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1. Bevezetés a Képzésszervező használatába
A Képzésszervező felület az TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt
projekt keretében készült el.
A https://tovabbkepzes.sulinet.hu címen elérhető portál elsősorban Pedagógusok valamint Oktatás
szervezők, Trénerek és szolgáltatók (továbbiakban felhasználók) számára kíván segítséget nyújtani.
A rendszer célja, hogy a pedagógusok számára lehetőséget biztosítson az egyes szolgáltatók által
szervezett pedagógus-továbbképzésekről információk megszerzésére, a továbbképzésekre történő
jelentkezésre, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltésére, a még nem induló képzések
esetében a részvételi igény leadására.
Célja továbbá a rendszernek a jelentkezőkkel, illetve résztvevőkkel kapcsolatos adminisztrációs
folyamatoknak, képzések szervezésének, lebonyolításának támogatása és az eközben előálló
adathalmazból statisztikák előállítása, melyek hasznos információval szolgálnak a továbbképzéssel
foglalkozó szakemberek számára.
Az oldalak tartalmával kapcsolatos kérdéseiket, megjegyzéseiket a kepzesszervezo@oh.gov.hu e-mail
címen keresztül juttathatják el hozzánk.

A Képzésszervező kizárólag interneten keresztül elérhető szolgáltatás. Használatát a legnépszerűbb
böngészőkkel – Google Chrome, MS Internet Explorer – teszteltük, így teljes funkcionalitású
használatához ezeket – ebben a sorrendben – ajánljuk.
A rendszer nyilvános, az abban tárolt és a továbbképzésekhez kapcsolódó adatokat és információkat bárki
elérheti a világhálón keresztül, de csak regisztrált felhasználók tölthetnek fel adatokat és jelentkezhetnek
továbbképzésekre.
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1.1. A rendszer áttekintő leírása
Az alkalmazás felépítése nyilvánosság szerint:
- Publikus felület: minden felhasználó számára nyilvános
- Admin (Adminisztrációs) felület: csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára elérhető.
Az alkalmazás három fő részből áll:
1. Nem regisztrált felhasználóknak szóló, aktuális híreket, információkat, elérhetőségeket tartalmazó felület.

2. Regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére kialakított publikus felület, mely felületen keresztül
saját profilt tölthetnek fel, képzéseket listázhatnak, képzésekre jelentkezhetnek, a képzésekre történő
jelentkezéshez szükséges dokumentumokat tölthetnek fel, képzési igényeket jelezhetnek, valamint más
szerepre (Szolgáltató adminisztrátor, Oktatásszervező, Tréner) jelentkezhetnek.
A Tréner jogosultsággal rendelkező felhasználók a felületen keresztül érhetik el a hozzájuk rendelt képzésekre jelentkezettek listáját, a résztvevők feltöltött dokumentumait, a tudásszint felmérő kérdőíveket
(amennyiben tartozik ilyen egy képzéshez) valamint képzés eredményeket rögzíthetnek, megtekinthetik
és kitölthetik az elégedettségi kérdőívet.

3. Admin felület, melyen keresztül a Szolgáltató adminisztrátorok jóváhagyhatják az Oktatásszervezők és
Trénerek jelentkezését. Elvégezhetik az Oktatásszervezők és képzések összerendelését. Az Oktatásszervezők az adminisztrációs felületen keresztül jogosultak megtekinteni a jelentkezők profiljának publikus
adatait, dokumentumait, képzéseket indíthatnak, rögzíthetik a képzési időpontokat, helyszíneket és statisztikákat állíthatnak elő.
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2. Regisztráció folyamata
A rendszerbe bármely, az oldalra látogató felhasználó szabadon regisztrálhat.

A regisztráció során a felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató átolvasása majd elfogadása után a
következő adatok megadása szükséges:

A mezők kitöltésénél ügyeljen arra, hogy:
- a jelszó minimum 8 maximum 40 karakter hosszú lehet;
- olyan elektronikus levélcímet adjon meg, amely folyamatosan elérhető postafiókot jelöl, mert a továbbiakban ezt a kommunikációs csatornát használjuk a kapcsolattartásra;
- amennyiben pedagógus, oktatási azonosítóját és munkahelye OM kódját a regisztráció során feltétlenül
adja meg.
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Kérjük, hogy a személyes adatainak megadásakor vegye figyelembe, hogy a továbbképzés sikeres elvégzését követően az itt megadott adatok alapján állítja ki a képzés szervezője a tanúsítványt az Ön részére.
Ezért a nevét és a születési helyére és idejére vonatkozó adatait pontosan – a személyi igazolványában
szereplő módon – és rövidítések használata nélkül adja meg!

A
gombra kattintva egy e-mailt küld a rendszer a megadott e-mail címre. Az e-mailben szerepel egy hivatkozás, ami a felhasználói fiók megerősítésére szolgál. A regisztráció megerősítéséhez a hivatkozásra kell kattintani.
A regisztrációval a regisztráló tudomásul veszi az oldalak felhasználásának, illetve az általa rögzített adatok kezelésének feltételeit. A regisztráció során felvitt adatok pontatlanságából adódó következmények az adatszolgáltatót terhelik.
Ezután a felületre bejelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcím, illetve jelszó megadásával
(nyitólap megfelelő mezőibe történő beírásával) lehet.

A felületen minden felhasználó csak egy érvényes regisztrációval rendelkezhet. Amennyiben már rendelkezik
korábbi időpontból érvényes regisztrációval, hibaüzenetet kap.

Amennyiben nem tudja, hogy korábban milyen e-mail címmel regisztrált a felületre, akkor kérem, hogy adatainak megadásával (név, születési hely és idő) a felületen használni kívánt e-mail címéről küldjön üzenetet a kepzesszervezo@oh.gov.hu e-mail címre.

2.1. Elfelejtett jelszó
Amennyiben elfelejtené a jelszavát, az
gombra való kattintást követően – a regisztrációkor megadott elektronikus levélcím megadásával – kaphat segítséget.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes böngészők képesek a felhasználói adatok megjegyzésére, ezáltal automatikus
bejelentkezést biztosítanak az ezen adatokat bekérő oldalakra. Fokozottan ügyeljen arra, hogy adatait kizárólag
biztonságos környezetben adja meg, hogy ezáltal is csökkentse az esetleges visszaélések lehetőségét.

2.2. Jelszó megváltoztatása

A jelszó megváltoztatásához bejelentkezés után kattintson a jobb felső sarokban található felhasználónév melletti bekarikázott háromszögre. A kattintást követően megjelenik a fenti képen látható almenü, melyből értelemszerűen a „Jelszó változtatás”-ra kell kattintani.

Egy felhasználó csupán egyetlen felhasználónévvel és jelszóval rendelkezhet. A jelszó megváltoztatását követően újabb bejelentkezéskor már az új jelszó megadása szükséges.
Belépés után biztonsági okokból, ha a felhasználó nem végez semmiféle tevékenységet a felületen egy bizonyos
ideig (45 perc), akkor a rendszer, figyelmeztetés után automatikusan kilépteti.

2.3. E-mail cím megváltoztatása
A regisztrált felhasználók – amennyiben az szükséges – a rendszerben meg tudják változtatni a korábban megadott e-mail címüket. Kérjük, hogy e-mail címük megváltoztatását kizárólag a 3.1.1 fejezetben leírt módon tegyék meg, és ne a régi regisztrációjuk törlésével, valamint egy új regisztráció létrehozásával.
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3. Regisztrált felhasználó
A regisztrációs feltételeknek eleget tevő és regisztrált, bejelentkezett felhasználók információt szerezhetnek a
szolgáltatók (OH Pedagógiai Oktatási Központjai (továbbiakban: POK) és felsőoktatási intézmények) által
nyújtott pedagógus-továbbképzésekről, meghirdetett képzésekre jelentkezhetnek, az esetleg nem induló
képzésekre vonatkozó jelentkezési igényüket jelezhetik, valamint megtekinthetik, hogy korábban milyen képzésekre jelentkeztek.
Továbbá minden más szerep előfeltétele, hogy a felhasználó regisztrált és megerősített felhasználó legyen. Csak
egy regisztrált és e-mail címét megerősített felhasználó tud jelentkezni más szerepre (Szolgáltató adminisztrátor,
Oktatásszervező, Tréner) a Saját profil oldalán. A szerepeket egy másik szereplő (Rendszer vagy Szolgáltató adminisztrátor) hagyja jóvá.
Mindezt azonban csak akkor tudja megtenni, ha létrehozta saját felhasználói profilját.
Kérjük, hogy Szolgáltató adminisztrátor vagy Oktatásszervező szerepre csak akkor jelentkezzen, ha a pedagógus-továbbképzést szervező szolgáltató munkavállalója vagy a szolgáltató írásban megbízta továbbképzés
szervezésével összefüggő feladatokkal!
Kérjük, hogy Tréner szerepre akkor és csak akkor jelentkezzen, ha az egyik képzésszervező szolgáltatónál valamely továbbképzésen képzői/tréneri feladatokat fog ellátni!

3.1. Saját (felhasználói) profil létrehozás

A bejelentkezett felhasználóknak a képzésre történő jelentkezés előtt létre kell hoznia saját felhasználói profilját.

Adott tanfolyamra csak létező és csatolmányokkal feltöltött felhasználói profil birtokában lehet jelentkezni.
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A Saját profil oldalon található gombok funkciói:
3.1.1.

Saját e-mail cím megváltoztatása

A saját profilban lehetőség van az e-mail cím megváltoztatására –mint a fenti ábrán látható. Az e-mail cím
megváltoztatása gombra kattintva megadhatjuk új e-mail címünket, melyet a Küldés gombra kattintva nyugtázunk.

Az e-mail cím megváltozásáról a rendszer tájékoztató levelet küld a felhasználónak az új e-mail címre.
3.1.2.

Dokumentumok

Az oldal alján található a Dokumentum feltöltése ablak, amely a továbbképzés szervezője által elvárt dokumentumok feltöltésére szolgál.

A megfelelő
után a
gombra kattintva történik meg a felületre a dokumentum feltöltése. Diploma másolatának és egy önéletrajznak feltöltése és megléte elengedhetetlen egy képzésre való jelentkezéshez, amennyiben nincs más feltétel. (Kérjük, több diploma esetén egy fájlba menteni és küldeni azokat.)
A felületre doc, pdf, docx, xlsx, jpg fájl formátum feltöltése engedélyezett.
Sikeres feltöltésről egy üzenet jelenik meg a felületen.

A

gombra kattintva kezdeményezhet a felhasználó újabb dokumentum feltöltést.
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Egy feltöltött dokumentum törölhető, lecserélhető (
a felhasználótól.

3.1.3.

). Végleges törlés előtt a rendszer megerősítést kér

Szerkeszt (Saját profil szerkesztése)

A saját profil kialakítása a képzésre történő jelentkezéshez és a tanúsítvány/igazolás kiállításához szükséges.
Ezen a felületen adja meg a felhasználó személyes adatait. Az itt megadott adatokkal történik ezután az azonosítása pl. képzésre vagy más szerepre (Oktatásszervező, Tréner, Szolgáltató adminisztrátor) való jelentkezéskor.
Kérjük, a profiladatok kitöltésekor vegye figyelembe, hogy a továbbképzés sikeres elvégzését követően az itt
megadott adatok alapján állítja ki a képzés szervezője a tanúsítványt az Ön részére.
Ezért a nevét és a születési nevét, valamint a születési helyére és idejére vonatkozó adatait pontosan – a
személyi igazolványában szereplő módon – és rövidítések használata nélkül adja meg!
Kérjük, hogy a profiladatok megadásakor ellenőrizze, hogy a regisztráció során személyes adatait pontosan adtae meg!
A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

11/61

Több feladatellátási hely esetén, válassza ki azt, ahol munkaviszonyban van!
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Amennyiben bármilyen személyes adata megváltozik egy regisztrált felhasználónak, akkor az adatváltoztatást
is itt tudja végrehajtani.

3.1.4.

Szolgáltató adminisztrátor regisztráció

Amikor egy regisztrált felhasználó jelentkezik Szolgáltató adminisztrátornak, akkor mindig ki kell választania egy
listából, hogy melyik szolgáltatónál (POK vagy felsőoktatási intézmény) szeretne Szolgáltató adminisztrátor lenni.
A szerepre való jelentkezést a Rendszeradminisztrátor hagyja jóvá, aki egy e-mailt kap, ha valaki jelentkezik erre
a szerepre. Egy szolgáltatónál több Szolgáltató adminisztrátor szereplő is lehet.
A Rendszeradminisztrátor a szoftver magas szintű beállításait elvégző, és a Szolgáltató adminisztrátor szerepeket
karbantartó felhasználó szerep.
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Kérjük, hogy Szolgáltató adminisztrátor szerepre csak akkor jelentkezzen, ha a pedagógus-továbbképzést szervező szolgáltató munkavállalója vagy a szolgáltató írásban megbízta továbbképzés szervezésével összefüggő
feladatokkal!
Kérjük, hogy amennyiben Szolgáltatói adminisztrátori szerepre jelentkezik, akkor hivatali e-mail címével regisztráljon a Képzésszervező felületre. Amennyiben korábban magán e-mail címmel regisztrált, e-mail címének módosítását a Saját profil menüben az (
) gombra történő kattintással a 3.1.1 fejezetben leírtak
szerint teheti meg.

3.1.5.

Oktatásszervező regisztráció

Az Oktatásszervező a képzések szervezését, lebonyolítását végző szerep. A szerepre való jelentkezést a Szolgáltató adminisztrátor hagyja jóvá, aki egy e-mailt kap, ha valaki jelentkezik erre a szerepre. Amikor egy regisztrált
felhasználó jelentkezik Oktatásszervezőnek, akkor mindig ki kell választania a legördülő listából, hogy melyik
szolgáltatónál (POK vagy felsőoktatási intézmény) szeretne Oktatásszervező lenni. Speciális eset, ha a felhasználó egy szerződött partner munkatársa, mert ekkor azt is be kell írnia, hogy melyik partnercég nevében jelentkezik. Egy szolgáltatónál tetszőleges számú Oktatásszervező szereplő lehet.
Kérjük, hogy Oktatásszervező szerepre csak akkor jelentkezzen, ha a pedagógus-továbbképzést szervező szolgáltató munkavállalója vagy a szolgáltató írásban megbízta továbbképzés szervezésével összefüggő feladatokkal!
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3.1.6.

Tréner regisztráció

A Tréner egy meghirdetett képzés egy csoportjának tanára. A szerepre való jelentkezést a Szolgáltató adminisztrátor hagyja jóvá, aki egy e-mailt kap, ha valaki jelentkezik erre a szerepre. Amikor egy regisztrált felhasználó
jelentkezik Trénernek, akkor mindig ki kell választania egy listából, hogy melyik szolgáltatónál (POK vagy felsőoktatási intézmény) szeretne Tréner lenni. Egy szolgáltatónál tetszőleges számú Tréner szereplő lehet, ahogyan
egy Tréner több szolgáltatónál is vállalhatja ezt a szerepet.

Kérjük, hogy Tréner szerepre akkor és csak akkor jelentkezzen, ha az egyik képzésszervező szolgáltató megbízta valamely továbbképzésen képzői/tréneri feladatok ellátásával!
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3.2. Regisztrált felhasználók menüpontjai

3.2.1.

Képzések

A felhasználó a
menüpont alatt információt talál azokról a képzésekről, melyek az Iskolatáska - Továbbképzések felületére (http://iskolataska.educatio.hu/) feltöltésre kerültek. Az itt található képzések akkreditált
pedagógus-továbbképzések, amelyek közzétételét indítójuk kérte, és amelyek megfelelnek a pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai feltételeinek.
A képzések szolgáltatók (POK-ok vagy felsőoktatási intézmények neve) illetve a képzések címe szerint kereshetők.
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Az érdeklődő bővebben az
gomb alatt olvashat a képzésekről. (Itt tájékozódhat a képzés céljáról, típusáról, alkalmazott módszerekről, tartalmáról, stb.)
Az
gomb alatt üzenetet tud küldeni, továbbá egy már meghirdetett képzésről további adatokat olvashat, valamint részvételi igényét is jelezheti.

Csak meghirdetett képzésre lehet jelentkezni, melynek már ismertek az adatai (időpont, helyszín, stb.).
A

gomb alatt részvételi igényt adhat le egy képzésre az érdeklődő.
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3.2.2.
A

Jelentkezéseim
menüpont alatt tekintheti meg a felhasználó, hogy mely képzésekre jelentkezett.

Amennyiben egy továbbképzés kötelező eleme a Nyilatkozat (a legtöbb képzésnél nincs ilyen kötelező elem), azt
a jelentkezés során megadott adatokból generálja a rendszer, ami innen a
nyomtatható.
A

gombra kattintva is ki-

gomb alatt a képzés, a csoport és a jelentkezés adatai, dokumentumai tekinthetőek meg.
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Egy képzésen részt vevő felhasználó itt követheti nyomon a képzésre való jelentkezésének elbírálását, a képzés
eredményét és itt töltheti ki a képzés végén az Elégedettségi kérdőívét. A kérdőív mentés után már nem szerkeszthető.
A jelentkezés Oktatásszervező által történő elbírálás előtt Függő vagy Várólistás státuszban lehet a jelentkező.
Azonos című képzésnél csak egy időpontban és helyen lehet várólistás státuszban egy jelentkező.
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A Jelentkezés elbírálásánál három eset lehetséges:
1. Elfogadva
2. Elutasítva (Indoklás szerepel)
Elutasított jelentkező később (pl. ha már megfelel a feltételeknek) újra tud jelentkezni erre a képzésre.
3. Hiánypótlás (Indoklás szerepel)
Dokumentum hiánypótlása a Saját profilban lehetséges, a 3.1.1. pontban leírtak szerint a
gomb segítségével. (A hiánypótlás elvégzése után, arról értesíteni kell az Oktatásszervezőt.)

A jelentkezés elbírálásának eredményéről egy e-mailben üzenetet kap a felhasználó.
A Jelentkezőnek a saját felületén nincs lehetősége egy képzést lemondani. Ezt egyéb úton (pl. telefon, e-mail,
stb.) teheti meg a képzés kezdő időpontja előtt úgy, hogy felveszi a kapcsolatot az Oktatásszervezővel. Az
Oktatásszervező elérhetőségei a Meghívót tartalmazó e-mailben szerepelnek.
Ha a képzés elindulása előtt az Oktatásszervező a képzés valamely adatát (helyszín, időpont, stb.) megváltoztatja, a rendszer egy üzenetet küld e-mailben azoknak, akiknek már elfogadták jelentkezését a képzésre. A jelentkező az új feltételek ismeretében a jelentkezését megerősítheti vagy lemondhatja. Amennyiben lemondja
egy másik meghirdetett képzésre jelentkezhet.
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A képzésre való jelentkezés elfogadása után egy figyelmeztető ikon ( ) jelenik meg a képzés neve mellett, ami
azt jelenti, hogy a résztvevő nem adta le záródolgozatát. Ez az ikon a képzés elvégzése után a tréner értékelésével tűnik el, amikor beállítja a záródolgozat leadásának időpontját.

Azonos című, de eltérő időpontban és helyszínre meghirdetett képzésekre egy felhasználónak párhuzamosan
futó jelentkezése nem lehet.

3.2.3.

Képzés részvételi igényeim

A Képzés részvételi igényeim menüpont alatt leadott részvételi igényeit valamint a képzés adatlapját és részleteit tekintheti meg a
menüpontra kattintva a felhasználó.

Amint egy képzés meghirdetésre került, amelyre részvételi igényét előzetesen leadta a felhasználó, e-mailben
egy értesítést kap róla. A felületen egy figyelmeztető ikon ( ) jelenik meg a képzés neve mellett arról, hogy a
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képzés időközben elindult, tehát meghirdették. A
gomb alatt vagy a Meghirdetett képzések illetve
Meghívóim menüpontok alatt jelentkezhet a képzésre. Lehetősége van a jelentkezőnek törölni részvételi igényét, ha már nem aktuális számára a képzés.

3.2.4.

Meghirdetett képzések

A
menüpont alatt azon nyilvános képzések listája tekinthető meg, aminek már van helyszíne, ára, időpontja, stb., azaz meg lett hirdetve. Meghirdetett, nyilvános képzésre minden regisztrált felhasználó jelentkezhet, azonban a jelentkezés leadásának a feltétele a hiánytalanul kitöltött saját profil és legalább
két dokumentum (diploma másolat , önéletrajz) csatolása.

A
menüpont alatt először ki kell választania, hogy az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási
Központjai által meghirdetett pedagógus-továbbképzéseket (
) vagy a felsőoktatási intézmények
által az EFOP 3.1.2 kiemelt projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzéseket (
vánja megtekinteni, vagy azokra kíván jelentkezni.

) kí-

Amennyiben ismeri a képzés címét vagy alapítási engedély számát, a Kereső szolgáltatás segítségével gyorsabban elérheti azt.
Kérjük, egy továbbképzésre való jelentkezés indítása előtt ellenőrizze a Szolgáltatót, hogy a megfelelő Szolgáltatóhoz (POK vagy felsőoktatási intézmény) adja le jelentkezését!

Amennyiben Ön az Oktatási Hivatal valamely Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett pedagógus-továbbképzésre kíván jelentkezni, először töltse le az intézményvezetői jóváhagyó nyilatkozatot. Az intézményvezető által aláírt és a jelentkezéshez csatolt nyilatkozat feltétele a képzésre történő jelentkezése elfogadásának.
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Az oldalon megtekinthető a képzés Adatlapja valamint itt kezdeményezheti egy képzésre a jelentkezést
is (

).

Egy képzésre való jelentkezéskor minden felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a jelentkezési feltételekhez szükséges dokumentumokat (Szerződés, Hallgatói tájékoztató, egyéb) megismerte és az abban foglaltakat tudomásul
vette. A Jelentkezés küldése után a képzésre jelentkező felhasználó csatolja dokumentumait (diploma másolat,
önéletrajz, stb.) valamint az aláírt intézményvezetői nyilatkozatot, mely a jelentkezés feltétele.
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A jelentkezés leadásának feltétele a hiánytalanul kitöltött Saját profil, és legalább két dokumentum csatolása
(diploma másolata, önéletrajz). (Kérjük, több diploma esetén egy fájlba menteni és küldeni azokat.)

Egy képzésre való sikeres jelentkezésről a Felhasználó e-mailben is üzenetet kap.
Amennyiben a képzés megadott maximális létszáma felett jelentkezik valaki, akkor várólistára kerül. Ezt a Jelentkezéseim menüpont alatt a jelentkezés részletekben tudja megtekinteni.

Amennyiben valaki már jelentkezet egy adott a képzésre a rendszer egy üzenetben tájékoztatja.
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Nyilvános képzésre mindenkinek lehetősége van jelentkezni.
3.2.5. Meghívóim
Zárt képzésekre azok a Felhasználók jelentkezhetnek csak, akik e-mailben meghívót kapnak az adott képzésre.
A jelentkezéshez élő regisztráció és bejelentkezés szükséges!
Amennyiben még nem regisztrált akkor azzal az e-mail címmel szükséges regisztrálnia, amire ezt a meghívót
kapta, mert így tud csak bejelentkezni az adott képzésre. Amennyiben már egy másik e-mail címmel regisztrált
a Képzésszervezőbe, csak akkor tud bejelentkezni a képzésre, ha előzetesen a saját profilban a 3.1.1-ban leírt
módon megváltoztatja az e-mail címét.
Nem a meghívóban szereplő e-mail címmel való bejelentkezés után nem tud a képzésre jelentkezni, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg:

Zárt képzésekre csak azok adhatják le jelentkezésüket, akik a meghívót kapták, azt átadni más felhasználó
számára nem lehetséges.
A meghívóban szereplő linkre kattintva, és a megfelelő felhasználónév, jelszó megadása után, a felületre való
bejelentkezést követően, a felhasználó rögtön az adott képzésre tud jelentkezni.

A képzésre jelentkezés előtt nyilatkozni szükséges, hogy a képzés dokumentumait megismerte. A nyilatkozat
elfogadása után lehet a képzés jelentkezési űrlapját kitölteni.
A jelentkezési űrlapról bővebb leírást a 3.2.4. Meghirdetett képzések című pont alatt talál.
A Meghívóim menüpont alatt felsorolva látja a felhasználó, hogy eddig mely zárt képzésekre kapott meghívót.
Meg tudja tekinteni a képzés kezdő időpontját, a jelentkezés határidejét, hogy mikor kapta a meghívót valamint
mely képzésre jelentkezett már és melyre nem. A képzés neve mellett található
innen is el tudja indítani jelentkezését egy képzésre.
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gombra kattintva
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4. Tréner
Amint a Szolgáltató adminisztrátor elfogadta a Tréner jelentkezését, egy e-mail üzenetet küld a rendszer a jelentkezés jóváhagyásról.
A publikus felületen a Regisztrált felhasználókhoz kapcsolódó összes jog (Képzések, Jelentkezéseim, Képzés részvételi igényeim, Meghirdetett képzések, Meghívóim) a Trénerhez is kapcsolódik.
A Regisztrált felhasználó felületről bővebb leírást a 3. Regisztrált felhasználó című fejezetben talál.

A Tréner felület menüpontjai

4.1. Képzések
A Képzések menüpontról bővebb leírást a 3.2.1. Képzések című pont alatt talál.

4.2. Csoportjaim
A
menüpont alatt tekintheti meg egy Tréner, hogy mely szolgáltató mely képzéséhez és csoportjához lett hozzárendelve trénerként valamint, hogy mikor kezdődik az adott képzés.

A
gombra kattintva nyomtatható a képzés jelenléti napjaira vonatkozó jelenléti ív. A
gomb a
továbbképzési napló és a záró értékelésről szóló jegyzőkönyv nyomtatására szolgál. A továbbképzési napló nem
tartalmazza a napló haladási részét.
A

gomb alatt látja a Tréner a csoport tagjait (a jelentkezőket) és a képzés dokumentumait.
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A
(ha tartozik ilyen a képzéshez) és a
meg a résztvevőknek összeállított kérdőíveket.

gombok alatt tekintehti

Az
gomb alatt elérhetővé válik a képzés végén a Tréner számára is kötelezően kitöltendő Elégedettségi kérdőív. A kérdőív mentés után már nem szerkeszthető.

A Jelentkezők ablakban a

gomb alatt a jelentkező kitöltött Tudásszint felmérő kérdőívét

tekintheti meg a tréner, ha tartozik ilyen a képzéshez, valamint a
profiljába feltöltött dokumentumait.
Egy figyelmezető ikon jelenik meg a gombok után (
adása szükséges a képzés végén.

), ami jelzi a Trénernek, hogy záródolgozat le-

A Tréner az Értékelés gomb alatt tudja a résztvevő képzési eredményét rögzíteni.
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gomb alatt a jelentkező Saját

Egy résztvevő képzési eredményének mentése után, a Trénernek nem áll módjában azt módosítani. Ezt csak
az Oktatásszervező teheti meg.

4.3. Jelentkezéseim
A Jelentkezéseim menüpontról bővebb leírást a 3.2.2. Jelentkezéseim című pont alatt talál.

4.4. Képzés részvételi igényeim
A Képzés részvételi igényeim menüpontról bővebb leírást a 3.2.3. Képzés részvételi igényeim című pont alatt
talál.

4.5. Meghirdetett képzések
A Meghirdetett képzések menüpontról bővebb leírást a 3.2.4. Meghirdetett képzések című pont alatt talál.

4.6. Meghívóim
A Meghívóim menüpontról bővebb leírást a 3.2.5. Meghívóim című pont alatt talál.
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5. Oktatásszervező
Amint a Szolgáltató adminisztrátor elfogadta egy Oktatásszervező jelentkezését, e-mail üzenetet küld a rendszer a jelentkezés jóváhagyásról.
A publikus felületen a Regisztrált felhasználóhoz kapcsolódó összes jog (Képzések, Jelentkezéseim, Képzés részvételi igényeim, Meghirdetett képzések, Meghívóim) az Oktatásszervezőhöz is kapcsolódik.
A Regisztrált felhasználó felületről bővebb leírást a 3. Regisztrált felhasználó című fejezetben talál.
Oktatásszervező szerepkörhöz át kell lépni az admin felületre a jobb felső sarokban, a
Bejelentkezési területen.

Amennyiben egy képzéshez a Szolgáltató adminisztrátor hozzárendel vagy töröl egy Oktatásszervezőt, arról az
Oktatásszervező e-mailben üzenetet kap.
Oktatásszervező felület menüpontjai

5.1. Képzések
A továbblépés két irányba történhet.

5.1.1. Lista
A listában a Szolgáltató által az Iskolatáska (http://iskolataska.educatio.hu/) alá feltöltött képzések listája látható.
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Egy Oktatásszervező itt tudja megtekinteni, hogy melyik képzésnek ki a hozzárendelt Oktatásszervezője, továbbá
a képzés Adatlapját, ami az Iskolatáskában feltöltött adatokból generálódik.
A
gomb alatt, azokra a képzésekre leadott részvételi igényeket tekintheti meg és dolgozhatja
fel, amelyekhez ő is hozzá van rendelve Oktatásszervezőként. A részvételi igényt leadottak neve egy link, melyre
kattintva a felhasználó profilja tekinthető meg.
5.1.2. Részvételi igények
Itt a nem indított képzésekre az érdeklődők leadott részvételi igényeit tekinthetik meg összesítve az Oktatásszervezők, melyekhez hozzá vannak rendelve.

A Képzés címére kattintva annak adatlapja nyílik meg, a Névre kattintva pedig a felhasználó profilja.
A
gomb alatt a felhasználónak a képzés megtartásával kapcsolatos részvételi igénye tekinthető meg
és dolgozható fel (
). A feldolgozás segít az Oktatásszervezőnek, hogy lássa, mely igényeket tekintette
már meg és melyek az újonnan beérkezők.

Egy részvételi igény kérelem akkor tűnik el a listából, ha azt az az igényt leadója törölte, vagy ha jelentkezett az
indított képzésre. Egy képzés meghirdetéséről az igényt leadó egy e-mail üzenetet kap.
A
lehetővé teszi, hogy egy riportot készítsen, vagyis egy csv fájlt hozzon létre az Oktatásszervező,
amiben látja a részvételi igényt leadók legfontosabb adatait, továbbá különböző lekérdezéseket, szűréseket végezhet benne.
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5.2. Indított képzések

Az oldalon látható a szolgáltatóhoz tartozó már Indított képzés címe, az Alapítási engedély száma, a képzés helyszíne, állapota (publikálták-e már vagy még szerkesztés alatt áll), hogy nyilvános vagy zárt képzésről van-e szó,
valamint ki az adott képzés Oktatásszervezője. A

gomb alatt tájékozódhat a képzés adatairól. Minden

Oktatásszervező megtekintheti egy indított képzés adatlapját, pontos időpontját, csoportjait és a jelentkezőket.
Azonban az Oktatásszervező csak a hozzá rendelt képzés adatlapját tudja szerkeszteni, a többi Oktatásszervező
által indított képzések adatlapját megtekintheti, de szerkesztési joga nincs.

Az
gomb alatt tekinthető meg, hogy egy adott képzéshez kik a hozzárendelt Oktatásszervezők,
kiknek van joguk az adott képzés indítására.
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A

gomb csak Szolgáltató adminisztrátor joggal rendelkező felhasználók számára elérhető.

Az
gomb megnyomásával indíthat az Oktatásszervező meghirdetésre egy nyilvános vagy zárt képzést és
adhatja meg annak pontos adatait.
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Pontos cím megadása szükséges
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5.2.1. Az egyes mezők kitöltését meghatározó szempontok
Indított képzés listájában csak azok a Képzés címek szerepelnek, melyeket a Szolgáltató adminisztrátor az Oktatásszervezőhöz rendelt. Ha valamelyik képzést nem találja a listában a Szolgáltató adminisztrátorral vegye fel a
kapcsolatot. Az Oktatásszervező e-mailben kap értesítés, ha egy képzést hozzárendelt vagy törölt a Szolgáltató
adminisztrátor.

35/61

Helyszín megadásánál a pontos cím megadása szükséges, mert az itt megadott adatok jelennek meg az érdeklődőnél a Jelentkezési részletekben.
A Nyilatkozat szükséges? jelölőnégyzet bejelölésével a képzésszervező az adott képzéshez beállíthatja, hogy kelle nyilatkozatot a jelentkezőnek kitöltenie vagy sem. A nyilatkozat minden képzés tekintetében azonos, tartalma
nem változik, csak engedélyezni, vagy letiltani lehet. (Az adatszolgáltatási nyilatkozat 2013. évi LXXVII. törvény,
valamint a 1828/2006/ EK rendelet XXIII. melléklete alapján készült. Kitöltendő minden ESZA forrásból megvalósuló program esetén.)
A minimum és a maximum létszám megadásánál az Ajánlott minimum és maximum létszám egy csoport létszámára vonatkozó a képzés alapítási engedélyében szereplő érték. Az Oktatásszervezőnek lehetősége van akár
több csoportnak megfelelő létszámú jelentkezőt is befogadni. A Min.- és a Max. létszámot ennek megfelelően
kell meghatározni.
A Nyilvános? jelölőnégyzet bejelölése esetén a képzés meghirdetése (publikálása) után bárki tud jelentkezni rá.
Ha nem Nyilvános egy képzés, hanem zárt, akkor csak az tud jelentkezni arra a képzésre, aki e-mailben egy meghívót kap.
Jelentkezési határidő dátuma nem lehet későbbi, mint a Képzés várható kezdete.
Hallgatói elégedettségi kérdőív kitöltési határideje nem lehet hamarabb, mint a Képzés várható vége dátum.
A PEDAKKRED, az OSAP adatszolgáltatás és a Honlapra kerülés ideje a jogszabályi előírásoknak megfelelő legyen.
Email aláírás szövegdobozában megadott aláírás, elérhetőség fog szerepelni az Indított képzések során az emailek aláírásában, ami a jelentkező felé kimegy. Kérjük, itt adja meg az Oktatásszervező a pontos elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám, stb.), mert az itt megadott adatok alapján lesznek elérhetőek a jelentkezők számára.
A sikeres Mentés után a Képzés címe mellett található
tött adatlapját az Oktatásszervező.

gombra kattintva látja az Indított képzés kitöl-

5.2.1.1. Zárt képzés indítása
Amennyiben egy képzés zárt, úgy csak meghívóval rendelkező felhasználók tudnak jelentkezni rá.
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A meghívók kiküldése előtt szükséges a képzés dokumentumainak feltöltése valamint a pontos időpontok
megadása, trénerek hozzárendelése a csoportokhoz és a Kérdőívek (Részvevő- és Tréner elégedettségi) előzetes publikálása.
A kiküldött meghívót a jelentkező csak egyszer tudja felhasználni, valamint azt átadni másnak nem lehet.

A már mentett adatlapon a
gomb alatt a képzés dokumentumait (Szerződés, Hallgatói tájékoztató, egyéb) töltheti fel és oszthatja meg az Oktatásszervező a Trénerekkel valamint a Jelentkezőkkel.

Feltöltés során doc, pdf, docx, xlsx, xls, jpg fájl formátum engedélyezett. Megadható, hogy az adott dokumentum
kinek a számára legyen látható (Tréner, Jelentkező). A dokumentum feltöltése utána a fájlnév egy link lesz,
melyre kattintva megtekinthető a feltöltött dokumentum. A
töltés során megadott elérhetőség módosítására.
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gomb alatt lehetőség van a fel-

Bármely feltöltött dokumentum törölhető és helyette egy új, egy másik dokumentum tölthető fel.
Időpontok

Itt lehet a képzés minden egyes napjára külön beállítani, valamint szerkeszteni a pontos időpontot és a képzés
típusát. (
) Ezt a dátumot és időértékeket a rendszer használja, tehát feltöltésük szükséges !

A

gombra kattintva van lehetőség módosítani a már felvitt, mentett adatokon.
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Csoportok

Lehetősége van az Oktatásszervezőnek a
gomb alatt a csoport adatait szerkeszteni, a csoporthoz
megjegyzést fűzni, továbbá a csoporthoz Trénert rendelni.

Minden képzéshez 1. csoport alapértelmezetten hozzá van rendelve. Az alapértelmezett és az újonnan létrehozott csoportok adatai (név, helyszín) szerkeszthetőek (

).

Itt már a Helyszín szövegmezőbe a terem száma vagy épület megnevezése írható.
Az
gomb segítségével új csoportot vehet fel az Oktatásszervező és adhatja meg annak a csoportnak adatait
és Trénerét.
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(A képzéshez tartózó kérdőívek szerkesztéséhez Szolgáltató adminisztrátor jogosultság szükséges.)
Meghívók küldése
Az indításhoz szükséges adatok (időpont, Tréner) pontos megadása és a dokumentumok feltöltése után,
gomb segítségével történik a meghívók kiküldése az érdeklődők számára.

Ide txt formátumú fájl tölthető fel.
txt fájl készítése:
A szövegfájl vagy txt (Text fájl) az informatikában legelterjedtebb, legalapvetőbb, formázást nem tartalmazó,
szöveges dokumentumformátum.
A számítógépen a Start menüből Jegyzettömb alkalmazás megnyitása után a munkalapra egymás alá fel kell
vinni a jelentkezők e-mail címét, majd mentés után a fájlt fel kell tölteni a felületre.

A
gombra kattintva a rendszer kiküldi a meghívót a jelentkezőknek. Erről értesítést is kap az Oktatásszervező.

Amennyiben rossz e-mail címet adott meg, vagy olyat, ami nem létezik, ellenőrzés után jelzi a rendszer.

Ha valakinek már egyszer kiküldte a meghívót, arról is tájékoztat a rendszer.
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A
gomb alatt tudja megtekinteni az Oktatásszervező, hogy ki az, aki már felhasználta a kiküldött meghívót (rákattintott a kiküldött linkre) és ki az, aki még nem.
Amennyiben egy leendő résztvevő jelzi, hogy ő nem kapott e-mailben meghívót a képzésre (melyet a rendszer
generál), akkor az Oktatásszervező az itt található hash kiküldésével tudja azt pótolni.
A résztvevő belépés utána a Meghívóim menüpont alatt is tud jelentkezni (hash nélkül).

Zárt képzést szerkeszteni (

) folyamatosan lehet, de ha olyan változás történik a felvitt adatokban,

mely a jelentkezőket is érintik, akkor a
felhasználóknak az Oktatásszervező.

gomb alatt küldhet jelzést a képzésre jelentkezett

Az Oktatásszervező a
gomb segítségével törölheti az adott képzést az indított képzések listájáról, ha az
valamilyen oknál fogva nem került megszervezésre.
Az
gombra kattintva megjegyzéseket fűzhet a képzéshez, melyeket a Tréner és a Szolgáltató
adminisztrátor is megtekinthet az adatlap tetején.
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Lehetősége van az Oktatásszervezőknek a képzés kezdő napjától
-ra, ha olyan
résztvevő érkezne a képzésre, aki előtte nem jelentkezett arra és még a maximális létszámba belefér.
5.2.1.2. Nyilvános képzés indítása
Minden regisztrált felhasználó számára publikus, látható és tud jelentkezni rá.
Egy nyilvános képzés publikálása előtt is szükséges a képzés dokumentumainak feltöltése valamint a pontos
időpontok megadása, trénerek hozzárendelése a csoportokhoz és a Kérdőívek (Részvevő- és Tréner elégedettségi) előzetes publikálása. (Bővebben erről az 5.2.1.1. Zárt képzés indítása című pontba olvashat.)

Ezen adatok pontos megadása, kitöltése után a
gombra való kattintással lesz egy új, meghirdetett
képzés elérhető a felhasználók számára. Publikálás után tudnak a regisztrált felhasználók jelentkezni az indított
képzésre.
Amennyiben az Oktatásszervező az indítás során valamilyen adatot rosszul adott meg vagy időközben változott
valamilyen adata a képzésnek (helyszín, időpont) azt az adatlap alján a
gombra kattintva módosíthatja. Ezt addig teheti meg minden következmény nélkül, amíg a képzés nem lett publikálva. Publikálás után a
gombbal tudja újra szerkeszthető állapotba hozni az űrlapját.

Szerkesztés után, újbóli publikálás előtt, a rendszer rákérdez, hogy küldjön-e értesítőt a változásokról a képzésre
eddig elfogadott jelentkezők számára. Az Oktatásszervező feladata ekkor eldönteni, hogy kell-e értesítést küldeni a résztvevőknek vagy csak egy olyan változást eszközölt, amit nem szükséges a résztvevők felé jelezni (pl.
létszám változtatása).
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Az
gombra kattintva megjegyzéseket fűzhet a képzéshez, melyeket a Tréner és a Szolgáltató
adminisztrátor is megtekinthet az adatlap tetején.

Nyilvános

képzés

esetében

a

képzés

kezdő

napjától

lehetősége

van

az

Oktatásszervezőknek

-ra, ha olyan résztvevő érkezne a képzésre, aki előtte nem jelentkezett arra és még
a maximális létszámba belefér.

A meghívó kiküldéséről bővebben az 5.2.1.1 Zárt képzés indítása című pontban olvashat.
5.2.1.3. A képzés indítása után
Csoportok

Lehetősége van az Oktatásszervezőnek a
gomb alatt a csoport adatait szerkeszteni, a csoporthoz
megjegyzést fűzni vagy egy már hozzárendelt Trénert lecserélni, továbbá a csoportban szereplő Jelentkezőkről
exportot készíteni.
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Az itt eszközölt változásokról nem küld a rendszer üzenetet a jelentkezőknek.
Több csoport esetén a
gomb alatt lehetősége van az Oktatásszervezőnek a Jelentkezőket
és a Trénereket csoportba rendezni. A félkövér és lila háttérrel megjelenített emberek a csoportban a Trénerek,
tehát figyelni kell, hogy mindegyik csoportnak legyen Trénere.
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A csoport elemeit mozgatni az egér segítségével lehet, rákattintva a névre, majd a megfelelő csoportba húzva.
Jelentkezők – Résztvevők

Jelentkezés elbírálása
A névre kattintva tekinthető meg a jelentkező profilja. A csoportra kattintva a csoport beállításai (helyszín, tréner, csoport tagjai). A
gomb alatt tekinthetők meg a Jelentkező adatai, dokumentumai, a képzés
részletei. Itt tudja megtekinteni az Oktatásszervező a jelentkező kitöltött Tudásszint felmérő kérdőívét (ha van
ilyen), hogy milyen megjegyzést fűzött jelentkezéséhez majd a jelentkezésének elbírálása is itt történik.
A jelentkezés elbírálása előtt Függő és Várólistás státuszok lehetnek. (Ha a jelentkezők száma a képzésre elérte
a maximálist, a jelentkező már csak várólistára kerülhet.)
A Jelentkezés elbírálásánál három eset lehetséges.
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1. Elfogadom
2. Elutasítom (Indoklás szükséges)
Elutasított jelentkező később (pl. ha már megfelel a feltételeknek) tud jelentkezni újra erre a képzésre.
3. Hiánypótlás (Indoklás szükséges)
(A jelentkezés elbírálásának eredményéről egy e-mailben üzenetet kap
a felhasználó. Amint belép a Képzésszervező felületre a Jelentkezéseim
menüpont Részletek gomb alatt meg tudja tekinteni azt. A dokumentum hiánypótlását is itt tudja elvégezni.)
Elutasítás esetén, a Várólistán lévő jelentkezők közül Függő státuszba kerül az a jelentkező, aki a leghamarabb
adta le jelentkezését.
A
gomb akkor használandó, ha az Oktatásszervezőnek a jelentkező a jelentkezés elfogadása
előtt jelezte valamilyen úton (telefon, e-mail, stb.), hogy nem tud részt venni a képzésen. (A jelentkezőnek a
saját felületén nincs lehetősége egy képzést lemondani.) Miután az Oktatásszervező beállította a lemondást a
jelentkező értesítést kap e-mailben. Az Oktatásszervezőnek ilyen esetben lehetősége van a Várólistáról elfogadni
egy felhasználó jelentkezését.
Új jelentkező rögzítése

Az
gomb alatt egy e-mail cím megadásával az Oktatásszervező is felvehet a csoportba egy
új jelentkezőt a továbbképzés első kontakt napjának a végéig.

Fontos megjegyezni, hogy az Oktatásszervező csak hiánytalan profillal rendelkező pedagógust tud rögzíteni a
csoporthoz. Ha a pedagógus profilja nem teljesen feltöltött, akkor az Oktatásszervező számára figyelmeztetés
jelenik meg a felületen.
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A kötelező profil adatok megtekintése gombra kattintva az Oktatásszervező láthatja, mely adatok kitöltése hiányzik, így azok pontos kitöltésére figyelmeztetheti a pedagógust.

Fontos, hogy az Oktatásszervező legkésőbb a továbbképzés első napjának végéig tud a csoporthoz új jelentkezőt rögzíteni, a későbbiekben erre már nincsen lehetősége.

Képzés eredménye
A képzés befejeztével a Jelentkezők-Résztvevők
gomb alatt van lehetősége az Oktatásszervezőnek
lezárni egy jelentkezőt. A Tréner értékelési javaslatát a képzés eredményéről megerősítheti vagy módosíthatja.
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A képzési eredmény megerősítése után a Jelentkezők-Résztvevők listában sárga hátteret kap a résztvevő.

A rendszer minden résztvevő számára, ahol a továbbképzés eredményeként a „Képzési követelményeket teljesítette” minősítés került a tréner által beállításra és az Oktatásszervező által a rendszer automatikusan rendel
egy Tanúsítvány sorszámot. A sorszám minden évben 1-től kezdődik és egyik sorszám sem ismétlődik.

A jelentkező adatlapján található
zéséhez szükséges utolsó lépéseket.

gombra kattintva lehet beállítani a képzés elvég-

Az Oktatásszervezőnek itt is van lehetősége, hogy a résztvevőt áthelyezze egy másik csoportba, de ezt csak addig
teheti meg, míg nincs a résztvevőnek rögzített eredménye.
A Jelenléti ív rendben jelölő négyzet bejelölésével majd a tanúsítvány generálásával történik egy Jelentkező képzésének zárása.
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A tanúsítványok generálásához először a

jelölőnégyzetet kell bejelölni mindazon résztve-

vőknél, akik számára szükséges a tanúsítvány kiállítása, majd a
gombra kell kattintani. Az Oktatásszervezőnek figyelnie kell mielőtt ezt megteszi, hogy a Jelentkező kitöltötte-e az Elégedettségi
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kérdőívet, Záródolgozatot adott-e le, valamint a Képzés eredménye megfelelően lett-e rögzítve. A felületen a
rendszer is fegyelmeztet, ha valami hiányzik. Azon résztvevők esetén, akik számára a tanúsítványok legenerálása
megtörtént egy kis ikon

jelenik meg a

jelölőnégyzet mellett.

Lehetőség van a tanúsítvány visszavonására is a
gombra való kattintással. A tanúsítvány
(és így a tanúsítványszám törlését) indokolnia kell az Oktatásszervezőnek.

Az a jelentkező, akinek jelentkezését elutasították valamint a képzési követelményeket nem teljesítette vagy
lemondta a képzést, annak módjában áll ugyanerre a képzésre jelentkezni egy más időpontban. Aki a képzést
sikeresen teljesítette, a képzés elvégzéséről tanúsítványt kap.
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5.3. Statisztika
A
menüpont alatt lehetősége van az Oktatásszervezőnek a jelentkezőkkel, illetve résztvevőkkel kapcsolatos adminisztrációs folyamatok, képzések szervezésének, lebonyolításának támogatása és az eközben előálló adathalmazból statisztikák előállítására.
Hallgatói adatbázis és a Képzések kimutatását, évekre bontva lehet lekérni. Az itt
előállított statisztikák a Képzési szerződés kitöltéséhez (körlevél segítségével) nyújtanak segítséget.
Tanúsítvány/igazolás kimutatás segítségével gyorsan elkészíthetőek (körlevél segítségével) a résztvevők számára kiállítandó Tanúsítványok/igazolások, továbbá a képzésszervező szolgáltatók az éves kimutatás segítségével tarthatják nyilván az általuk
kiadott tanúsítványokat.
A Kérdőívek kimutatása alatt a Tréner és a Résztvevő elégedettségi kérdőívek válaszainak százalékban megadott
eredményeit tekintheti meg kérdésenként az Oktatásszervező. A szolgáltatók ennek a kimutatásnak a segítségével készíthetik el a kötelező éves minőségbiztosítási összefoglalójukat is.
Az Oktatásszervező csak azon képzésekből készíthet vagy kérhet le statisztikát, melyeket ő indított.
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6. Szolgáltató adminisztrátor
Szolgáltató adminisztrátor csak az lehet, akit a Rendszeradminisztrátor erre a feladatra engedélyezett.
Amint a Rendszeradminisztrátor elfogadta egy Szolgáltató adminisztrátor jelentkezését e-mail üzenetet küld a
rendszer a jelentkezés jóváhagyásról.
A publikus felületen a Regisztrált felhasználóhoz kapcsolódó összes jog (Képzések, Jelentkezéseim, Képzés részvételi igényeim, Meghirdetett képzések, Meghívóim) és az admin felületen az Oktatásszervezőhöz kapcsolódó összes jog (Képzések, Indított képzések, Statisztika) a Szolgáltató adminisztrátorhoz is kapcsolódik.
A Regisztrált felhasználó felületről a 3. Regisztrált felhasználó, az Oktatásszervező felületről az 5. Oktatásszervező című fejezetekben talál bővebb leírást.
Szolgáltató adminisztrátor szerepkörhöz át kell lépni az admin felületre a jobb felső
sarokban, a Bejelentkezési területen.

Szolgáltató Adminisztrátor felület menüpontjai

6.1. Szolgáltató Adminisztrátorok

A
menüpont alatt egy adott Szolgáltatóhoz (pl. POK) tartozó összes Szolgáltató adminisztrátor neve és e-mail címe látható. A név egyben egy hivatkozás is, amire kattintva megnyílik a felhasználó
profil oldala. Új Szolgáltató adminisztrátort felvenni csak a Rendszeradminisztrátor tud.

6.2. Oktatásszervezők

Az
menüpont alatt az adott Szolgáltató Oktatásszervezői láthatóak. Itt hagyhatja jóvá a Szolgáltató adminisztrátor az Oktatásszervezők jelentkezését.
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Amennyiben az Oktatásszervező egy partnere a Szolgáltatónak, az Oktatásszervező cég megjelölésével fel lehet
venni a
A

gomb segítségével, vagy jóvá lehet hagyni, mint saját Oktatásszervező.
gomb segítségével lehet egy Oktatásszervezőt a listából törölni.

A
gomb alatt a Szolgáltató adminisztrátor megtekintheti egy Oktatásszervezőhöz rendelt képzések listáját. Átadhatja azt másik Oktatásszervezőnek vagy törölheti a kiválasztott képzéseket egy adott Oktatásszervezőtől. Látja a Szolgáltató adminisztrátor azt is, hogy egy Oktatásszervező hány képzést indított, hány csoportja és hallgatója van.
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6.3. Trénerek
A
menüpont alatt az adott Szolgáltató Trénerei láthatóak. A Szolgáltató adminisztrátor hagyja jóvá a
Trénerek jelentkezését és törölheti is azokat. A név egyben egy hivatkozás is, amire kattintva megnyílik a felhasználó profil oldala. Egy Trénernél előfordulhat, hogy több szolgáltatóval áll kapcsolatban.

6.4. Képzések
Lista
Az
gomb alatt a Szolgáltató adminisztrátor megtekintheti mely Oktatásszervező van az adott
képzéshez rendelve, egy újabb Oktatásszervezőt rendelhet egy adott képzéshez, valamint itt is törölhet egy
Oktatásszervezőt képzéstől.
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A
gomb alatt, az adott képzésre leadott részvételi igényeket tekintheti meg és dolgozhatja
fel. A részvételi igényt leadottak neve egy link, melyre kattintva a felhasználó profilja tekinthető meg.

Részvételi igények
Itt a nem indított képzésekre az érdeklődők leadott részvételi igényeit tekintheti meg a Szolgáltató adminisztrátor minden képzéshez.

6.5. Indított képzések

Az
gomb alatt a Szolgáltató adminisztrátor megtekintheti mely Oktatásszervező van az adott
képzéshez rendelve továbbá egy újabb Oktatásszervezőt is rendelhet egy adott képzéshez, valamint törölhet is
az Oktatásszervezőt.
A
gomb alatt egy olyan képzés szervezési jogát adhatja át másik Oktatásszervező részére, amely
már el lett indítva, de a hozzárendelt Oktatásszervező valamilyen oknál fogva nem tudja annak szervezését befejezni, lezárni.
Indított képzések menüpontról bővebb leírást az 5.2. Indított képzések című pont alatt talál.

6.6. Statisztika
A Statisztika menüpontról bővebb leírást az 5.3. Statisztika című pont alatt talál azzal a különbséggel, hogy a
Szolgáltató adminisztrátor a Szolgáltatóhoz tartozó összes indított képzésről lát statisztikát.
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6.7. Rendszerüzenetek

A rendszerüzenetek menüpontot a rendszeradminisztrátor és a szolgáltató adminisztrátorok látják. Az adminisztrátorok itt tudják megtekinteni és megismételni (Újraküldés) a rendszer által korábban kiküldött üzeneteket. Konkrét üzenet keresése a Szűrés gombbal a keresendő minta alapján (e-mail cím, kiküldési időintervallum)
lehetséges.

6.8. Felhasználók

A Felhasználó menüpontot a rendszeradminisztrátor és a szolgáltató adminisztrátorok látják. A menüpont a
rendszerben regisztrált felhasználók adatainak megtekintésére/törlésére szolgál. Az egyes regisztrált felhasználókat névminta vagy e-mail cím alapján lehet megkeresni.
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6.9. Jelentések
A jelentések olyan előre definiált listák, amelyek a képzésszervező szolgáltatók jelentési kötelezettségét támogatják, a szokásos szűrések (év, intézmény) használatával.

6.10. Átjelentkezések
Régióhoz vagy egyéb területi lefedettséghez tartozó képzések esetén ennek a menüpontnak a segítségével kezelhetők az egyes területközi átjelentkezési igények. A továbbképzésre jelentkező által megküldött indoklás
alapján a kérést annak a területi szolgáltatónak a szolgáltató adminisztrátora hagyja jóvá vagy utasítja el, ahová
a résztvevő átjelentkezni kíván.
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Az EFOP 3.1.2 pályázat keretében pedagógus-továbbképzéseket szervező felsőoktatási intézmények földrajzi területi lefedettséggel dolgoznak, amelytől való eltérés adminisztrációját szolgálja a menüpont. Az EFOP 3.1.2 területi besorolások táblázatát a projekt biztosította és a rendszer automatikusan használja.

6.11. Kérdőívek
Az egyes továbbképzésekhez tartozó és az egyes szereplők által kitöltendő kérdőíveket (részvételi elégedettségi kérdőív, tréneri kérdőív stb.) szerkeszteni csak a Képzésszervező fejlesztői tudják. Azok szerkesztésére sem
az oktatásszervezőnek, sem pedig a szolgáltató adminisztrátornak nincs jogosultsága. Amennyiben az alkalmazott kérdőívek bármelyikének a szerkesztése, módosítása szükséges, akkor a módosított kérdőívet a szolgáltató
adminisztrátor megküldi a Képzésszervezőt működtető Oktatási Hivatal számára. A Hivatal gondoskodik a fejlesztők bevonásával a kérdőívek módosításáról.
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7. A rendszer felhasználói
Az alkalmazás felépítése nyilvánosság szerint:
- Publikus felület: minden felhasználó számára nyilvános
- Admin felület: csak azok számára elérhető, akik ilyen jogosultsággal rendelkeznek
A rendszer felhasználói az alábbiak lehetnek:
Látogató
A rendszer publikus felületét megtekintő, nem regisztrált, felhasználói azonosítóval nem rendelkező felhasználó.
A publikus felületen az alábbiakhoz van joga:
- Regisztráció kezdeményezése
- Hír megtekintése
Az admin felülethez nincs hozzáférési joga.
A rendszer teljesen nyilvános, az abban tárolt adatokat bárki elérheti a világhálón keresztül, de csak regisztrált
felhasználók tölthetnek fel adatokat, jelentkezhetnek képzésekre.
Regisztrált felhasználó
A rendszerhez felhasználói azonosítóval, jelszóval rendelkező felhasználó.
A publikus felületen az alábbiakhoz van joga:
- A látogatóhoz kapcsolódó összes jog
- Bejelentkezés, kijelentkezés
- Jelszó megváltoztatása, elfelejtett jelszó esetén új jelszó megadásának kezdeményezése és megadása
- Saját profil feltöltése, profil adatok szerkesztése
- Email cím megváltoztatásának kezdeményezése és megerősítése
- Felhasználó dokumentum megtekintése (saját), feltöltése, törlése
- Szolgáltató adminisztrátor, Oktatásszervező, Tréner regisztráció kezdeményezése
- Képzés részvételi igény létrehozása, megtekintése, törlése
- Jelentkezés képzésre, dokumentumok hiánypótlása
- Jelentkezéseim lista megtekintése
- Módosított képzésre való jelentkezés megerősítése, lemondása
- Résztvevő elégedettségi kérdőív kitöltése
- Képzés lista, adatlap megtekintése
- Keresés a képzések között
- Meghirdetett képzések lista megtekintése, jelentkezés meghirdetett képzésre, keresés a meghirdetett
képzések között
- Meghívóim lista megtekintése
- Jelentkezés különböző szerepkörökre szolgáltatókhoz
Az admin felülethez nincs hozzáférési joga!
Tréner
A rendszerben valamely szolgáltatóhoz Trénerként regisztrált felhasználó.
A publikus felületen az alábbiakhoz van joga:
- A regisztrált felhasználóhoz kapcsolódó összes jog
- Csoportjaim lista és a csoport megtekintése
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-

Felhasználó dokumentum megtekintése
Képzés eredményének rögzítése
Tréner elégedettségi kérdőív kitöltése
Tudásszint felmérő kérdőív megtekintése (a csoportban az indulás napjáig)
Résztvevő elégedettségi kérdőív megtekintése (a csoportban az indulás napjáig)
Tréner számára elérhető képzés dokumentumok megtekintése

Az admin felülethez nincs hozzáférési joga!
Oktatásszervező
A rendszerben valamely szolgáltatóhoz Oktatásszervezőként regisztrált felhasználó.
A publikus felületen az alábbiakhoz van joga:
- A regisztrált felhasználóhoz kapcsolódó összes jog
Az admin felületen az az alábbiakhoz van joga:
- Felhasználó profil megtekintése (a hozzá rendelt képzésekből meghirdetett képzésekre jelentkezőké,
vagy azokra részvételi igényt jelzőké)
- Felhasználó dokumentum megtekintése (azoké, akiknek a profilja is)
- Képzés lista, képzés adatlap megtekintése
- Képzés részvételi igények lista megtekintése
- Képzés részvételi igény megtekintése, feldolgozása
- Képzés dokumentum lista megtekintése
- Képzés dokumentum megtekintése, feltöltése, elérhetőség módosítása, törlése
- Kitöltött kérdőív megtekintése
- Indított képzés lista megtekintése
- Indított képzés megtekintése, hozzáadása, módosítása, publikálása, publikálásának visszavonása
- Időpont hozzáadása, módosítása, törlése
- Csoport megtekintése, hozzáadása, módosítása, törlése
- Tréner hozzárendelése képzéshez, Tréner hozzárendelésének törlése
- Jelentkezés megtekintése, elfogadása, elutasítása
- Képzés eredményének rögzítése/módosítása
- Statisztika lekérése
Szolgáltató adminisztrátor (Szolgáltató admin)
A rendszerben valamely szolgáltatóhoz Szolgáltató adminisztrátorként regisztrált felhasználó.
A publikus felületen az alábbiakhoz van joga:
- A regisztrált felhasználóhoz kapcsolódó összes jog
Az admin felületen az alábbiakhoz van joga:
- Felhasználó profil megtekintése (a hozzá rendelt szolgáltató képzéseiből meghirdetett képzésekre jelentkezőké, vagy azokra részvételi igényt jelzőké és a hozzá rendelt szolgáltatóhoz Trénerként vagy Oktatásszervezőként regisztrált, vagy a regisztrációt kezdeményező felhasználóké)
- Felhasználó dokumentum megtekintése (azoké, akiknek a profilja is)
- Szolgáltató adminisztrátor lista megtekintése (csak a hozzárendelt Szolgáltató adminisztrátorok)
- Oktatásszervező lista megtekintése, Oktatásszervező jóváhagyása, törlése
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-

Oktatásszervezőhöz rendelt képzések lista megtekintése, képzések átadása másik Oktatásszervezőnek,
képzések hozzárendelésének törlése
Tréner lista megtekintése, Tréner jóváhagyása, törlése
Képzés lista, képzés adatlap megtekintése
Képzéshez hozzárendelt Oktatásszervezők lista megtekintése
Oktatásszervező hozzárendelése képzéshez
Képzés Oktatásszervező hozzárendelés törlése
Statisztika lekérése

Rendszeradminisztrátor (Rendszeradmin)
A rendszerben Rendszeradminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználó. Adatbázis szinten beállítandó, tehát erre a szerepre nem lehet jelentkezni! (Az Oktatási Hivatal alkalmazottjai.)
Hír adminisztrátor
A rendszerben Hír adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználó. Adatbázis szinten beállítandó, tehát erre
a szerepre nem lehet jelentkezni! (Az Oktatási Hivatal alkalmazottjai.)

A kitöltés, feltöltés során felmerülő kérdéseiket, megjegyzéseiket, a jelen útmutatóval kapcsolatos megjegyzéseiket, esetleges kiegészítési igényüket az kepzesszervezo@oh.gov.hu e-mail címen keresztül juttathatják el
hozzánk.
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