KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasónk!

A KRÉTA tanulmányi modulcsoport funkciófrissítései

Üdvözöljük! Ön a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer
negyedéves tájékoztatóját olvassa.
Hatodik számunk tartalmából: legújabb modulok bemutatása, KRÉTA IER modul,
FAR, f-KRÉTA, mobil- és webes újdonságok, tananyagok e-könyv olvasón.
Bízunk benne, hogy továbbra is rendszeres olvasóként üdvözölhetjük majd.
Tájékoztatónkat megtalálja a KRÉTA Tudásbázis oldalán is.
Tisztelettel: KRÉTA csapat

• Megjelent a Digitális Kollaborációs Tér új verziója - elérhető a Digitális tanóra funkció
• Bejelentkezési időkorlát és módosított megjelenés
• A webes felületen elérhetőek a korábbi évek bizonyítványai a Tanulók és Gondviselők
számára
• Tanulói elérhetőségi adatok importálhatóvá váltak
• Szakképzési juttatások tanulói adatok exportállomány bővítése
• Tantárgyak tulajdonságai beállíthatók
• Felugró felületi segítségek (ToolTipek) több felületen
• Naplóellenőrzési felület módosítása
• Felhasználónév egyértelmű jelzése tanulói kártyákon
• Hetesek megjelenítése osztálybontott órákon is
• Tanulók Tanügyi adatainak módosítása

Digitális Kollaborációs Tér statisztikai adatok
A KRÉTA DKT 2020. november 1-én indult, a KRÉTA DKT online órák tartására
pedig 2020. november 10-e óta van lehetőség.

• Elsődleges munkaügyi adatok importjának módosítása
• Több adatszótár módosítására került sor a fenntartói kéréseknek megfelelően
• Adatszótár elemeinek többes kijelölése, törlése elérhetővé vált
• Havi átlagok megjelenítése a Pedagógus által adott osztályzatok táblázatban

Beadott órai
feladatok
száma

568 873

DKT
belépések

4 306 906

Beadott házi
feladatokhoz csatolt
fájlok száma

652 758

Házi
feladatok a
DKT-ból

1 586 458

Beadott házi
feladatok

572 029

• Új keresési lehetőség a Tanulók listában
• Csoportvezetők többes módosítása
• Utolsó belépés időpontjának elkülönített megjelenítése a Felhasználók listában
• Jogosultságok megjelenítése a Felhasználók listában
• OM-azonosító szerepeltetése újabb dokumentumokon
• Előre bejelentett számonkérés módjának és témájának megjelenítése az Értékelések
fülön
• Jogosultságok megjelenítése a Felhasználók listában
• Új e-Napló lista érhető el
• A Pedagógus személyes adatlapja felületen elérhető az oktatási azonosítója
• Iskolaőr rögzítésének módosítása
A frissítésekről bővebben a Tudásbázis oldalon olvashatnak!

2021. január adatok

+36-1-999-1700

info@ekreta.hu

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

1. oldal

digitális tananyagok
e-könyv olvasón

kréta iskola-egészségügyi
rendszermodul (ier)

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér modulon keresztül elérhető A modul alapvető célja az, hogy a KRÉTA rendszerrel való integráció
Tananyagtár menüpont központi digitális tananyagai között több segítségével megkönnyítse az iskola-egészségügyi felhasználók munkáját.
dokumentum esetében elérhetővé vált az e-könyv olvasón történő A támogatott folyamatok:
közvetlen megjelenítés.
• tanuló egészségügyi törzslap (anamnézisekkel) vezetése,
A megfelelő formátumban elérhető tananyagok letöltése után a tanár és • iskolai szűrővizsgálatok, alkalmassági szűrések,
a tanuló egyaránt saját e-könyv olvasóján tekintheti meg a kiválasztott • folyamatos gondozási tevékenység,
tananyagot vagy tananyagokat.
• akut és baleseti ellátás,
A DKT-n keresztül hozzáférhető digitális tananyagok között, például a • beutalás szakrendelésre és az eredmények követése, gyógytestnevelési
javaslat és kontrollja,
munkafüzetek és a tankönyvek esetében egyaránt, az adott tartalom
borítója alatt található ikon (MOBI; EPUB) jelzi, hogy alkalmas-e e-könyv • tisztasági szűrések,
• védőoltásokkal kapcsolatos folyamatok támogatása,
olvasón történő megjelenítésre.
• egyéni és csoportos egészségnevelés tanóra/szakkör keretében, egyéni
tanácsadások/fogadóórák,
• a felsoroltakhoz kapcsolódó különféle rendszeres jelentések, az éves
védőnői és iskolaorvosi jelentés összeállítása.
A rendszermodulban a védőnő és az orvos nem csak a megszokott papíralapú
módon küldhet tájékoztatást a gondviselőknek, hanem az általános
tájékoztatókat elektronikus levélhez is csatolhatja.

A Tananyagtár folyamatosan bővül. Kövessék a DKT-ban!
A tankönyveket az Oktatási Hivatal bocsátotta a rendelkezésünkre.

A tanuló gondviselője számára kötelezően elküldendő leleteket,
dokumentumokat – amelyeket eddig zárt borítékban, az osztályfőnök
segítségével, sok esetben a bizonyítványosztáskor osztottak ki – az IER már
PDF formátumban, elektronikus dokumentumként is előállítja.
A modulban az adatok a köznevelési adatoktól elkülönítetten, az
adatbiztonsági követelményeknek megfelelve, visszanyerhető módon vannak
tárolva 30 évig a törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelenleg a 9-10. évfolyam számára a biológia, fizika, földrajz, kémia, A KRÉTA központi azonosító és jogkezelő modulja biztosítja a felhasználók
matematika, magyar, történelem tantárgyak tankönyvei és munkafüzetei azonosítását, valamint a szerepkörüknek megfelelő funkciók és adatok
kerültek konvertálásra és váltak elérhetővé a felületen.
elérését.

2. oldal

+36-1-999-1700

info@ekreta.hu

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

poszeidon gyors áttekintő segédlet

felnőttképzés

Elkészültek a KRÉTA POSZEIDON Iktatórendszer használatát
bemutató, gyors áttekintő segédletek (GYÁS), amelyek segítségével
megismerkedhetnek az iktatórendszer egy-egy funkciójával.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) - far.nive.hu

A KRÉTA Tudásbázis oldalán olvashatja el vagy töltheti le a számítógépére
a leírásokat.
Témakörök, fejezetek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belépés és felületek
Érkeztetés
Küldemények
Iktatás
Iratok
Ügyiratok
Példányok
Átadás-átvétel
Partnerek
Csoportos műveletek

A Pest Megyei Kormányhivatal mint a felnőttképzési államigazgatási szerv
a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszert használja az Fktv. szerinti
nyilvántartások vezetésére – felnőttképzők nyilvántartása, szakértők
nyilvántartása –, valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv
hatáskörébe tartozó feladatok ellátására.
A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a KRÉTA felnőttképzési
modulját határozza meg az Fktv.
A FAR főbb funkciói:
•
•
•
•
•

felnőttképzési tevékenység bejelentése,
felnőttképzési tevékenység engedélyezése,
szakértői tevékenység bejelentése,
felnőttképzők nyilvántartása,
szakértők nyilvántartása.

Az f-KRÉTA felnőttképzés-menedzsment rendszer - fkreta.hu
Az f-KRÉTA résztvevői és képzési adatkezelési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, valamint a felnőttképzési
jogviszony létesítésével kapcsolatos szerződéskezelési, tájékoztatási tevékenységek hatékony informatikai
megoldása.
•
•
•
•
•
•

Egy gombnyomással előállíthatja a képzés teljes dokumentációját.
Egyszerűen és rugalmasan szolgáltat adatokat a jogszabályban előírt rendszerek számára.
Egy integrált rendszerben tarthatja kézben adminisztrációs, szervezési és üzleti folyamatait.
A honlap-integráció biztosítja az elektronikus tájékoztatás, képzésre jelentkezés lehetőségét.
Nem szükséges telepíteni, az f-KRÉTA rendszer bárhonnan elérhető.
Biztosított a jogszabály szerinti biztonságos működés!
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kréta alkalmazások újdonságai
Az új fejlesztésű KRÉTA Ellenőrző alkalmazások, a „KRÉTA
Szülőknek” és a „KRÉTA Tanulóknak” applikációk, a kiadás
óta folyamatos változáson mentek át megjelenésükben és
funkcionalitásaikban egyaránt.
Annak érdekében, hogy
a felhasználói élményt
tovább növeljük és az
alkalmazások
is
még
átláthatóbbá váljanak, több
grafikai újítást is kiadtunk
az elmúlt hónapok során.
Az alkalmazásokba több
olyan funkció is bekerült
ebben az időszakban, amelyeket a felhasználói visszajelzések alapján
készítettünk el. A tantárgyakat színekkel és különböző grafikákkal
láttuk el, hogy már ránézésre is könnyen megkülönböztethetők
legyenek egymástól. A megújult órarendet már heti nézetben is
meg lehet jeleníteni, de a bejegyzések (értékelések, mulasztások,
feljegyzése stb.) adatlapjai is új külsőt kaptak.
A tanulók közül sokan jelezték nekünk, hogy nagyon örülnének, ha könnyedén ki tudnák számolni a tanulmányi
átlagukat az elképzelt értékelések megadásával, ezért elkészítettünk egy erre alkalmas átlagszámoló felületet
is. A tanulást segítő DKT felületre történő könnyű és gyors átjelentkezés lehetősége is belekerült a tanulói
alkalmazásba. A KRÉTA Szülőknek alkalmazás felhasználói számára immáron mobilról is elérhetővé vált a
jelentkezés a fogadóórákra, ami egy szintén várva várt funkció.
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Több felhasználónk is jelezte, hogy
nagyon hiányolja az alkalmazások
sötét módú megjelenítését.
Az androidos felhasználóink már
régebb óta használhatják az
alkalmazást ebben a módban,
de a legutóbbi 1.4.0-s iOS
verzió megjelenésével már az
almás eszközök tulajdonosai is
használhatják az alkalmazásokat
dark mode-ban.
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