KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasónk!

A KRÉTA Tanulmányi modulcsoport funkciófrissítései

Üdvözöljük! Ön a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer
negyedéves tájékoztatóját olvassa.
Negyedik számunk tartalmából: a 2019/2020. I. félév számokban, általános iskolai
beiratkozás, fejlesztések bemutatása, workshopok, újdonságok ismertetése.
Bízunk abban, hogy továbbra is rendszeres olvasóként üdvözölhetjük majd.
Tájékoztatónkat megtalálja a KRÉTA Tudásbázis oldalán is.
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KIR-STAT-támogatás bővítése
Hetesek kezelése
Tanári Dashboard / Kezdőlap elérhetősége
Görgethető felületek megjelenése
Elérhetővé vált a KRÉTA felületeken a Lázár Ervin Program modul
Intézményi mondatbank-importálás módosítása
Tanuló KIR-STAT-exportok bővítése
Az AMI modul sablonizált „Tantárgykezelés” lehetségessé vált
Az AMI egyedi „Növendéki adatok” megjelenítése a „Foglalkozás” naplózásnál
Bukásveszélyre figyelmeztetés határa: „Testreszabás” beállítás leírása
„Eszközök importálása” felület átalakult
„Tanóra adatai” jelölőnégyzetek csoportosításra kerültek
„e-Napló / Tanórák szűrési listájá”-nak optimalizálása
Új jogosultsági szint érhető el: „Alkalmazott”
Csoportadatoknál „Gyógypedagógiai/Logopédiai” tulajdonság is jelölhető
Osztályfőnöki adatszerkesztés a modulos osztályokban is lehetséges
„OpenBoard / Képek listája” felület kiegészült
SZTSZ-azonosító bekerült az intézményi exportba
„Nemzetiségi óra” jelölés TTF-ben is lehetséges
Osztály alapértelmezett teremhasználata megjelenik „Órarend” felvitelénél
„Terembérbeadás” modulban módosítások történtek
„Távollét-bejelentő” modulban módosítások történtek
Jogszabálykövetés
Adatszótár értékek módosultak
„Fogadóóra” funkcióban módosítások történtek
Törzslapgenerálás során kiválasztható a külív aláírójának személye
Tanuló évfolyamának megjelenítése több felületen megtörtént
Bővült a modulos adatok exportálása
Vegyes csoportoknál a tanulók osztályba tartozása is megjelenik
Közműadat-szolgáltatás megjelenése
Felnőttoktatási csoportok egyedi beállíthatósága elérhető
A frissítésekről bővebben a tudásbázis oldalon olvashatnak!

2019/20. 1. félév

A KRÉTA rendszerekbe rögzített adatok számossága
+36-1-999-1700

info@ekreta.hu

http://www.ekreta.hu, https://tudasbazis.ekreta.hu
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TERMÉKTÁMOGATÁS - WORKSHOPOK
FELKÉSZÍTÉS A FÉLÉVZÁRÁSRA
A személyes konzultációs lehetőség elsődleges célja, hogy az intézmények
számára megkönnyítsük a félévzárást a KRÉTA rendszerben.
Ennek érdekében december és január hónapban 4 workshopot tartott a
Terméktámogató Csapat.
Február hónapban a Poszeidoné volt a főszerep, mert nem titkolt
szándékunk, hogy kedvet csináljunk az iktatórendszer használatához.
A résztvevők között az ismerős arcok mellett sok újonnan csatlakozott
intézmény képviselője is tiszteletét tette új előadótermünkben.
Ezúton is köszönjük nekik a részvételt!
Workshop időpontok: https://tudasbazis.ekreta.hu

e-ÜGYINTÉZÉS – BEIRATKOZÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
A szülők a 2019-es beiratkozási időszaktól kezdődőden elektronikus úton is elindíthatják a beiratkozási kérelmüket a választott intézmény KRÉTA rendszer
felületén vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon, az intézmény kiválasztását követően. A jelentkezést megelőzően a szülőknek regisztrálniuk
kell, amit bárhol, online elvégezhetnek.
Az első belépést követően végezhető el a jelentkezéshez szükséges adatok kitöltése, így az általános iskolában történő személyes megjelenéskor már
csak az adatok ellenőrzése és a szükséges igazolások, egyéb dokumentumok bemutatása történik.
Beiratkozás

KRÉTA-ba importálás

Dokumentumok
bemutatása

Adatok
kitöltése
Regisztráció

2. oldal

+36-1-999-1700

Az online jelentkezés előnyei:
• csökken a sorban állás ideje,
• a nyomtatványok generálhatók és nyomtathatók,
• az adatokat csak össze kell vetni a bemutatott dokumentumokkal,
• a szülőknek csak alá kell írniuk a dokumentumokat a személyes megjelenéskor,
• a beiratkozott tanulók adatai a naplóba importálhatók,
• a szülői regisztrációk érvényesíthetők, nincs szükség új jogosultságok kiosztására.

info@ekreta.hu

http://www.ekreta.hu, https://tudasbazis.ekreta.hu

KRÉTA TANULMÁNYI
PÉNZÜGYI MODUL

KRÉTA ÉTKEZTETÉSI MODUL
FUNKCIÓ

A modul célja, hogy támogassa az egyes intézményekben felmerülő, a tanulói
jogviszonyhoz, valamint az intézmények egyes helységeinek bérbeadásával
összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását és az azokhoz kapcsolódó
szerződések létrehozását, valamint
a könyvelési feladatok ellátását.
Legfontosabb újítás, hogy a
személyes ügyintézésre fordított
idő minimalizálódott az online
felületek kialakításával, valamint
biztosított a bankkártyás befizetés
az OTP SimplePay rendszerének
segítségével.
A rendszeren keresztül jelenleg befizethető tételek (a lista igény szerint
bővíthető):
• térítési és tandíjak
• étkezési díjak
• eszközbérleti díjak
• terembérlési díjak
• kártérítések
• vizsgadíjak
• könyvtári díjak
• diákigazolvány, ellenőrző pótlásának díja
Mi szükséges a pénzügyi modul bevezetéséhez?
• a modul bekapcsolásának kezdeményezése kollégáinknál,
• a bankkártyás befizetés biztosításához a fenntartónak szerződést
kell kötnie az OTP Mobile Kft.-vel (SimplePay-szolgáltató).

+36-1-999-1700

info@ekreta.hu

2019. október 1-jétől a Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló
Gimnázium, valamint a Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
bevezette a KRÉTA Étkeztetési modult.
Ennek az új funkciónak a segítségével
a szülők és a munkavállalók akár
otthonról is intézhetik az étkezések
megrendelését,
valamint
azok
díjának kiegyenlítését. Az új funkciók
támogatják a fenntartót és a
szolgáltatót is az adminisztrációs
feladatok elvégzésében.

Előnyei:
• online nyomon követhetők a megrendelések,
• bármely napon leadhatók a megrendelések a következő hónapra,
• nincs havonta sorban állás,
• bankkártyával online befizethetők az étkezési díjak
(OTP SimplePay-szerződés szükséges hozzá),
• a lemondások és a módosítások is online végezhetők a megadott
határidőig,
• automatikus adattovábbítás az étkezési szolgáltatónak, nincs
szükség manuális összesítések, jelentések készítésére,
• a bankkártyás befizetések és a banki átutalások automatikusan
könyvelésre kerülhetnek a KRÉTA Gazdálkodási moduljában,
• gyors és egyszerű lekérdezések,
• személyes ügyintézés adminisztrációjának támogatása.

http://www.ekreta.hu, https://tudasbazis.ekreta.hu

3. oldal

KRÉTA KIEMELT
FUNKCIÓ TÉRKÉP
A Neptun KRÉTA az elmúlt
években több szoftvermodulból
álló, a köznevelési intézmények
különböző feladatait támogató
informatikai rendszerré fejlődött.

A KRÉTA rendszerben az egyes modulok integráltan
képesek az együttműködésre, tehát valamely
modulban rögzített adatok a többi modulban is
használhatók. Az egyes modulok részletes leírása
megtalálható a https://tudasbazis.ekreta.hu/ oldalon.
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