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Regisztráció:
PTE oktatóknak nem szükséges regisztrálnia a rendszerbe, mert a PTE tanulmányi
rendszerében nyilvántartott oktatók, automatikusan kapnak felhasználói fiókot.
Külsős oktatókat a PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ munkatársai
tudnak felvenni a rendszerbe. A felhasználói fiók létrehozásáról az oktató emailben értesül,
és az ott megadott link segítségével tud jelszót beállítani a fiókjához.



Bejelentkezés
2 módon lehet bejelentkezni a rendszerbe:

1) A PTE-s bejelentkezéshez használt EHA / NEPTUN azonosítóval és a hozzá tartozó
jelszóval lehet.

2) Vendég felhasználóként a regisztrálást követően kapott emailben megadott
felhasználónévvel és az oktató által a regisztrációs folyamat során megadott
jelszóval lehet bejelentkezni.

Kezdőoldal:
Sikeres bejelentkezést követően a kezdő oldalra (Főoldal) jutunk, ahol a bal oldalon felül
látható a felhasználó nevünk. Ez alatt tudjuk válthatunk sötét és világos mód között. Ezt
követően a főmenü látható, és a panel alján tudunk kijelentkezni.



Főmenü:

I. Főoldal
A főoldalon látható a látható a kiválasztott egység naptára, benne a lefoglalásokkal.
Az oldal tetején tudjuk kiválasztani hogy melyik egység foglalásaira vagyunk
kíváncsiak.
Az egységválasztó alatt az “Új foglalás” gombbal tudjuk elkezdeni az új időpont
foglalásának folyamatát.
A naptárban a lefoglalt terem saját jelölő színével jelenik meg a már elfogadott és
sárgával a még feldolgozás alatt álló foglalás. Az elutasított foglalási kérelem eltűnik
a naptárból.
A naptárnak napi, heti és havi nézete is van. Mindegyik esetben lehetőségünk van az
időintervallum szerint előre-hátra léptetni, konkrét időszakot megadni vagy a “Ma”
gomb segítségével visszaugrani az aktuális dátumra. Piros vonal jelzi a naptárban,
az aktuális időt.
A naptár nézeteinek (havi, heti, napi) lehetőségünk van beállítani, hogy szeretnénk-e
látni a hétvégi napokat vagy sem.

II. Eszközeink
A menüpontra kattintva megjelenik a PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és
Innovációs Központ publikus eszköztára. Minden eszköz külön információs kártyán
látható. Az egyes kártyákon látható az eszköz neve, a maximális darabszám egy kép
az eszközről és annak leírása. Az oldal tetején található keresőmezőben az eszköz
neve alapján szűkíthetjük a megjelenő listát.



Új időpont foglalás
A főoldalon az “Új foglalás” gombra kattintva felugró ablakban megnyílik egy négy lépésből
álló foglalási űrlap.

1) Foglalás időpontja
Itt egy naptár és két időpont mező segítségével megadhatjuk a lefoglalni kívánt
időszakot.
24 órán belüli foglalást nem lehet leadni, és az egyes foglalások között legalább 15
perc szünetnek kell lennie.



2) Igényelt eszközök
A Központban a megadott időszakban elérhető eszközök listája látható. Az eszközök
leírása a ‘?’-re mutatva válik láthatóvá. A beviteli mezőkben megadhatjuk, hogy
melyik eszközből hány darabot szeretnénk használni az óránk alatt.
Minden foglaláshoz legalább egy eszközt igényelni kell, azokban az egységekben
ahol erre lehetőség van.

3) További adatok
A rendszer előtölti a Felelős oktató nevével és email címével az űrlapot, de ezek
változtathatók.
Kötelező megadni az oktató telefonszámát, a kurzus nevét aminek az órájához a
termet le akarjuk foglalni, valamint hogy hány hallgatóra számítunk az oktatáson.
Választhatóan megadható még az óra témája, és egyéb megjegyzés is fűzhető a
foglaláshoz, amennyiben valamit jelezni szeretnénk a Központ munkatársai felé a
foglalással kapcsolatban.



4) Véglegesítés
A véglegesítő felületen láthatjuk a foglalásunk részleteit és szükség esetén még
visszaléphetünk a korábbi szakaszokra, hogy módosítsunk valamin. A mentés
gombra kattintva a foglalás megjelenik a naptárban sárga színnel, és az
adminisztrátorok értesülnek az igénylésről.



Foglalás másolása
A naptárban egy foglalásra kattintva elolvashatjuk annak adatait, és a másolás gombra
kattintva indíthatunk egy új foglalást, ahol új időpontot választva a kiinduló foglalás adataival
előtöltve jelennek meg az űrlapok. Ha az új időpontban nem érhető el minden eszköz, a
rendszer figyelmeztető üzenetetben jelzi az ütközést az “Igényelt eszközök” lépésnél.



Foglalás módosítása
A még nem elfogadott foglalások (sárga naptárbejegyzések) módosíthatóak. A naptárban az
adott elemre kattintva megjelennek a foglalás részletei, és lehetőségünk a mezők
módosítására.
Fontos kiemelni, hogy erre csak addig van lehetőségünk amíg a Központ adminisztrátorai
nem fogadták el a foglalási kérelmünket. Elfogadás után, csak az adminisztrátoroknak áll
jogában a foglalás adatain módosítani.

Foglalás törlése
A módosításhoz hasonlóan a még nem jóváhagyott foglalásokat lehetőségünk van törölni.
Ezt szintén a naptárban a foglalásra kattintva tudjuk megtenni a adatlap alján található törlés
gombbal.


