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Tisztelt Olvasónk!

Üdvözöljük! Ön a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
negyedéves tájékoztatóját olvassa.

Második számunk tartalmából: a 2018-2019-es tanév számokban, új modulok, 
fejlesztések, funkciók bemutatása, valamint a következő tanév újdonságai.

Bízunk benne, hogy továbbra is rendszeres olvasóként üdvözölhetjük majd. 
Tájékoztatónkat megtalálja a KRÉTA Tudásbázis oldalán is.

Tisztelettel: KRÉTA csapat

KÖSZÖNTŐ

A KRÉTA rendszer funckiófrissítései

• Számonkérés előrejelzésének lehetősége
• Beállítható kötésmargó a törzslap dokumentumnál
• Összevont osztályok esetében a törzslapon a tanuló egyedileg megadott 

törzslapszáma jelenik meg
• Generálható/módosítható az egész osztály törzslap-/naplósorszáma egy 

felületen
• Mulasztási dokumentumokban az igazolatlan óraszám szűrési 

lehetőségének bővítése
• Napirendi felületen is lehetséges óralátogatást rögzíteni
• Bővítésre került a tanulók tantárgyi és gyakorlati mulasztása dokumentum 

generálása
• Bővítésre került a „tanulók tanügyi adatai export” táblázat
• Értesítők, törzslapok, bizonyítványpótlapok előállításának egységesítése
• Több adatszótár módosításra került a fenntartó kérésének megfelelően
• Évközi jegyek exportja
• Bővítésre került a „csoportok tanulóinak exportja” táblázat
• Terem vizsga-befogadóképességének pontosítása
• „Dicséretes”, „Kitűnő”, „Mentesítve” és „Dolgozatot nem írt” értékelések 

gyorsgombok segítségével
• Statisztikai táblázatok bővítése
• Tantárgyi átlag megjelenítése az értékeléseknél
• Pedagógusok naplóba be nem jegyzett óráinak riportja
• Számonkérés bejelentése funkció bővítése
• KIFIR-import bővítése
• e-Napló listafelületek módosításai
• Tanulói adatlapok bővítése
• Fogadóóra funkció felületeinek módosítása
• Elmaradt vagy helyettesített óra okának megjelenítése
• Kétoldalas bizonyítványpótlap nyomtatási sablonja
• KIR-STAT export bővítése
• Haladási napló formátuma választható
• Dashboard módosításai
• Elérhető a 2019/2020-as tanév az admin felületen

A frissítésekről bővebben a tudásbázis oldalon olvashatnak!
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KRÉTA OPENBOARD KEZELŐ

KRÉTA VIDEÓTÁR
Jelenleg a KRÉTA YouTube csatornájára feltöltött videók összidőhossza 649 perc, ami 14,4 db 45 perces tanórát jelent. 

A látogatók a videótár videóit összesen 516 013 percen keresztül nézték. 

Forrás: iMDb, wikipédia, NFL.com, Youtube 0 100 200 300 400 500 600 700 900 … 10 000800

Szomszédok összes
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KRÉTA Videótár
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A KRÉTA OpenBoard Kezelővel kiegészített 
OpenBoard alkalmazás a KRÉTA tudásbázis 
oldaláról válik elérhetővé.

A Kezelő egy, az OpenBoarddal együtt megjelenő 
háromgombos kezelőfelület, melynek segítségével 
az OpenBoarddal készített oldalak feltölthetők a 
Kezelővel meghatározott tanórákhoz.

Az OpenBoard egy több platformra is telepíthető 
(Windows, Linux, macOS), nyílt forráskódú, oktatást 
segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, 
amely képes egyszerre több megjelenítőt is kezelni.

Az OpenBoard által elkészített tananyagok 
exportálhatók, és a tanulók számára a KRÉTA Házi 
feladat funkció segítségével megoszthatók.
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KÖZPONTI RENDSZER - TANTÁRGYFELOSZTÁS (TTF)
A KRÉTA Központi Rendszermodulban új elemként elérhető a tantárgyfelosztás elektronikus elfogadása funkció,  

amely támogatja a TTF-ellenőrzés folyamatát.

• Az intézmények által elkészített és beküldött tantárgyfelosztást a KRÉTA Központi 
Rendszermodul a fenntartó Poszeidon iratkezelési rendszerében iktatja. 

• A fenntartó ellenőrzi, javításra visszaküldi, elutasítja vagy határozattal elfogadja az 
aktuális intézményi tantárgyfelosztást. 

• A TTF elektronikus elfogadás funkció segítségével az elutasító, valamint az elfogadó 
határozatokat is automatikusan iktatja a rendszer. 

Reméljük, ezzel a fejlesztéssel is hozzájárulunk a gyorsabb és 
gördülékenyebb tanévkezdéshez.

ÚJ MODULOK A KRÉTA RENDSZERBEN

A kollégiumok  
számára készített  
modul, amely a KRÉTA  
többi moduljához 
hasonlóan automatikusan 
kezeli a rendszerbe rögzített 
adatokat. Naplózhatók a 
foglalkozások, rögzíthetők 
a jelenlétek és a 
mulasztások. Biztosítja a 
szülők információkhoz 
való hozzáférését.

Alapfokú Művészeti 
Iskola speciális  
működéséhez fejlesztett  
modul, amely támogatja 
az intézmény tanügyi 
folyamatainak nyilvántartását, 
a foglalkozások naplózását,  
az értékelések rögzítését 
és a szülői hozzáférést.

Az Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmények 
számára készült modul, 
amely az intézmények 
szakmai, pedagógiai 
munkájának támogatására 
készült, megkönnyítve 
az intézmények tanügyi 
adminisztrációját és a 
szülők tájékoztatását.

Kollégium modul AMI modul EGYMI modul

Központ
Határozatot hoz

Központ
Iktat

Központ
Ellenőriz

Intézmény
Beküld
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Beiratkozás Általános Iskolába
(e-Ügyintézés BÁI folyamat)

Beiratkozás Középfokú  
Intézménybe

(e-Ügyintézés BKI folyamat)

Köznevelési intézmény  
létesítmény-bérbeadást  

támogató funkció

Hagyományt teremtő   
KRÉTA-konferencia  

a Lurdy Házban

Az adatokat a KRÉTA rendszer felületén 
vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu 

weboldalon történő regisztráció után 
otthonról is kitölthették. Az online 
jelentkezést követően az általános 
iskolában már csak a szükséges 
igazolásokat kellett bemutatni, ami 
sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé 
tette az általános iskolai beiratkozás 
folyamatát. 

Szabad terem keresésekor lehetőség 
van városra, időtartamra, teremtípusra, 
a terem befogadóképességére és 
alapterületére szűrni, valamint a naptár 
segítségével be is foglalhatók a kívánt 
időpontok. Ezáltal a bérlők elektronikus 
úton nyújthatják be az igényeket.

Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 
1-jétől nyílt meg a lehetőség, hogy a 
szülők gyermekeik adatait online módon 
előzetesen beküldjék a középiskolába a 
BKI folyamat segítségével.
A szülők a folyamatot elindíthatták az 
általános iskolai belépésükkel vagy az  
h t t p s : / / e u g y i n t e z e s . e - k r e t a . h u 
felületen elkészített ideiglenes szülői 
regisztráció létrehozásával.

Idén második alkalommal, 2019. május 
21-én és 22-én került megrendezésre az 
eKRÉTA Informatikai Zrt. konferenciája 
a Lurdy Házban. Konferenciánk célja 
a KRÉTA rendszer és újdonságainak 
bemutatása volt. Az immár hagyománnyá 
vált konferencián mindkét nap teltházzal 
büszkélkedhettünk.
Az előadások magas színvonala 
terméktámogató kollégáink érdeme.

Az idei évben első alkalommal 
a szülők már választhatták  
gyermekük általános iskolai 
beiratkozásakor az online 
ügyintézés lehetőségét a  
Klebelsberg Központ intézmé-
nyeiben.

Az új modul az intézmény 
létesítményeinek (pl. tornaterem, 
aula, ebédlő) szabad kapa-
citásainak naprakész nyil-
vántartásához, bérbeadási folya-
matainak kontrollálásához, a 
szerződések megkötéséhez, 
továbbá a dokumentumok  hiteles 
tárolásához nyújt hatékony 
megoldást.

Országos szinten több mint 3500 
szülő az adatok elektronikus 
beküldésével nagyban elősegítette 
a középiskolai beiratkozás 
folyamatának hatékonyságát.

178 intézmény képviseletében 
közel 300 főt láthattunk 
vendégül a kellemes hangulatú 
bemutatókon. A megjelenteknek 
ezúton is köszönjük a részvételt!

2096
Klebelsberg 

Központ 
intézménye

67 157
kérelem 

feldolgozása 
történt meg 

elektronikusan

https://eugyintezes.e-kreta.hu 
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