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Felhasználói dokumentáció az Ügyfelek részére

Az első fejezetben az online időpontfoglaló rendszer általános felépítése kerül bemutatásra, a
továbbiakban pedig példákon keresztül lépésről - lépésre a használati útmutató található az
átlátható és egyszerű kezelhetőség érdekében.

I.

Rendszerkövetelmény

A rendszer Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva, ezért ez az ajánlott.
Internet Explorer használata esetén minimum a 9-es verzió szükséges.

II.

A rendszer szerkezete

A legfontosabb tudnivaló a szerkezetével kapcsolatban, hogy két féle típusú gombot
különböztetünk meg.

¾ Az első a kategóriák típusú, mint például a

.

Erre a gombra rákattintva láthatóvá válnak az ebben a kategóriában lévő ügyek
(lásd 1. ábra), melyek közül kiválasztható a legmegfelelőbb és elkezdhető az
időpontfoglalás.

1. ábra Az Építési és Városüzemeltetési Osztály ügyei
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¾ A

második

pedig

az

ügyek

típusú

gombok,

mint

például

a

, melyre rákattintva, egyből az időpontfoglaló
rendszer jelenik meg és kiválasztható az ideális időpont, amivel már el is
kezdhető a foglalás folyamata (lásd 2. ábra).

2. ábra A polgármesternél azonnal kezdhető időpontfoglalás.
Figyelem! Előfordulhatnak olyan ügyek, amire nem lehet időpontot foglalni online, mert az
önkormányzaton belüli ügymenet nem teszi lehetővé. Ezekről az ügyekről csak tájékoztató
jelenik meg.

III.

Az ügyekhez kapcsolódó leírások, letölthető dokumentumok kezelése
A.

Ügy leírása

Minden egyes üggyel kapcsolatban megtalálható a leírás, ami szintén kétféleképpen jelenik
meg.
¾ A rendszer, mint Sellyénél képes lenne az egyik esetre, például amikor a
gombra rákattintva szeretne tájékozódni az
üggyel kapcsolatos bővebb információkról, ki kell választani az "Ügy Leírása"
gombot (lásd 3.ábra) és felugró ablakban azonnal megjelenik a teljes leírás.
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3. ábra Pirossal bekarikázott helyen található az Ügy Leírása gomb

¾ A másik esetben, például amikor a

gombra

rákattintva szeretne tájékozódni az üggyel kapcsolatos bővebb információkról, ki
kell választani az "Ügy Leírása" gombot, majd a felugró ablakból (lásd 4.ábra)
egy másik kattintással a "TÁJÉKOZTATÓ a társasházak törvényességi
felügyeletéről" egy tájékoztató dokumentumot tölthet le.

4. ábra Pirossal bekarikázott szövegre kattintva juthat el az üggyel kapcsolatos
információkhoz

B.

Letölthető dokumentumok

Egyes ügyekhez kapcsolódóan megtalálható a "Nyomtatványok" (lásd 5. ábra) nevű címke
alatt a letölthető dokumentum / dokumentumok, ezek is kétféle formában láthatók a
különböző típusok függvényében.
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5. ábra Pirossal bekarikázott szövegre kattintva juthat el az ügyhöz kapcsolódó letölthető
dokumentumhoz / dokumentumokhoz

¾ Az első típusban a "Nyomtatványok" gombra rákattintva azonnal elindítható a
dokumentum letöltése (lásd 6.ábra) , ha az "OK" nevű címke van kiválasztva. Ez
akkor lehetséges, ha csak egy nyomtatvány tartozik az ügyhöz.

6. ábra Pirossal bekarikázott "Nyomtatványok" címkére rákattintva kérhető le az
azonnali letöltés, ami az "OK" gombbal fogadható el

¾ A rendszer képes lenne úgy megjeleníteni a második típusban, hogy a
"Nyomtatvány" gombra rákattintva, azonnal átirányítódik a másik lapon lévő
honlapra (lásd 7.ábra), ahol több dokumentum közül kiválasztható a
legmegfelelőbb.
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7. ábra Pirossal bekarikázott "Nyomtatványok" címkére rákattintva, a letölthető
dokumentumok láthatóvá válnak a másik ablakban megnyílt "Adó" honlapon

IV.

Regisztráció nélküli foglalás

Regisztráció nélküli foglalás abban az egy esetben praktikus, ha csak egyszer lesz
használatban az időpontfoglaló rendszer, különben érdemes regisztrálni a ráfordított idő
megtakarítás szempontjából. Ennek az oka, hogy minden egyes foglalásnál külön - külön kell
beírni a személyes adatokat az alábbiak szerint:
¾ Legelőször ki kell választani a megfelelő ügyet és azon belüli időszakot, majd
rákattintani a konkrét idő intervallumra, ezután pedig el is kezdődhet a foglalás.
(lásd 8. ábra)
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8. ábra A konkrét idő intervallum kiválasztása után kezdődik a foglalás

¾ Következő lépésben kitöltendőek a következő mezők "Név", "E-mail cím",
"Telefonszám" és a képen látható ellenőrzőkód, ezután pedig a "Lefoglalom"
gombbal érvényesítendő a foglalás. Figyelem! A csillaggal (*) jelölt mezők
kitöltése kötelező, mert azok hiányában nem vehető nyilvántartásba. (lásd 9.

ábra)

9. ábra A pirossal bekeretezett mezők kitöltése után, a szintén pirossal bekarikázott
"Lefoglalom" gombbal érvényesítendő a művelet
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¾ Végül visszaigazolásként látható a felugró ablak a "Sikeres foglalás"
informálásáról, valamint e-mailben is olvashatóak a részletes foglalási adatok.
(lásd 10. ábra és 11. ábra)

10. ábra A sikeres foglalás visszaigazolása

11. ábra A foglalásról szóló visszacsatolás a saját fiókban található e-mail üzenetben

V.

Regisztráció
A.

Miért jó regisztráltnak lenni?

Ha már regisztrált a felhasználó, nincs szükség mindenegyes időpontfoglalásnál ismételten
kitölteni a személyes adatokat, valamint könnyedén áttekinthető a foglalások listája. (A
regisztráció folyamatát lásd később.)
Regisztrált felhasználóként mindösszesen két dolgot kell teljesíteni a gyorsabb ügyintézés
érdekében.
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¾ Az első feladat a személyes fiókba való belépés. (lásd 12. ábra)

12. ábra A pirossal bekeretezett mezők kitöltendők a "e-mail" és "jelszó", majd ezután a
pirossal bekarikázott "Belépés" gombbal végérvényesítendő a művelet

A második feladat a megfelelő ügy és időpont kiválasztása, ezután a "Foglalás" ablakban az
ellenőrző kód beírandó és a "Lefoglalom" címkével véglegesítendő a folyamat. (lásd 13. ábra)

13. ábra Pirossal bekeretezett téglalapban található az ellenőrző kód, amely szükséges a
foglalás rögzítéséhez, ami a "Lefoglalom" gombbal érvényesíthető

Végül a foglalás visszaigazolása a felugró ablakban és e-mailben is megtekinthető. (lásd 14.
ábra)
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14. ábra A "sikeres foglalás" megerősítése

B.

Hogyan készíthető regisztráció?

1. lépés: A regisztráció elindítása a "Regisztráció" gombra való kattintással, egy másik kicsi
felugró ablakban érhető el. (lásd 15.ábra)

15. ábra Pirossal bekarikázott "Regisztráció" címkére rákattintva indítható el a
nyilvántartásba vétel

2. lépés: A felugró ablakban lévő mezők kitöltendők az alábbi minta alapján (lásd 16. ábra),
majd a folyamat befejezhető a "Regisztrálok" gombbal. Figyelem! A csillaggal (*) jelölt
mezők kitöltése kötelező, mert azok hiányában nem vehető nyilvántartásba.
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16. ábra A pirossal bekeretezett mezők kitöltendők, majd a folyamat befejezhető a lilával
bekeretezett "Regisztrálok" gombbal.

3. lépés: A regisztráció elküldése után, információ olvasható a sikeres regisztrációról,
valamint a megadott e-mail címre elküldött aktiváló e-mailről. (lásd 17. ábra)

17. ábra Pirossal bekeretezett információ a sikeres regisztrációról, valamint az elküldött
aktiváló e-mailről
Figyelem! A regisztráció nem érvényes, ha a megadott e-mail címre elküldött aktiváló emailt nincs elfogadva az "Aktiválok" gombbal. (lásd 18. ábra)
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18. ábra A saját e-mail fiókból megnyitható "Fiók Aktiváció" üzenetben, fogadható el a
regisztráció, a kék színnel megjelölt és pirossal bekarikázott "Aktiválok" címkével

4. lépés: Aktiválás elfogadása "Sikeresen aktivált fiókot" jelent, így azonnal kezdhető az
időpontfoglalás a visszairányított honlapon. (lásd 19. ábra)

19. ábra Mint ahogyan a képen látható, azonnal az időpontfoglaló rendszer oldalára
átirányítva kezdhető a foglalás, már beléptetett állapotban

C.

A regisztrált személy lehetőségei
1.

Belépés gomb

Az általános bejelentkezés menete, miszerint kitöltendő az "e-mail" és "jelszó" mezők, majd a
"Belépés" gombbal elfogadható a procedúra.(lásd 20. ábra)

20. ábra A bejelentkezés menet látható
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2.

Elfelejtett jelszó kezelés

Először az "Elfelejtette a jelszavát?" gombra kell rákattintani, majd az "Új jelszót szeretnék"
nevű ablakban megadható a saját e-mail cím. Végül a "Mehet" gomb megnyomásával
rögzíthető a kérés. (lásd 21. ábra)

21. ábra Az "Elfelejtette a jelszavát?" gombra rákattintani és az "e-mail" cím mező
kitöltése után a pirossal bekarikázott "Mehet" gombbal kérhető le az új jelszó

Ezután visszaigazolás látható az "Új jelszót szeretnék" nevű ablakban. (lásd 22. ábra)

22. ábra Visszaigazolás a jelszó változtató e-mailről

A saját e-mail fiókból megnyitható az "Új jelszó" üzenet melyben elérhető a "Meg szeretném
változtatni a jelszavam" címke, amire kattintva a honlapon hajtható végre a változtatás. (lásd
23. ábra)
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23. ábra Az új jelszó kérése a "Meg szeretném változtatni a jelszavam" címke
megnyomásával érhető el

A végleges "Jelszóváltoztatás" opcióhoz a honlapon van lehetőség, méghozzá úgyhogy
kitöltendő az "Új jelszó" és az "Új jelszó még egyszer" mező, majd a "Jelszó megváltoztatása"
gombbal elfogadható a művelet. (lásd 24. ábra)

24. ábra A pirossal bekeretezett mezők kitöltendők, majd pedig a "Jelszó
megváltoztatása" címkével elfogadható a végrehajtás.

Visszacsatolásként olvasható a "Sikeres jelszóváltoztatás. Kérem jelentkezzen be!". (lásd
25.ábra)

25. ábra Pirossal jelölt keretben látható a visszaigazoló üzenet

Végül az általános bejelentkezés menete követendő, miszerint kitöltendő az "e-mail" és
"jelszó" mezők, majd a "Belépés" gombbal elfogadható a folyamat.(lásd előbbi 20. ábra)
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3.

Saját Profil Szerkesztése

Az időpontfoglaló rendszerbe való általános belépés után (lásd. korábbi 20. ábra), van
lehetőség a Saját Profil megváltoztatására, amely az alábbi helyen látható. (lásd 26. ábra)

26. ábra Pirossal bekarikázott a "Profil" gomb ahol a módosítás végezhető

A "Profilomon" belül három adatot lehet változtatni, a "Név", "Jelszó" és "Telefonszám"
opciókat, miután befejeződött a korrigálás a képen látható ellenőrző kód kitöltése után a
"Profilom megváltoztatása" címkével fejezhető be a javítás. (lásd 27. ábra)

27. ábra Pirossal bekeretezett mezők javítása, feltöltése után a "Profilom
megváltoztatása" gombbal fejezhető be a szerkesztés

A végső visszajelzés a "Sikeres adatváltoztatás!" szövegével lesz teljes. (lásd 28. ábra)

16

28. ábra A "Sikeres adatváltoztatás!" a visszacsatolás a profil szerkesztésének
befejezésére

4.

A Foglalások kezelése listában

A meglévő foglalások listában szedve érhetőek el, ahol alap beállításként az aktuális naptól
számolva az utolsó foglalható időpontig bezárólag (amit az önkormányzat szabályoz,
általában 1 hónap) jelennek meg a már lefoglalt időpontok. (lásd 29. ábra)

29. ábra A "Lista" címke tartalma

Továbbá a lista kinézetében annyi különbség látható, hogy az önkormányzat hatásköre
eldönteni, megjeleníti-e az ügyintéző személyét vagy sem. (lásd 30. ábra)
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30. ábra Lista megjelenítése "Ügyintéző neve" nélkül

Természetesen van lehetőség az idő intervallum egyéni szabályozására, ami a "Frissít"
gombbal érhető el, valamint még ki is nyomtatható a "Nyomtató" ikonra rákattintva a
foglalások listája. (lásd 31. ábra)

31. ábra Pirossal bekeretezett mezőkben az idő tetszőlegesen állítható, majd a "Frissít"
gombbal végrehajtható. A másik pirossal bekeretezett ikon a "Nyomtató"

5.

Új Foglalás ikon használata

Ez a gomb visszavezet a fő menübe, ahol ismét a kategóriák és ügyek csoportjaiból lehetőség
van a legmegfelelőbb időpont kiválasztására. (lásd 32. ábra)

32. ábra A fő menüből indítható új foglalások
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6.

Kilépés gomb

Minden munkamenet befejeztével érdemes a saját adatok védelmében a "Kilépés" gombbal
befejezni a munkamenetet. (lásd 33. ábra)

33. ábra A kijelentkezés ikonja a "Kilépés"

VI.

Fejlesztések

Az alábbi üzenet előfordulása lehetséges, mert a korszerűsítésnek köszönhetően a késő
éjszakai órákban időközönként fejlesztve lesz a weboldal a felhasználói élmény fokozása
érdekében. (lásd 34. ábra)

34. ábra A weboldal fejlesztés alatt

Zárószó

Köszönjük, hogy rendszerünket használják!
Annak érdekében, hogy elégedettségüket megőrizhessük, további fejlesztéseket hajtunk végre.
Ezzel kapcsolatos észrevételeiket örömmel vesszük az alábbi elérhetőségeken.

VII. Elérhetőségek
e-mail: info@010.hu
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