítést kér a művelet végrehajtását illetően. Ha az „Igen”-re
kattintunk, akkor a kijelölt sort törli a program. (Ha a „Nem”-re, akkor nem történik változás az
adatokban.)
A helyettesítés megadása után az Adminisztráció/Szerepkörök menüponton az adatlistán a helyettesítő
személyt kiválasztva a „Helyettesített/meghatalmazó személy” mezőben megjelenik a „Helyettesített
személy” neve, valamint töltődik a helyettesítés kezdete és vége az „Érvényesség kezdete” és
„Érvényesség vége” mezőkben. Míg az adatlistán a helyettesített személyt kiválasztva a „Jelenleg
helyettesítő/meghatalmazott személy” mezőben tekinthetjük meg, hogy ki a helyettesítő alkalmazott.
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A beállítások hatására a szerepkörök adatlistájában 3 új sor generálódik.
a helyettesítő személy új szerepköréről a helyettesítés időtartamára
a helyettesített személy aktív szerepköréhez tartozó érvényesség végéről, amíg a beállítás időtartama
alatt a státusza „Felfüggesztve”
a helyettesített személy aktív szerepköréhez tartozó érvényesség kezdetéről, amikor a beállított
időtartamot követően a státusza ismét „Aktív”

Fontos, hogy a helyettesítés érvényességi ideje alatt a helyettesített személy státusza „Aktív”-ról
automatikusan „Felfüggesztve” értékre módosul, ezáltal nem tud belépni sem a rendszerbe.
Amint az „Érvényesség vége” lejár, automatikusan a régi (helyettesített) felhasználó kapja vissza az
adott jogosultságot.
Helyettesítés beállításakor arra kell figyelni, hogy az érvényesség kezdete a beállítás napján 00:00-kor
lép érvénybe, míg az érvényesség vége az utolsóként beállított napon 00:00-kor jár le. Azaz, 1 nappal
mindig többet kell beállítani értéknek a tényleges naphoz képest. Pl: Ha az „Érvényesség kezdete”
mezőben 2013.11.06., és az „Érvényesség vége” mezőben 2013.11.11. szerepel, akkor a helyettesítés
2013.11.06. –án 00:00-kor kezdődik, és 2013.11.11. –én 00:00 -ig tart, tehát 5 nap a helyettesítés
időtartama.
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