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1. Bevezetés
Jelen dokumentum célja a teremgazdálkodási folyamatok bemutatása a Neptun.Net
rendszerben. A dokumentum lépésenként bemutatja a teremgazdálkodási rendszer
mőködtetéséhez szükséges funkciók halmazát és az egyes funkciók közötti összefüggéseket.
A teremgazdálkodási funkciók összessége lehetıvé teszi az intézmények teremgazdálkodási
rendszerekkel szemben támasztott igényeik teljes körő kielégítését.

2. Épületek, Szintek
Az „Épületek (83600)” és az „Épületek (83600)”/ „Szintek (83800)” menüpontok alatt van
lehetıség a rendszerbe bevinni és nyilvántartani az intézményhez tartozó különbözı
épületeket és szinteket. A következıkben bemutatjuk a hozzáadás és karbantartás folyamatát.

2.1. Épületek felvitele és karbantartása
Az „Épületek (83600)” menüpontra lépve a rendszer kilistázza az adatbázisban szereplı
épületeket. A képen látható példában a felület felsı részén találjuk az épület adatait (név,
leírás, cím stb.). Új épület felviteléhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg az épület
nevét, leírását, a telephelyet („Telephelyet választ” gomb), melyhez tartozik. A felület alsó
részén láthatjuk, hogy az épülethez két szint tartozik.
Ahhoz, hogy szinteket tudjunk rendelni az épületekhez („Szint áthelyezése” gomb), a
„Szintek (83800)” menüpont alatt fel kell vinnünk a szinteket.

Épületek
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2.1.1. Szintek felvitele és karbantartása
A „Épületek (83600)/ „Szintek (83800)” menüpont alatt megtekinthetjük a felettes
menüponton kiválasztott épülethez tartozó szintek listáját.
Szintek felviteléhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a szint elnevezését, rövid
nevét és leírását.

Szintek
Ajtók hozzárendeléséhez szükséges, hogy az „Ajtók (84000)” menüpont alatt szerepeljenek a
rendszerbe felvitt ajtók. Ajtó hozzárendeléséhez kattintsunk az „Ajtó hozzáadása” gombra.

Ajtó hozzáadása
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A feljövı listából válasszuk ki a megfelelı ajtó(ka)t és kattintsunk az „OK” gombra. A
késıbbiekben a „Szerkeszt” gombra kattintás után az adatok módosíthatók.

3. Ajtók felvitele és karbantartása
A Neptun.Net rendszer lehetıvé teszi az ajtók nyilvántartását és kezelését. A késıbbiekben
minden teremhez ajtó(k) rendelhetıek. A termek megközelítéséhez szükséges ajtók szintén
meghatározhatóak a rendszerben. Jelen felületen globális nyilvántartásra van lehetıség. A
menüpontra lépve a program kilistázza a rendszerbe felvitt összes ajtót.

Ajtók
Új ajtó hozzáadásához a „Hozzáad” gombra kell kattintani. Az adatok megadása után a
„Mentés” gombra kattintva az adatok elmentésre kerülnek. Emelet hozzárendeléséhez
kattintsunk az „Szintek” gombra és a megfelelı emelet kiválasztása után az „OK” gombra.
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Emelet kiválasztása

3.1. Ajtó teremhez rendelése és teremadatok
megtekintése
Az „Ajtók (84000)”/ „Termek melyeknek bejárata (84200)” menüpont alatt lehet
meghatározni, hogy a kiválasztott ajtó melyik terem bejáratát képezi.

Ajtóhoz tartozó termek
Terem hozzárendeléséhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válaszuk ki a termet melynek az
általunk kiválasztott ajtó a bejárata és kattintsunk az „OK” gombra. A hozzárendelés után
felület felsı részén megjelennek a kiválasztott terem adatai. A füleken („Tulajdonos”,
„Ajtók”, „Adminisztrátorok”, „Teremigény adminisztrátorok”, „Bérleti díjak”, „Teremhez
felvett eszközök”) lépkedve a terem további adatai is megtekinthetıek, de nem
szerkeszthetıek.

3.2. Terem megközelítéséhez szükséges ajtó(k) megadása
Az „Ajtók (84000)”/ „Termek melyek megközelítéséhez szükséges (84400)” felületen
megadhatjuk, hogy a kiválasztott ajtó mely termek megközelítéséhez szükséges.
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Megközelítéshez szükséges termek
A „Hozzáad” gombra kattintva egy listából kiválaszthatjuk, hogy a felettes menüpontban
kiválasztott ajtó melyik terem megközelítéséhez használatos.

4. Termek felvitele és karbantartása
A „Termek (84600)” termek menüpont alatt lehet a rendszerben szereplı termekkel
kapcsolatos adatokat karbantartani, módosítani, illetve új termeket felvinni.

Termek

Kiadás: 2009.11.10.

Verzió: 2.5.

Oldalszám: 9 / 49

Neptun. NET
Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

TEREMGAZDÁLKODÁS

4.1. Új terem felvitele
Kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a terem nevét, típusát, a férıhelyet,
alapterületet. Légköbmétert GPS koordinátákat és az esetleges megjegyzést. Tulajdonos
megadásához kattintsunk a „Tulajdonos” fülön lévı „Tulajdonos hozzárendelése” gombra.

Tulajdonos megadása
A

tulajdonos

kiválasztása

után
kattintsunk
az
„OK”
gombra.
A
jelölınégyzetek bejelölésével adható meg, hogy az adott
terem használható, vagy foglalható órarendi és teremfoglalási célokra.

4.2. 5. Teremhasználathoz kapcsolódó jogosultság
A TEREMJOGOSULTSAG rendszerparaméter, illetve a ’Termek’ felületen
Teremhasználathoz intézményi jogosultság, tab fül segítségével az intézmény
meghatározhatja, hogy adott felhasználói csoportok milyen termeket láthatnak/
foglalhatnak a rendszerben.
A ’Teremhasználathoz intézményi jogosultság’ fülön rendelhetünk az egyes termekhez
szervezeti
egységet, egységeket. Ha az összerendelés megtörtént, és a paraméter I-n áll, akkor mind a
weben,
mind a kliensben érvényesül a szőrés, a következı szerint:
• a kliens programban a belépett felhasználó az adott jogosultságához tartozó szervezeti
egység
(ek) termét láthatja, foglalhatja
• a weben az Alkalmazotti adatok/Szervezeti egység fülön beállított érvényes (a munkakör
ideje
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nincs kitöltve, nincs végdátuma, vagy a végdátuma és kezdıdátuma közé esı idıtartam)
szervezetekhez kapcsolódó termeket foglalhatja (vizsgaterem hozzárendelésnél)
• szervezeti hierarchiát nem kezel, tehát a megfeleltetés egy az egyben történik
A jogosultság a ’Termek’ felületen kívül a közvetlen teremfoglalásokra (teremhasználat,
teremigény
elfogadás), a vizsgaterem foglalásra és az órarend szerkesztésre vonatkozik. Az igénylı
(általános teremigény) vagy keresı (szabad terem keresés) felületeket nem érinti.
A jogosultság párhuzamosan is használható a korábbi ’Teremigény adminisztrátor’
funkcióval, annak
mőködésén nem változtat.
Mielıtt a jogosultságot beállítanánk, célszerő egy magas – pl. a legfelsıbb szervezetet –
hozzárendelni
minden teremhez, mert a legfelsıbb szervezethez kevés felhasználónak van joga, de a
paraméter
átállítása után már mindenki számára – a TA-t kivéve – a kliensben csak a szerepköréhez
tartozó szervezetekhez beállított termek jönnek le, tehát nehézkes lesz paraméter átállítás
nélkül
újabb szervezeteket hozzárendelni.

4.2.1. Teremhez tartozó ajtók
Az „Ajtók” fület választva lehet megtekinteni a teremhez rendelt ajtók listáját és a terem
megközelítéséhez szükséges ajtókat.

A teremhez rendelt ajtók
Az „Ajtó hozzáadása” gombra kattintva a feljövı listából kiválasztjuk a teremhez
rendelendı ajtókat, az „Ajtó elvétele” gombra kattintva, pedig törölhetjük az összerendelést.

4.2.2. Terem adminisztrátorai
Lehetıség van a termekhez teremkezelı hozzárendelésére. Teremfelelıs megadásához
kattintsunk az „Adminisztrátor hozzáadása” gombra, válasszuk ki a megfelelı egyént a
feljövı listából, végül az „OK” gombra kattintva a kiválasztott személy a lenti képen, látható
módon megjelenik a listában. A megjelenı ablakban a program rákérdez, hogy „Az
adminisztrátorok teremigény elbírálók is legyenek?”Amennyiben az „Igen”-t választjuk,
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akkor a hozzárendelt adminisztrátor is el tudja fogadni, illetve elutasítani a teremigényt. Egy
teremhez több teremigény adminisztrátort is rendelhetünk. Ebben az esetben egyenlı jogokkal
rendelkeznek az igények elbírálásakor.
A „Mentés” gombra kattintva a hozzárendelés megtörténik.

A terem adminisztrátorai

4.2.3. Teremigény adminisztrátorok
A teremigény adminisztrátort a „Termek (84600)” felületen adhatjuk meg. Az
„Adminisztrátor hozzáadása” gombra kattintásra feljövı listában az intézmény
alkalmazottai közül választhatunk. Ha megadjuk a teremigény adminisztrátor személyét,
akkor teremigénylés esetén csak ı tudja elfogadni az igényt. Egy teremhez több teremigény
adminisztrátort is rendelhetünk, ebben az esetben egyenlı jogokkal rendelkeznek az igények
elbírálásakor.
Csak a teremigény adminisztrátornak van joga általános a teremigényt elfogadni és
elutasítani. Amennyiben a VIZSGAHOZTEREMHOZZARENDELES_FOGLALASSAL
paraméter értéke N vagyis: vizsgakiírásnál a termek hozzárendelése igényléssel történik,
szintén csak a teremhez hozzárendelt teremigény adminisztrátor jogosult a termet elfogadni.
A teremigény adminisztrátor személye a közvetlen foglalásra nem vonatkozik, az továbbra is
jogosultság függvénye.
Ha egy teremhez nem tartozik teremigény adminisztrátor, akkor mindenki, aki jogosult igény
elfogadására, elfogadhatja vagy elutasíthatja a teremre vonatkozó igényeket.
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Teremigény adminisztrátorok

4.2.4. Bérleti díjak
A rendszer lehetıvé teszi a termekhez bérleti díjak rendelését. Ennek elıfeltétele, hogy a
„Bérleti díjak (87200)” menüpont alatt szerepeljenek a rendszerbe felvitt díjak.

Bérleti díjak
Bérleti díj hozzárendeléséhez kattintsunk a „Bérleti díj hozzáadása” gombra, válasszuk ki a
megfelelı díjat, végül kattintsunk az „OK” gombra.
Ezen a felületen a bérleti díj megadása tájékoztató jellegő! A bérleti díjra épülı paramétereket
a „Bérleti díjak típusa és érvényessége” felület alatt megadott adatok alapján számolja a
rendszer. A bérleti díjakat részletes leírás 8.1-es pont alatt található.

4.2.5. Teremhez felvett eszközök
Itt tekinthetjük meg a teremhez felvitt eszközök listáját, illetve lehetıségünk van további
teremeszközöket a teremhez adni. Új teremeszköz felviteléhez szerkesztés után kattintsunk az
„Eszköz hozzáadása” gombra, válasszuk ki a megfelelı eszközt, végül kattintsunk az „OK”
gombra. Már hozzárendelt teremeszköz törléséhez jelöljük ki a megfelelıt, majd kattintsunk
az „Eszköz elvétele” gombra.
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A teremhez rendelt eszközök listája

4.3. Teremhez teremeszköz(ök) rendelése
A „Terem eszközei (85000)” menüpontra lépve megtekinthetjük a kiválasztott teremhez
rendelt eszközök listáját.

Terem eszközei
Új eszköz hozzárendeléséhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, az „OK” gombbal válasszuk
ki a listából a megfelelı eszköz(öke)t, adjuk meg a darabszámot, végül, pedig nyomjuk meg a
„Mentés” gombot.

4.4. Terem résztermeinek meghatározása
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A Neptun.Net rendszerben lehetıség van összetett termek meghatározására. Elıfordulhat,
hogy egy intézményben egy terem szétválasztható két kisebb teremre. A rendszer lehetıvé
teszi a nagyobb termek és azok résztermeinek meghatározását a „Termek (84600)”/
„Összetett terem résztermei (85200)” menüpont segítségével.

Összetett terem résztermei
Terem hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a feljövı listából a
megfelelı termek, illetve termeket majd kattintsunk az „OK” gombra. A hozzárendelés után a
fenti képen látható módon a terem adatai megjelenek a listában.

4.5. Teremtávolságok megadása
A „Teremtávolságok (85800)” menüpontra lépve van lehetıség a rendszerbe felvitt termek
távolságának megadására méterben és percben.

Kiadás: 2009.11.10.

Verzió: 2.5.

Oldalszám: 15 / 49

Neptun. NET
Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

TEREMGAZDÁLKODÁS

Teremtávolságok
Válasszuk ki a termet, és kattintsunk a „Hozzáad” gombra. Válasszuk ki a termet, melynek
meg szeretnénk adni a távolságát az elıbb kiválasztott teremtıl és kattintsunk az „OK”
gombra.

4.6. Terem hivatkozásai
A „Termek (84600)”/ „Teremhivatkozások (86000)” menüpontra lépve megtekinthetjük a
teremhez kötıdı hivatkozások listáját.

Teremhivatkozások

4.7. Terem órarendjének megtekintése és teremfoglalás
A „Termek (84600)”/ „Teremórarend (86700)” menüpontra lépve lehetıség van a kiválasztott teremhez
tartozó órarend megtekintésére.
Lehetséges beállítani, hogy az adott terem órarendjében a kiválasztott idıintervallumban szereplı órarendi
órák kurzusonként vagy tárgyanként legyenek csoportosítva, illetve azt is, hogy a vizsgákat alkalmanként
vagy kurzusonként (amennyiben több kurzus tartozik a vizsgához) jelenítse meg a program. Ennek
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beállítására a felület jobb felsı sarkában található „Órarend” és „Vizsgák” felirat alatt található jelölık
(„Tárgyanként”/ „Kurzusonként” és „Alkalmanként”/ „Kurzusonként”)) szolgálnak.
Elsıként tehát adjuk
djuk meg képernyı felsı részén található naptár
naptá segítségévell az idıintervallumot, állítsuk
be, hogy milyen csoportosításban szeretnénk megjeleníteni az órarendi tételeket, végül kattintsunk a
„Lekérdez” gombra. A lekérdezés után megtekinthetjük a terem adott idıintervallumára esı órarendi
órákat, vizsgákat,
gákat, és teremfoglalásokat is.
is Az órarendi, vizsga, és általános teremfoglalások más-más
más
színnel (kék-órarendi
órarendi óra, fehér-vizsga,
fehér
sárga-teremfoglalás)
teremfoglalás) különülnek el egymástól a könnyebb
átláthatóság érdekében.
FONTOS! Az órarend heti felbontásban mutatja a lekérdezett adatokat, ezért amennyiben csak egy nap
tételeire vagyunk kíváncsiak, állítsuk az idıintervallumot egy hétre, vagy egy napra! (Egy hónapos
idıintervallum megadása esetén többször is megjelenik ugyanaz a tétel.)
Az „Idıpontok megjegyzése” jelölınégyzetbe
jelölınégyzetbe pipát téve a program eltárolja az utoljára kiválasztott
idıintervallumot, így a felületrıl ellépve, majd visszalépve nem szükséges azt ismételten beállítani.

Terem órarendje
A „Teremfoglalás” gombra kattintva a megjelenı ablakban a felettes „Termek (84600)” menüpontban
kiválasztott termet lefoglalhatjuk. Foglaláshoz töltsük ki a foglalási „Nap”-ot
„Nap”
és pontos „Idıpont”-ot,
majd az „OK” gombbal tároljuk azt. Fontos, hogy a program csak a fent megadott
mega
idıintervallumon belül
engedi menteni az ezen a módon létrehozott foglalást, tehát a fenti idıintervallumot állítsuk be úgy, hogy a
foglalni kívánt nap a két idıpont közé essen.

Teremfoglalás
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Ha a felületen foglalunk termet, a program a továbbiakban
továbbiakban jelzi, ha az adott idıintervallumban a terem
foglalt. Ha foglalt,
lt, egy feljövı ablakban kijelzi,
kijelzi, hogy milyen foglalás történt az adott idıpontra. Az
„Ütközések figyelmen kívül hagyása” gomb használatakor a program ráfoglal a másik foglalásra, a
„Mégsem” gombbal pedig a foglalás elvethetı.
A felületen, listás nyomtatás esetén már megjelenik az oktató neve is.

4.7.1. Teremórarend nyomtatási sablonban felhasználható új
változók
A „Nyomtatási sablonok” felületen a teremórarend sablonban új változók használata lehetséges.
leh
Ezek a
következık:
Oktató - TUTORS,
Foglalás típusa - TYPE_DNAME,
Igénylés dátuma - REQUESTCREATIONDATE,
Igénylı neve, neptun kódja - REQUESTERNAME, REQUESTERNEPTUNCODE,
Igénylı szervezet
vezet kódja, neve, rövid neve –
REQUESTERORGANIZATIONCODE,
REQUESTERORGANIZATIONNAME,
REQUESTERORGANIZATIONNAME,
REQUESTERORGANIZATIONSHORTNAME,
Teremigény azonosítója - CODE.

5. Szabad termek
A felületre lépve adott idıintervallumra lekérdezhetı („Lekérdez”
(
funkciógomb) a szabad termek listája.
A menüponton a szőrési lehetıség módosult: terem keresésekor már lehet keresni minimális és maximális
férıhelyre is.
A „Szabad termek (2900)” felület kikerült a „Termek (84600)” menüpont alól. Az „Idıszak”-nál
órát/percet
rcet is meg lehet adni. A feltétel bıvült egy új füllel is, ahol az „Eszközök” (és az elsı fülön
megadott adatok) alapján lehet keresni a „Lekérdez” gomb segítségével. Keresés után megjeleníthetı a
terem tulajdonosa. A felületen „Nyomtatás” gomb segítségével a keresési találatokat könnyedén
kinyomtathatjuk.
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Szabad termek keresése/ „Alapadatok” fül

Teremeszköz megadása keresési feltételként

6. Teremeszközök nyilvántartása
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A teremhez tartozó eszközök és kellékek nyilvántartására alkalmas „Teremeszközök (86800)” felület.
Egyes termek, mint például nyelvi laborok, elıadók mőködtetéséhez elengedhetetlen kellékek (pl.
( magnó,
projektor, egyéb segédeszközök) társulhatnak. A felületen van lehetıség a rendszerbe globálisan felvinni az
eszközöket, amiket a késıbbiekben különbözı termekhez rendelhetünk.
Új eszköz hozzáadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra. Az adatok megadása után a „Mentés”
gombra. A „Szerkeszt” gombra kattintva már felvitt eszközök adatait módosíthatjuk. Eszköz törlését a
„Töröl” gombra kattintva tehetjük meg.
Ha az általános teremigénylésnél használni kívánjuk azt a funkcionalitást, hogy a teremtıl függetlenül
eszközt igényeljünk egy-egy
egy alkalomhoz, akkor felvehetünk úgy is eszközöket, hogy nem rendeljük ıket
közvetlenül teremhez.
z. Igénylés felvitelekor az igénylı a „Teremeszközök (86800)” felületen felvitt listából
választ. Tehát a teremigénylı az igényléskor kiválaszthatja a szükséges eszközt teremtıl függetlenül . Az
igénylés során megadhatja az eszközök darabszámát is. Ezek az adatok csak tájékoztató jellegőek a
teremigény elbírálója felé. Éppen ezért, ha az adott eszköz vagy eszközök nincsenek közvetlenül teremhez
rendelve, a teremkeresés során ki kell kapcsolni az eszköz szőrıt! .
Ha a teremigényléshez eszköz igénylés is történt,
történt, akkor az igény elbírálójának és az igénylınek küldött
üzenet tartalmazza az igényelt eszköz nevét és darabszámát.

Teremeszközök listája

7. Teremcsoportok karbantartása
A termek könnyebb kezeléséhez érdemes a termeket csoportokba rendezni a „Teremcsoportok (87000)”
felületen.
Teremcsoport létrehozásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, adjuk meg a csoport nevét és adatait, majd
a „Terem hozzáadása” gombra kattintva válasszuk ki, hogy melyik termeket szeretnénk az adott
csoportba tenni. A „Mentés” gombra kattintva a teremcsoport tárolásra kerül.
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Teremcsoportok

8. Bérleti díjak definiálása és teremhez rendelése
A „Bérleti díjak (87200)” felületen lehetıség van minden egyes teremhez, különbözı idıintervallumokra,
a kiválasztott terem bérleti díját megadni.
Bérleti díj megadásához kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a termet, amire a díj vonatkozik,
adjuk meg az adatokat, végül kattintsunk
ka
a „Mentés” gombra. Amennyiben a díj egységes több terem
esetében a rendszerben több termet is rendelhetünk a felvitt bérleti díjhoz. Az idısáv megadásával
különbözı díjsávokat adhatunk meg a termekhez.
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Bérleti díjak

8.1. Bérleti díjak
A termekhez a „Bérleti díjak típusa és érvényessége (25250)” felületen bérleti díj kategóriákat adhatunk
meg. A „Hozzáad” gombbal vihetünk fel új bérleti díjat, aminek tartalmaznia kell a bérleti díj kategóriáját,
az érvényesség kezdetét, és végét (ez a mezı nem kötelezı),
kötelezı), valamint a bérleti díjat (Ft/óra).
A bérleti díj kategóriákat az „Adminisztráció (95400)”/ „Kódtételek (95600)” felület alatt az intézmény
szabadon változtathatja. („Terembérlés
„Terembérlés árkategória típus” kódtétel.)
Amennyiben a TEREMFOGLALAS_CSAK_BERLETI_DIJJAL
TEREMFOGLALAS_CSAK_BERLETI_
paraméter értéke I, akkor a
teremfoglalást csak bérleti díjjal együtt lehet felvenni. Ez vonatkozik az igényléssel létrejött
teremfoglalásra is.
Figyelni kell a teremhez hozzárendelt bérleti díj kategóriák érvényességi idejére.
A
VIZSGA_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL
és
ORARENDI_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL
_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL paraméterek segítségével a
program a „Terembérlés árkategória típus” kódtételek közül megadott típus alapján, vizsga illetve
órarendi termek foglalásánál automatikusan
aut
usan bérleti díjat számol. Ezek a paraméterek a
TEREMFOGLALAS_CSAK_BERLETI_DIJJAL paraméter I állása esetén számolnak így.
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Bérleti díjak típusa és érvényessége

9. Általános teremigény felvitele
Az „Általános teremigény felvitele (87400)” menüpontra lépve lehetıség van teremigénylések leadására.
Az igénylés típusa a „Használat célja” legördülı menübıl választható ki, mely intézményenként eltérhet.
Elemeinek karbantartása a legnagyobb jogosultsággal rendelkezı felhasználók számára lehetséges az
„Adminisztráció (95400)”/ „Kódtételek (95600)” felületen, a „Teremigény célja” táblakód alatt.
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Teremigénylés
Új teremigény felviteléhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra.. Válasszuk ki a „Használat célja” legördülı
menübıl a teremigénylés okát. A „Megjegyzés” mezıbe a foglaláshoz fontosnak vélt információkat
írhatunk be. Az igénylı lehet személy, illetve szervezet is. Az „Igénylı személy hozzáadása” gombra
kattintással választhatunk egyént az igényléshez, az „Igénylı hozzáadása” gombbal pedig szervezetet.
Igénylı szervezet esetén a „Belsı szervezeti egység”,
egység” és a „Külsı szervezeti egység” rádiógombok
függvényében változik a megjelenı szervezeteket tartalmazó lista. A külsı szervezeteket tartalmazó listát
bıvíteni a „Pénzügyek”/ „Befizetı szervezetek” menüponton
nüponton lehetséges. Javasoljuk, hogy kevesebb
szervezeti egység közül kelljen választani, a befizetı szervezetekhez felvett új kódtétel használatát:
„Teremigénylı szervezeti egység” („Intézmény típusa” kódtábla). Ha fel tudjuk venni a termeket használó
külsı szervezeti egységeket ezzel a típussal, akkor erre szőrve a funkcionalitás könnyebben kezelhetı a
felületet használó alkalmazottak számára. A program semmilyen ellenırzést nem alkalmaz az igénylı
személy és szervezeti
ervezeti egység kapcsolatára vonatkozóan. Azonban amennyiben elıbb adjuk meg a belsı
szervezeti egységet, a program rákérdez, hogy az adott szervezeti egységhez rendelt alkalmazottak közül
szeretnénk-e választani, és „Igen” válasz esetén a szőrınek megfelelı
lı alkalmazottak közül választhatunk.
Amennyiben nem rendelünk külön igénylıt a teremigényhez, a program automatikusan feltölti az
„Igénylés létrehozó” mezı tartalmát a létrehozó adataival.
Az „Idıpont hozzáadása” gombra kattintva megjelenik egy 12 hónapos
hónapos naptár. Foglalási idıpontok
meghatározásához elsıként válasszuk ki a teremigénylés kezdı dátumát a „Foglalás kezdete” mezı
melletti naptárnavigátor segítségével, vagy egyszerően billentyőzettel begépelve. A mezı értéke
alapértelmezetten az aktuális dátummal
dátummal töltıdik, mely a naptárban piros kerettel is elkülönül a többi naptól.
Ezután adjuk meg a teremigénylésre vonatkozó végsı dátumot az elızıekkel megegyezı módon. Ezzel
definiáltuk a teremigénylésre vonatkozó idıintervallumot.
Az „Idıpont” mezıkbe adjuk meg, hogy mettıl meddig szeretnénk a termet lefoglalni a kiválasztott
napokon. Az idıpontokat óra:perc:másodperc formában szükséges megadni.
A hét napjainak felsorolásánál a foglalás kezdı dátumának megfelelı napot a program automatikusan
megjelöli. (Az „Idıpont” kezdı mezıbe alapértelmezettként a jelenlegi idıpont kerül, a végsı idıponthoz
pedig a plusz egy órával késıbbi.)
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A „Minden hét” jelölıt választva a megadott idıintervallumban az összes hét adott napja kiválasztásra
kerül. Ha egy másik napot is megjelölünk,
meg
és ismét kiválasztjuk a „Minden hét” jelölıt, akkor az adott
idıszakban minden héten két napra igényelhetjük a termet. Ha csak a páros heteken szeretnénk lefoglalni a
termet, akkor válasszuk a „Páros hetek” jelölıt. Ekkor a rendszer automatikusan kijelöli az idıszakban a
kiválasztott napokat a páros hetekben. Ha a páratlan hetekre szeretnénk igényelni a termet, akkor
természetesen a „Páratlan hetek” jelölıt szükséges választani. Azt, hogy a program melyik heteket
tekintse páros, illetve páratlan hétnek
h
„Adminisztráció (95400)”/ „Paraméterek (95800)” felületen a
FELEVKEZDETE paraméter beállításának segítségével adhatjuk meg. A program a megadott dátumtól
fogja számolni a teremigénylésnél a páros és páratlan heteket. A paraméter értékét dátum formátumban
formátu
kell
megadni.
A „Minden nap” jelölınégyzetbe pipát téve a teremigénylés az adott intervallumban és idıpontban
valamennyi napra vonatkozni fog, azokon a heteken, amelyeket megjelöltünk.
A teremigénylésre vonatkozó napok könnyedén áttekinthetıek és követhetıek,
követhetıek, hiszen a rendszer ezeket
kék színnel mindig kijelöli.

Teremigénylési idıpontok meghatározása
Amennyiben bármilyen oknál fogva a már definiált idıpontokban egy-egy
egy egy kivétel fordul elı, úgy a „Ctrl”
billentyőt és a bal egérgombot együttesen használva, a kijelölt nap kikerül a megjelöltek közül, illetve
ugyanezzel a billentyőkombinációval a még be nem jelölt napot is lehetıség van a foglalási idıpontok közé
tenni. Tehát a funkció nagyon hasznos, ha már
már definiáltunk az igénylendı napokat, és csak néhány
módosítás szükséges. A „Ctrl” billentyő és egér együttes használata azonban nem csak korrigálás végett
hasznos, hanem megadhatjuk az idıpontokat csupán ezt a funkciót használva is.
A „Hetek törlése” jelölıre kattintva az eddig kiválasztott napok törlıdnek.
Ha egy napra kívánunk termet igényelni, akkor a kezdıkezdı és végdátumnál adjuk meg ugyan azt a napot, és
jelöljük be a „Minden hét” rádiógombot. Az idıpont kitöltése és az „OK” gomb megnyomása után így egy
alkalomra igénylés.
A megfelelı foglalási idıpontok megadása után kattintsunk az „OK” gombra. Ekkor az általunk
kiválasztott napok bekerülnek az „Idıpontok” mezıbe, Ha egy idıpont tévesen került be a sorok közé,
akkor a megfelelı sorra állva az „Idıpont
„Id
törlése” gomb segítségével törölhetjük.
Ha egy teremigény elfogadásra került, akkor ezután a „Szerkeszt” gombra kattintás után értelemszerően
nem lehetséges a foglalás módosítása. Errıl a rendszer üzenettel is tájékoztat. A könnyebb átláthatóság
érdekében
ekében a programban az egyes teremigények státuszuk függvényében már más-más
más
színnel különülnek
el egymástól.
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Az általános,, vizsga, és órarendi teremigényeknél és a teremigények
teremigény
elfogadásánál színekkel
különböztetjükk meg az igénylések állapotát:
állapotát
- Elfogadva – zöld
- Elutasítva – piros
- Feldolgozás alatt – fekete (létrejött teremigény, amely még sem elfogadásra, sem elutasításra nem
került)

Figyelmeztetı üzenet
Minden teremigényléshez vagy közvetlen foglaláshoz a rendszer generál egy „Azonosító” számot. Az
azonosító szám megegyezik:
- az igénylésnél, az elfogadásnál, és a részletes megjelenítésnél,
a csoportos igények részletes megjelenítésénél (Tehát a „Teremhasználat”/ „Teremfoglalások”
„Teremfoglalások
felületen minden idıpontnál, ami egy igényhez vagy foglaláshoz kapcsolódik).

9.1. Teremigénylési adatok
A „Teremigénylési adatok” fület választva lehet az igényelt terem tulajdonosát, épületet, telephelyet,
férıhelylimitet és eszközöket megadni az igényléshez.

Teremigénylési adatok

9.2. Termek és/vagy
/vagy teremcsoportok megadása
A „Termek és teremcsoportok” fület választva kell kiválasztani,, hogy mely teremcsoport termeit, vagy
konkrétan mely terme(ke)t igényeljük. A „Csoport hozzáadása” és „Terem hozzáadása” gombokkal egy
feljövı listából kiválasztjuk a megfelelı termet
terme és végül a „Mentés” gombbal véglegesítjük igényünket.
Termek és teremcsoportok kiválasztásánál az összes terem, és teremcsoport közül választhatunk.
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Termek, csoportok megadása
Az igénylés legalább egy terem kiválasztása nélkül nem rögzíthetı, melyrıl a program tájékoztat is.

Terem kiválasztása nélkül az igénylés rögzítése nem megengedett

9.3. Teremigénylés állapotának megtekintése
A „Teremigénylés állapota” fülre kattintva megtekinthetjük a fenti listában kiválasztott teremigény
állapotát. Vagyis megnézhetjük,
zhetjük, hogy elbírálták-e
elbírálták e már a kérelmünket, de errıl már az igények különbözı
színébıl is tájékozódhatunk. Amennyiben az igény még nem került sem elfogadásra, sem elutasításra
(fekete szín), úgy a „Feldolgozás
Feldolgozás alatt”
alatt rádiógomb van megjelölve, és nem látható
láth
semmilyen más
információ. Amennyiben elfogadták (zöld szín), vagy éppen elutasították (piros szín) az igénylésünket, úgy
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a megfelelı mezıben az elfogadó/elutasító személy nevét, és az elfogadás/elutasítás idıpontját. Az
igényünk pozitív elbírálása esetén,
én, az „Igényhez kapcsolódó teremfoglalások” mezıben tekinthetjük meg,
hogy végül mely terme(ke)t kaptunk meg. Ez nem feltétlen egyezik meg az általunk megjelölt teremmel
vagy termekkel, hiszen a teremigényléseket elbíráló felhasználók bármilyen oknál fogva
fogv (pl.: már foglalt az
idıszakban az általunk választott terem) más termet is hozzárendelhetnek az idıpontokhoz.

Teremigénylés állapota

10. Teremigények elbírálása
A teremigények elbírálása menüpont alatt van lehetıség a rendszerbe rögzített teremigények elbírálására. A
programban alapvetıen kétféle igényléstípust különböztetünk meg:
•
•

Általános teremigények (87400 menüpont alatt keletkeztetett igények)
Vizsgateremigények (8500,
8500, 18400, 23800, 50200, 74000 menüpontok alatt keletkezett igények)
igények

Kizárólagosan a teremigény adminisztrátor fogadhatja el azt az igényt, amely a hozzárendelt termekre
vonatkozik. Abban az esetben, ha csak egy terem tartozik az igényléshez, és ahhoz
a
a teremhez tartozik
teremigény adminisztrátor, akkor a program csak a teremigény adminisztrátor számára teszi láthatóvá az
adott igénylést. Természetesen más termet is választhat a rendelkezésére álló termek közül, mint ami az
eredeti igényben szerepel.
l. Ha több termet is rendeltek az adott igényhez, akkor a program az igénylést egy
összefoglaló sor alatt (mellette + jel) jeleníti meg termenként. Egy teremigény adminisztrátor csak a
hozzárendelt termekre vonatkozó igényeket bírálhatja el. A teremigény elbírálásakor
elbírálásakor is látható az igénylı,
vagy az igénylı szervezeti egység.
Az igények elbírálásakor az egyes teremigények állapotuknak megfelelıen szintén különbözı színnel
jelennek meg a felsı listában. A zöld színő igények már elfogadásra kerültek, a pirosakat
pirosak elutasították, a
fekete színnel jelölt sorok pedig elbírálásra várnak. Az
Az igényekre vonatkozó egyedi, program által generált azonosító szám ezeken a felületeken is megjelenik.
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10.1. Általános teremigény elbírálása
A felületen van lehetıség a rendszerbe felvitt általános teremigénylések elfogadására vagy elutasítására.

Általános igénylések
Az „Azonosító” segítségével kereshetjük meg a teremigényeket, illetve szőrhetünk a teremigény státuszára
is. „Feldolgozás alatt” státusszal találjuk az elbírálásra váró teremigényeket.
Az „Alapadatok” fülön láthatjuk az igényelt idıpontokat, a használat célját, az igénylı személyt, illetve
szervezetet. A „Megjegyzés” mezıben pedig információt, ha valamilyen külön kérés szerepel a teremmel
t
kapcsolatban.
A „Teremigénylési adatok” fülön az igényelt termet, illetve az igényelt eszközöket találjuk.
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Teremigénylési adatok
A „Foglalások” fül alatt foglalhatjuk le a termeket az igényléssel szinkronban vagy azzal eltérıen.
A teremigénylés elfogadásához kattintsunk a „Terem keresés” gombra.. Ekkor a program az „Általános
teremigény felvitele (87400)” felületen igényelt teremre keres, ezért ha a megadott terem szabad, akkor
megjelenik az igényelt terem (alapértelmezetten a „Szabad termek” rádiógomb
ógomb bepipált állapotú). Ha nem
szabad, akkor nem jelenik meg semmi. Ilyenkor kattintsunk a „Termek és teremcsoportok” fülre. (ld.
lejjebb)

Szabad terem keresése
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A gombra kattintással a teremkeresı felület jelenik
jelen meg. A teremkeresı felületen különbözı feltételeket
adhatunk meg a keresendı termekkel kapcsolatosan. A felületen megadhatjuk a keresendı terem
tulajdonosát, az épületet, ahol a terem található, a telephelyet és az esetleges teremeszközöket. Ha az
igénylı megadta ezeket az információkat, akkor természetesen az igény elbírálója is ennek megfelelıen
látja a megjelölt feltételeket. A megadott feltételeket csak abban az esetben veszi figyelembe a program a
keresésnél, ha a mellettük található jelölınégyzet bepipált
bepipált állapotú. Ha nincs mellette pipa, akkor az adott
feltételt tárgytalannak tekinti a keresés. Az ablakban a „Termek és teremcsoportok” fülön tekinthetjük meg
az igényelt terme(ke)t. Ha a teremigényt el szeretnénk fogadni, akkor ne töröljük ki a „Termek” mezıbıl,
és szabad terem kereséséhez kattintsunk a „Terem keresése” gombra.. Ekkor, ha az igényelt terem szabad,
akkor megjelenik a felület alsó részén. (Amennyiben bármilyen oknál fogva az igényelt termet nem
szeretnénk elfogadni, de egy másik szabad termet
termet hozzárendelnénk az igényhez, úgy válasszuk ki az
igényelt termet, és vagy vegyük ki a „Termek” jelölınégyzetbıl a pipát, vagy kattintsunk a „Terem
törlése” gombra. Ezután nyomjuk meg a „Terem keresése” gombot, mellyel az összes, az adott idıszakra,
és paramétereknek megfelelı szabad terem közül ki tudjuk választani a megfelelıt.)

A rendszer által felkínált termek
Válasszuk ki a megfelelı termet és kattintsunk az „OK” gombra.
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Foglalások
Az „Általános teremigények elfogadása (87600)” felületen a teremigény elfogadása a
TEREMFOGLALAS_CSAK_BERLETI_DIJJAL paraméter I állása esetén csak bérleti díjjal lehetséges. A
teremigény elfogadója az elfogadáskor kiválasztja az árkategóriát a „Terem bérleti díjak” fül alatt.
A „Teremfoglalások (89000)” felületen a rendszer kiválasztott árkategória alapján kiszámolja a bérleti
díjat. Lehetıség van az árkategória változtatásra, valamint újraszámolására.
A „Terem bérleti díjak” fülön a teremhez felvitt bérleti díjak típusa és érvényessége menüpontban tudunk
megadni bérleti díjat a teremfoglaláshoz A bérleti díj számításához szükséges a
BERLETI_DIJ_SZAMITASA paraméter beállítása. Ennek lehetséges értékei: 1 esetén a rendszer a bérleti
díj számításakor a létrehozás dátumához keresi a bérleti díj intervallumot,
intervallumot haa 2, akkor pedig a teremfoglalás
idıpontjához keres intervallumot.
Az elfogadott teremfoglalásról szóló üzenet tartalmazza az elfogadott terem bérleti díját is.
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Terem bérleti díjak
Teremigény elutasításához kattintsunk az
a „Igény elutasítása”, majd a „Mentés” gombra. Ekkor a
„Foglalások” fülön található elutasítással kapcsolatos mezık automatikusan töltıdnek.
töltıdnek
A teremigény elfogadásával, illetve elutasításával kapcsolatosan
kapcsolatosa a „Megjegyzés” mezıbe indoklást
írhatunk, amelyet az igénylınek küldött automatikus üzenet tartalmaz.
Fontos! Eszköz igénylése esetén nincs lehetıség az igényelt eszköz módosítására, ezért amennyiben az
eszköz típusával vagy darabszámával nem ért egyet az
a elfogadó a „Foglalások” fülnél található
„Megjegyzés” mezıbe hívjuk fel az igénylı figyelmét, hogy az igényelt eszközt milyen feltételekkel
fogadtuk el! Az igénylınek küldött üzenet tartalmazza a megjegyzés mezı szövegét.
(A már elbírálásra került általános
nos teremigényeket az igénylı az „Általános teremigény felvitele (87400)”
felületen, a „Teremigénylés állapota” fülön tekintheti meg.)

10.2. Vizsgateremigények elbírálása
A „Teremigények elbírálása (87600)”/ „Vizsga teremigények (88200)” menüpontot választva lehet a
rendszerbe felvitt vizsga teremigényeket elbírálni és az igénylésekhez termeket rendelni. A vizsga
teremigényeket a „Kurzus
urzus vizsgái”
vizsgái menüpontok alatt adhatóak le a rendszerben. Elıször tekintsük meg,
hogyan is kell vizsga teremigényt
igényt leadni a rendszerben.
A vizsgához elfogadott teremet a tanszék a „Kurzus vizsgái” menüponton, a „Teremfoglalások” fülön
tekintheti meg.
Vizsgatermekhez bérleti díj számolása a
VIZSGA_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL paraméter segítségével lehetséges.
l
A paraméterben megadott kódtétel alapján, a vizsga teremigény
emigény elbírálásakor automatikus bérleti díj
számítás történik.
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10.2.1. Vizsgateremigény felvitele
A
vizsgateremigény
felvitele
háromféle
módon
történhet
a
rendszerben:
VIZSGAHOZTEREMHOZZARENDELES_FOGLALASSAL paraméter beállításától függıen:

a

1. Ha a paraméter értéke 0:: nincs igénylés, teremfoglalás az „Adminisztráció (95400)” / „Vizsgák (6950)”
menüpontnál
Termet csak az „Adminisztráció
ció (95400)” felületen az arra jogosult felhasználó foglalhat.
A teremfoglalásról ill törlésrıl üzenet küldhetı az igénylınek . A teremfoglalások módosulásáról üzenet
küldése az igénylınek mezıben kiválaszthatjuk az igénylı személyét, aki üzenetet kap teremigényének
elfogadásáról ill elutasításáról.

2. Ha a paraméter értéke 1:: vizsgakiírásnál a termek hozzárendelésénél azonnali foglalást alkalmazunk,
A teremfoglalás közvetlenül történik a „Kurzus vizsgái” felületek „Teremfoglalások” füle alatt és azonnal
elfogadásra kerül.
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Vizsga teremigény felvitele
A „Vizsgateremigény felvitele” menüpontokra (8500, 18400, 23800, 50200, 74000) lépve lehet a
rendszerbe vizsga teremigénylést leadni a kiválasztott kurzus vizsgáihoz. Kiválaszthatjuk a terem
tulajdonosát, az épületet, igény szerint a telephelyet, azt hogy milyen eszközöket igénylünk a vizsgához, és
esetleg ebbıl mennyit. A felület alsó
alsó részén található adatok automatikusan töltıdnek ki miután a
felhasználó elmentette a teremigényt a rendszerbe. A „Mentés” gomb megnyomása után az általunk felvitt
adatok elmentıdnek. Amennyiben módosítani szeretnénk a már meglévı adatokon, akkor a „Szerkeszt”
gombbal van erre lehetıségünk.

3. Ha a paraméter értéke 2:: a teremhozzárendelés teremigényléssel történik
(Ha a vizsgatermet közvetlenül foglaljuk (1 és 2 paraméter állás esetén), a rendszer akkor is generál
igénylést, azonban az igényt nem szükséges
szükséges elfogadni, hiszen az a létrehozáskor elfogadottá válik.)

10.2.2. Vizsgateremigények elbírálása
A teremigények elbírálásához, vagy elutasításához a fentiekben már leírt módszer használatos. A
teremigény elbírálása után – amennyiben a vizsgához több termet rendeltünk – válasszuk ki a
„Vizsgajelentkezés, lehúzás” menüpontot és a felületen válasszuk ki a „Terem és idıbeosztás” fület.
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Vizsga teremigények

Terembeosztás
A legördülı menübıl kiválaszthatjuk
kiválaszthatjuk a beosztott termek közül a termet, ahol a vizsgát szeretnénk
megtartani. Végül kattintsunk a „Mentés” gombra.

11. Teremhasználat
A „Teremhasználat (88800)” menüpont alatt található a:
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„Teremfoglalások (89000)”
„Teremfoglalási csoportok (89200)”

11.1. Teremfoglalások felvitele
A „Teremfoglalások (89000)” menüpontra lépve megtekinthetjük az intézmény összes teremfoglalását. A
rendszer háromféle foglalást különböztet meg.
-

Általános teremfoglalás
Órarendi teremfoglalás
Vizsga teremfoglalás

A foglalásokat a program napokra (alkalmakra) bontva tartalmazza, vagyis az órarendi foglalásoknál, és a
csoportos teremfoglalásnál rögzített adatokat sorokra bontva jeleníti meg. Arról, hogy az adott foglaltság
milyen típusú foglaltságként jött létre, a képernyı
képernyı jobb oldalán megjelenítjük („Foglalás
(
típusa” mezı).
Vizsga és órarendi foglalás esetén az „Egyéb információ” fülön megtekinthetı, hogy melyik tárgyhoz,
melyik kurzushoz tartozik a foglalás, és hogy ahhoz az órarendi órához vagy vizsgához oktatóként kit
rendeltünk.
A felületen lehetıség van további, egy alkalomra történı általános teremfoglalás felvitelére. Módosításra és
törlésre ezen a felületen csak általános teremfoglalás esetén ad lehetıséget a program. Amennyiben
órarendi teremfoglaláson szeretnénk
nénk változtatni, azt az órarend felıl, ha vizsgateremfoglaláson, azt a
vizsgák felıl tehetjük meg.
Amennyiben az általános teremfoglalás igénylés útján történt, és ezen a felületen töröljük a foglalás
idıpontját (csoportos igény esetén akár csak az egyik idıpontot), akkor az eredeti igény ismét aktívvá
válik, tehát maga az igény vagy az elfogadás módosítható.

Teremfoglalások
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Új teremfoglalás felviteléhez kattintsunk a „Hozzáad” gombra, válasszuk ki a foglalandó termet („Termet
(
választ” gomb), adjuk meg a foglalás kezdetét
kezdeté és végét, és esetleges megjegyzésünket a foglaláshoz.
foglaláshoz A
létrehozót és a létrehozás pontos idejét a rendszer automatikusan tölti. A „Kizárólagos foglalás”
jelölınégyzet segítségével biztosíthatjuk, hogy a teremfoglalás idıpontjára ne lehessen
le
más típusú
foglalásokat kezdeményezni az általunk kiválasztott teremre.
Végül a „Mentés” gombra kattintva a foglalást elmenthetjük.
Az „Árkategóriát választ” gomb segítségével a teremhez elızıleg hozzárendelt, árkategóriát válasszuk
ki, a feljövı ablakból. Az „OK” gomb megnyomása után a program automatikusan kiszámolja a terem
bérleti díját a megadott idıintervallumra vonatkozóan.
Mentés után lehetıségünk van a „Szerkeszt” gomb segítségével az adatok módosítására. Amennyiben az
árkategóriát módosítjuk akkor a bérleti díj is automatikusan változik.
Amennyiben a teremnél a „Bérleti díjak típusai és érvényessége (25250)” felületen módosítjuk a bérleti díj
összegét a már beállított érvényességi idejő kategóriánál, akkor az arra a teremre vonatkozó elfogadott
teremfoglalásoknál a „Bérleti díjakat újraszámol” gombot alkalmazzuk. A program a változtatásnak
megfelelıen újraszámolja a bérleti díjat.

11.1.1. Órarendi teremfoglalás
teremfogla
Az „Órarendek (92800)/ „Órarendszerkesztés (93000)” felületen történı teremfoglalásnál az
ORARENDI_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL
paraméterben
megadott
kódtétel alapján, órarendi termek foglalásánál
fogla
automatikus bérleti díjszámítás
számítás történik.
történik A teremhez
beállított kategóriák közül figyeli, hogy melyik kódtételt rendelték órarendhez, valamint a beállított
kategória érvényességi idejét.

Paraméter beállítása

Kiadás: 2009.10.20.

Verzió: 2.4.

Oldalszám: 38 / 49

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

DOKUMENTUM CÍME

11.2. Teremfoglalási csoportok
A „Teremfoglalási csoportok (89200)” menüponton közvetlen, csoportos
oportos általános teremfoglalást
hozhatunk létre, vagy több alkalomra (esetleg több terembe) közvetlenül foglalhatunk.
A „Hozzáad” gombra kattintva a naptár funkció segítségével adjuk meg a lefoglalni kívánt idıpontokat.
Az „Idıpont hozzáadása” gombra kattintva
kattintva megjelenik egy 12 hónapos naptár. Foglalási idıpontok
meghatározásához elsıként válasszuk ki a teremigénylés kezdı dátumát a „Foglalás kezdete” mezı
melletti naptárnavigátor segítségével, vagy egyszerően billentyőzettel begépelve. A mezı értéke
alapértelmezetten
pértelmezetten az aktuális dátummal töltıdik, mely a naptárban piros kerettel is elkülönül a többi naptól.
Ezután adjuk meg a teremigénylésre vonatkozó végsı dátumot az elızıekkel megegyezı módon. Ezzel
definiáltuk a teremigénylésre vonatkozó idıintervallumot.
idıintervallu
Az „Idıpont” mezıkbe adjuk meg, hogy mettıl meddig szeretnénk a termet lefoglalni a kiválasztott
napokon. Az idıpontokat óra:perc:másodperc formában szükséges megadni.
A hét napjainak felsorolásánál a foglalás kezdı dátumának megfelelı napot a program automatikusan
megjelöli. (Az „Idıpont” kezdı mezıbe alapértelmezettként a jelenlegi idıpont kerül, a végsı idıponthoz
pedig a plusz egy órával késıbbi.)
A „Minden hét” jelölıt választva a megadott idıintervallumban az összes hét adott napja kiválasztásra
kerül. Ha egy másik napot is megjelölünk, és ismét kiválasztjuk a „Minden hét” jelölıt, akkor az adott
idıszakban minden héten két napra igényelhetjük a termet. Ha csak a páros heteken szeretnénk lefoglalni a
termet, akkor válasszuk a „Páros hetek” jelölıt.. Ekkor a rendszer automatikusan kijelöli az idıszakban a
kiválasztott napokat a páros hetekben. Ha a páratlan hetekre szeretnénk igényelni a termet, akkor
természetesen a „Páratlan hetek” jelölıt szükséges választani. Azt, hogy a program melyik heteket
tekintse
kintse páros, illetve páratlan hétnek „Adminisztráció (95400)”/ „Paraméterek (95800)” felületen a
FELEVKEZDETE paraméter beállításának segítségével adhatjuk meg. A program a megadott dátumtól
fogja számolni a teremigénylésnél a páros és páratlan heteket. A paraméter értékét dátum formátumban kell
megadni.
pipát téve a teremigénylés az adott intervallumban és idıpontban
A „Minden nap” jelölınégyzetbe pipát
valamennyi napra vonatkozni fog, azokon a heteken, amelyeket megjelöltünk.
Az teremigénylésre vonatkozó napok könnyedén áttekinthetıek és követhetıek, hiszen a rendszer ezeket
kék színnel mindig kijelöli.

Teremigénylési idıpontok meghatározása
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Amennyiben bármilyen oknál fogva a már definiált idıpontokban egy-egy
egy egy kivétel fordul elı, úgy a „Ctrl”
billentyőt és a bal egérgombot együttesen használva, a kijelölt nap kikerül a megjelöltek közül, illetve
i
ugyanezzel a billentyőkombinációval a még be nem jelölt napot is lehetıség van a foglalási idıpontok közé
tenni. Tehát a funkció nagyon hasznos, ha már definiáltunk az igénylendı napokat, és csak néhány
módosítás szükséges. A „Ctrl” billentyő és egér
egér együttes használata azonban nem csak korrigálás végett
hasznos, hanem megadhatjuk az idıpontokat csupán ezt a funkciót használva is.
A „Hetek törlése” jelölıre kattintva az eddig kiválasztott napok törlıdnek.
Ha egy napra kívánunk termet igényelni, akkor
akko a kezdı- és végdátumnál adjuk meg ugyan azt a napot, és
jelöljük be a „Minden hét” rádiógombot. Az idıpont kitöltése és az „OK” gomb megnyomása után így egy
alkalomra igénylés.
A megfelelı foglalási idıpontok megadása után kattintsunk az „OK” gombra.
Az idıpontok megadása után válasszunk termet a „Terem” gomb segítségével. Amennyiben a
TEREMFOGLALASCSAKSZABADTEREMBE paraméter értéke I, akkor a termek között csak azok a
termek jelennek meg, amelyek az összes kiválasztott idıpontban szabadok. A teremkeresı felületen
különbözı feltételeket adhatunk meg a keresendı termekkel kapcsolatosan. A felületen megadhatjuk a
keresendı terem tulajdonosát, az épületet, ahol a terem található, a telephelyet és az esetleges
teremeszközöket. A megadott feltételeket csak abban
abban az esetben veszi figyelembe a program a keresésnél,
ha a mellettük található jelölınégyzet bepipált állapotú. Ha nincs mellette pipa, akkor az adott feltételt
tárgytalannak tekinti a keresés. Az ablakban a „Termek és teremcsoportok” fülön konkrét termeket és
teremcsoportokat adhatunk meg feltételként. (A fent említett jelölınégyzetet itt is figyelembe veszi a
program.) Ha megadtuk a feltételeket, kattintsunk a „Terem keresése”gombra.
gombra. Ekkor a program a
képernyı alsó részén megjeleníti a beállításoknak és feltételeknek megfelelı termeket. Válasszuk ki a
termet (vagy termeket) és a kijelölés után nyomjuk meg az „OK” gombot. Végül mentsük a felületet. (A
foglalás idıpontját és az igénylı személyét a program automatikusan kitölti)

Teremfoglalási csoportok

12. Közvetlen vizsgaterem foglalás
A vizsgához közvetlenül rendelhet termet a tanszék és az oktató is, amennyiben a
VIZSGAHOZTEREMHOZZARENDELES_FOGLALASSAL paraméter 1 értéken áll, vagyis közvetlenül,
igénylés nélkül történik a teremfoglalás.
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A „Kurzus vizsgái” menüponton vigyük fel a vizsgaalkalmat. Ez után a „Teremfoglalások” fülön nyomjuk
meg a „Terem kiválasztása” gombot. A feljövı listából válasszuk ki az igényelni kívánt termet.

Vizsgaterem foglalása
Ez még nem jelent foglalást, két másik funkciója van: egyrészt megtekinthetjük a „Terem órarendje”
gomb segítségével az adott idıpontban a terem órarendjét. Ha a teremhez ragaszkodunk, a teremórarenden
belül változtathatjuk a lekérdezés idıpontját, és ez alapján az „Alap adatok” fülön ennek megfelelıen
változtathatjuk
áltoztathatjuk a vizsga idıpontját. A másik funkciója, hogy a „Terem hozzáadása” gomb
megnyomásakor az itt megadott terem szőrıfeltétel lesz.

Terem hozzáadása
tör
A valódi teremfoglalás a „Terem hozzáadása” gomb megnyomása után, a terem kiválasztásával történik
meg. A teremkeresı felületen különbözı feltételeket adhatunk meg a keresendı termekkel kapcsolatosan.
A felületen megadhatjuk a keresendı terem tulajdonosát, az épületet, ahol a terem található, a telephelyet
és az esetleges teremeszközöket,, illetve a terem minimális és maximális méretét.
méretét A megadott feltételeket
csak abban az esetben veszi figyelembe a program a keresésnél, ha a mellettük található jelölınégyzet
bepipált állapotú. Ha nincs mellette pipa, akkor az adott feltételt tárgytalannak tekinti a keresés. Az
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ablakban a „Termek és teremcsoportok” fülön – ha a „Terem kiválasztása” gomb segítésével korábban
nem adtuk meg – konkrét termeket és teremcsoportokat adhatunk meg feltételként. (A fent említett
jelölınégyzetet itt is figyelembe veszi a program.)
program.) Ha megadtuk a feltételeket, kattintsunk a „Terem
keresése”gombra.
gombra. Ekkor a program a képernyı alsó részén megjeleníti a beállításoknak és feltételeknek
megfelelı termeket. Válasszuk ki a termet (vagy termeket) és a kijelölés után nyomjuk meg az „OK”
gombot.
mbot. Végül mentsük a felületet. Ha egy vizsgához termet rendeltünk, és késıbb a vizsga dátumát
módosítjuk, a program törli a teremfoglalást, tehát a termet – vagy egy másik termet – a módosítás után
ismét hozzá kell rendelni.
Az oktató a webes felületrıl is tud – a paraméter állásának megfelelıen – termet igényelni illetve
közvetlenül
a
vizsgához
rendelni,
ez
azonban
az
ı
esetében
–
a
TEREMFOGLALASCSAKSZABADTEREMBE paraméter állásától függetlenül, csak szabad terembe
történhet.

13. A teremgazdálkodáshoz szükséges
szükséges paraméterek
UZENETKULDESTEREMIGENYLESROL - Az üzenet küldése a paraméter állásától függ. Mind az
igénylıre, mind az igény adminisztrátorra vonatkozik a rendszerparaméter. A teremigény létrejöttérıl az
adminisztrátor csak abban az esetben kap értesítést,
értesítést, amennyiben teremigény adminisztrátorként az igényelt
teremhez hozzá van rendelve. Ha több teremigény adminisztrátor tartozik egy teremhez, akkor abban az
esetben is kap üzenetet, ha a teremhez rendelt másik adminisztrátor változtat az igényen.
A paraméter értékei jóváhagyás
ás vagy elutasítás esetén a következık lehetnek : 1 - nincs üzenetküldés, 2 csak üzenetküldés, 3 - üzenet és e-mail
e
küldés.
MINIMALIS_TEREMFOGLALASI_IDO - az itt beállított érték alatt nem lehet termet foglalni (A
(
beállított érték percben értendı.)
TEREMFOGLALASCSAKSZABADTEREMBE - I érték esetén vizsgánál a közvetlen teremfoglalás csak
szabad teremre történik, ha a paraméter N, akkor lehetıség van foglalt teremre is keresni. Az órarendnél
vizsga teremigények, ill. az általános
alános teremigények elbírálásánál lehet foglalt termeket is keresni. (Oktató
vizsga teremfoglalására nem érvényes, az csak szabad terembe történhet.)
TEREMFOGLALASTOROLHETO - I - általános teremfoglalás törölhetı, N - általános teremfoglalás nem
törölhetı („Delete” billentyővel, a „Teremórarend” felületen)
VIZSGAHOZTEREMHOZZARENDELES_FOGLALASSAL - 0: nincs igénylés, teremfoglalás az
„Adminisztráció (95400)”/ „Vizsgák (6950)” menüpontnál, 1: vizsgakiírásnál a termek hozzárendelésénél
azonnali foglalást
ást alkalmazunk, 2: a teremhozzárendelés teremigényléssel történik.
FELEVKEZDETE - A félév kezdetét
kezdet adja meg. Ezt
zt most egyenlıre csak a teremfoglalás használja,
használja innen
számoljuk a páros és páratlan heteket
BERLETI_DIJ_SZAMITASA - Ha a paraméter értéke 1, akkor a program a bérleti díj számításakor a
létrehozás dátumához keresi a bérleti díj intervallumot. Ha 2, akkor a teremfoglalás idıpontjához keres
intervallumot.
VIZSGA_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL - a paraméterben megadott kódtétel
alapján, vizsgatermek foglalásánál automatikus bérleti díj számítás történik.
történik
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TEREMFOGLALAS_CSAK_BERLETI_DIJJAL - a paraméterrel lehet szabályozni, hogy a teremfoglalást
csak bérleti díjjal együtt lehet-e felvenni. Ez vonatkozik az igényléssel létrejött teremfoglalásra
teremfogla
is. Értekei:
I/N
ORARENDI_TERMEK_FOGLALASHOZ_BERLETI_DIJAT_SZAMOL – a paraméterben megadott
kódtétel alapján, órarendi termek foglalásánál automatikus bérleti díj számítás történik.
történik
UZENETKULDESTEREMIGENYLESROL - a paraméter szabályozza, hogy a teremigénylık
t
és
teremigény elbírálók üzenetet kapjanak. A paraméter beállítása jóváhagyás
jóváhagyás vagy elutasítás esetén a
következık lehetnek : 1 - nincs üzenetküldés, 2 - csak üzenetküldés, 3 – üzenetüzenet és e-mailküldés.

14. Nyomtatási templatek
A nyomtatási sablonok,
ok, letölthetıek a www.neptun.org portálról. Amennyiben az intézmény nem tölti be a
saját nyomtatási template-ek
ek közé egyik üzenetküldési sablont sem, és a rendszerben beállított
UZENETKULDESTEREMIGENYLESROL paraméter értéke 2 vagy. 3 az igénylı, illetve a teremigény
adminisztrátor akkor is kap üzenetet. A sablonok tartalma azonban az alapbeállításnak megfelelı adatokat
fogja tartalmazni.
Sablonok:
1. Email sablon teremigény létrehozásáról – a teremnél beállított teremigény adminisztrátor kapja
2. E-mail
mail sablon teremigény elfogadásáról – a teremigénylı kapja
3. E-mail
mail sablon teremigény elutasításától – a teremigénylı kapja
4. E-mail
mail sablon teremigény törlésérıltörlésérıl
elfogadott teremigénylést törölték –csak az
adminisztráció/vizsgák
ztráció/vizsgák menüpontban történt, már elızıleg elfogadott teremigény törlésére
vonatkozik

A nyomtatási sablon XML alapú, és az intézmény igényeinek megfelelıen szerkeszthetı.

14.1. Az üzenetek küldéséhez használt templatek
tem latek szerkesztése
14.1.1. Üzenet-- és e-mailküldés
dés teremfoglalásról
Üzenet- és e-mailküldés
mailküldés a következı esetekben lehet :
- teremigény jött létre
- igényt elfogadták
- igényt elutasították
- elfogadott teremigénylést törölték –csak
csak az adminisztráció/vizsgák menüpontban történt, már elızıleg
elfogadott teremigény törlésére vonatkozik
Mindhárom esetben külön sablonnal lehet beállítani a küldendı üzeneteteket.
A sablon kötelezı formája :
<UZENET>
<TARGY> ide jön
ön az üzenet tárgya </TARGY>
<SZOVEG> ide jön az üzenet szövege </SZOVEG>
</UZENET>
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A szöveges részben a következı változókat lehet használni :
{$IGENYLESDATUM}
{$AZONOSITO}
{$IGENYLOSZEMELY}
{$IGENYLOSZERVEZET}
{$LETREHOZOSZEMELY}
{$HASZNALATCELJA}
{$HASZNALATIDOPONTJA}
{$MINFEROHELY}
{$MAXFEROHELY}
{$TERMEK}
{$ESZKOZOK}
{$MEGJEGYZES}
A $TERMEK esetében, ha a “TEREMFOGLALAS_CSAK_BERLETI_DIJJAL” parameter értéke = “I”,
azaz a teremfoglalás csak akkor jöhet létre, ha a teremhez tartozik érvényes bérleti díj intervallum, akkor a
terem neve után a bérleti
rleti díj kategóriája és a bérleti díj Ft
Ft értéke is megjelenik.
A változók hasznalatának kötetelzı formája:
pl:
{$IGENYLESDATUM}
{$AZONOSITO}
vagy
{ - Igénylés dátuma: $IGENYLESDATUM}
{ - Igénylés azonosítója: $AZONOSITO}
A változó nevét mindig kapcsos zárójelek között kell megadni, de itt szabad szöveg is beírható.
A fenti példa az elküldött üzenetben így jelenik meg:
- Igénylés dátuma: 2008.06.27 12:14
- Igénylés azonosítója:: Y49BJI (200862712144)
Haa a kért változónak nincs értéke,
értéke és a kapcsos zárójelben a változó nevén kívül van egyéb szöveg is, akkor
szöveg nem jelenik meg.

14.1.2. Email-üzenet
üzenet sablonja a teremfoglalás rögzítésérıl
<UZENET>
<E-MAIL>(Jelenleg
MAIL>(Jelenleg nincs megadva e-mail
e
cim)<!-- ide azt az e-mail
mail cimet lehet beirni, ahova a
visszajelzések küldhetok --></E-MAIL>
MAIL>
<TARGY>teremfoglalás
teremfoglalás értesítés</TARGY>
<SZOVEG>Rendszerünkben a következı foglalást rögzítettük :
{ - Igénylés dátuma : $IGENYLESDATUM}
{ - Igénylés azonosítója : $AZONOSITO}
{ - Igénylı szemely : $IGENYLOSZEMELY}
{ - Igénylı szervezet : $IGENYLOSZERVEZET}
{ - Létrehozó
étrehozó szemely : $LETREHOZOSZEMELY}
{ - Használat Idıpontja : $HASZNALATIDOPONTJA}
{ - Használat célja : $HASZNALATCELJA}
{ - Min férıhely : $MINFEROHELY}
{ - Max férıhely : $MAXFEROHELY}
{ - Termek : $TERMEK}
{ - Eszközök : $ESZKOZOK}
{ - Megjegyzés : $MEGJEGYZES}
MEGJEGYZES}
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Ez egy automatikusan generált levél, kérjük, hogy ne válaszoljon. Amennyiben problémája, kérdése,
jelzése van, jelezze a(z) {$E-MAILCIM}
MAILCIM} e-mail
e
címen.
A bérleti díj tájékoztatójellegő, és nem tartalmazza a külön szolgáltatások, illetve az esti és hétvégi
rendezvények pluszköltségeit.
Kérjük, amennyiben nem tart igényt a foglalt termekre, azt írásban jelezze.</SZOVEG>
</UZENET>
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük, hogy ne válaszoljon. Amennyiben problémája, kérdése,
jelzése van, jelezze a(z) {$E-MAILCIM}
MAILCIM} e-mail
e
címen.
A bérleti díj tájékoztató jellegő, és nem tartalmazza a külön szolgáltatások, illetve az esti és hétvégi
rendezvények pluszköltségeit.
Kérjük, amennyiben nem tart igényt a foglalt termekre, azt írásban jelezze.</SZOVEG>
</UZENET>

A fenti sablon alapján a következı üzenet kerül kiküldésre :
„Rendszerünkben a következõ foglalást rögzítettük :
- Igénylés dátuma : 2008.07.04 09:20
- Igénylés azonosítója : 200000 (20087492012)
- Igénylı személy : Torda-Pilisi
Pilisi Attila (Y49BJI)
- Létrehozó személy : dr TECH_ALKALMAZOTT?? TECH_ALKALMAZOTT (200000)
- Használat idıpontja: 2008.08.10.
- Termek : H10 (kategória: C; bérleti díj: 1236 Ft )
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük, hogy ne válaszoljon. Amennyiben problémája, kérdése,
jelzése van, jelezze a(z) (Jelenleg nincs megadva e-mail
e
cim) e-mail címen.
A bérleti díj tájékoztató jellegû, és nem tartalmazza a külön szolgáltatások, illetve az esti és hétvégi
rendezvények pluszköltségeit.
ennyiben nem tart igényt a foglalt termekre, azt írásban jelezze.”
jelezze.
Kérjük, amennyiben

A sablonban megjeleníteni kívánt szöveget mindig kapcsos zárójelek közé írjuk be. Pl: { - Igénylés dátuma
: $IGENYLESDATUM} a kapcsos zárójelben a $-jel
$ jel használata után a változók beírása kötelezı, a
megadott formátumnak megfelelıen (nagybetővel).
A változók közül az üzenetben mindig azok az értékek jelennek meg, amelyeknél valamilyen érték
kitöltésre került. Például, ha a megjegyzés rovatba írtunk, akkor az megjelenik az üzenetben, eszköz
eszkö
igénylés esetén megjelenik az igényelt eszköz és darabszáma.
Hasonlóképpen kell szerkeszteni a teremigény létrehozásáról, és a teremigény elutasításáról küldendı
üzenet szövegét.
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14.2. 14.2 Teremórarend megjelenítése
A terem órarendjének megjelenítéséhez
megjelenítéséhe új sablon készült teremfoglalási
eremfoglalási adatok néven:
<TEREMFOGLALASIADATOK>
<ALTALANOS>
<AZONOSITO szoveg="{TAzon
szoveg=
: $AZONOSITO}" hossz="40"
hossz=
lathato="I"
sorrend="1"/>
<LETREHOZASDATUM
LETREHOZASDATUM szoveg="{LD
"{LD : $LETREHOZASDATUM}" hossz="25"
lathato="I" sorrend="2"/>
>
<LETREHOZOSZEMELY
LETREHOZOSZEMELY szoveg="{LSZ
"{LSZ : $LETREHOZOSZEMELY}" hossz="30"
lathato="I" neptunkod="I"
"I" nev="I" sorrend="3"/>
<MEGJEGYZES szoveg="{M
szoveg=
: $MEGJEGYZES}" hossz="50"
"50" lathato="I"
sorrend="4"/>
<NAP szoveg="{Nap
"{Nap : $NAP}" hossz="20" lathato="I"
lathato=
sorrend="5"/>
<IDOPONT szoveg="{Idıpont
szoveg=
: $IDOPONT}" hossz="25"
"25" lathato="I"
sorrend="6"/>
<IGENYLOSZERVEZET
IGENYLOSZERVEZET szoveg="{ISZ
"{ISZ : $IGENYLOSZERVEZET}" hossz="20"
lathato="I" kod="I" nev="I"
"I" sorrend="7"/>
<HASZNALATCELJA
HASZNALATCELJA szoveg="{HC
"{HC : $HASZNALATCELJA}" hossz="20"
lathato="I" kod="I" nev="I"
"I" sorrend="8"/>
</ALTALANOS>
<ORAREND>
<AZONOSITO szoveg="{TAzon
szoveg=
: $AZONOSITO}" hossz="40"
hossz=
lathato="I"
sorrend="1"/>
<TARGYKOD szoveg="{TK
szoveg=
: $TARGYKOD}" hossz="30"
"30" lathato="I"
sorrend="2"/>
<TARGYNEV szoveg="{TN
szoveg=
: $TARGYNEV}" hossz="30"
"30" lathato="I"
sorrend="3"/>
<KURZUSKOD szoveg="{K
szoveg=
: $KURZUSKOD}" hossz="30"
"30" lathato="I"
sorrend="4"/>
<OKTATO szoveg="{O
szoveg=
: $OKTATO}" hossz="30" lathato="I"
lathato=
neptunkod="I"
nev="I" sorrend="5"/>
<LETREHOZASDATUM
LETREHOZASDATUM szoveg="{LD
"{LD : $LETREHOZASDATUM}"
$LETREHOZASDATUM} hossz="25"
lathato="I" sorrend="6"/>
>
<LETREHOZOSZEMELY
LETREHOZOSZEMELY szoveg="{LSZ
"{LSZ : $LETREHOZOSZEMELY}" hossz="30"
lathato="I" neptunkod="I"
"I" nev="I" sorrend="7"/>
<NAP szoveg="{Nap
"{Nap : $NAP}" hossz="20" lathato="I"
lathato=
sorrend="8"/>
<IDOPONT szoveg="{Idıpont
szoveg=
: $IDOPONT}" hossz="25"
"25" lathato="I"
sorrend="9"/>
</ORAREND>
<VIZSGA>
<AZONOSITO szoveg="{TAzon
szoveg=
: $AZONOSITO}" hossz="40"
hossz=
lathato="I"
sorrend="1"/>
<TARGYKOD szoveg="{TK
szoveg=
: $TARGYKOD}" hossz="30"
"30" lathato="I"
sorrend="2"/>
<TARGYNEV szoveg="{TN
szoveg=
: $TARGYNEV}" hossz="30"
"30" lathato="I"
sorrend="3"/>
<KURZUSKOD szoveg="{K
szoveg=
: $KURZUSKOD}" hossz="30"
"30" lathato="I"
sorrend="4"/>
<OKTATO szoveg="{O
szoveg=
: $OKTATO}" hossz="30" lathato="I"
lathato=
neptunkod="I"
nev="I" sorrend="5"/>
<LETREHOZASDATUM
LETREHOZASDATUM szoveg="{LD : $LETREHOZASDATUM}" hossz="25"
lathato="I" sorrend="6"/>
>
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<LETREHOZOSZEMELY
LETREHOZOSZEMELY szoveg="{LSZ
"{LSZ : $LETREHOZOSZEMELY}" hossz="30"
lathato="I" neptunkod="I"
"I" nev="I" sorrend="7"/>
<NAP szoveg="{Nap
"{Nap : $NAP}" hossz="20" lathato="I"
lathato=
sorrend="8"/>
<IDOPONT szoveg="{Idıpont
szoveg=
: $IDOPONT}" hossz="25"
"25" lathato="I"
sorrend="9"/>
</VIZSGA>
</TEREMFOGLALASIADATOK>

Mőködése hasonlít az üzenet sablonjához: itt is kapcsos zárójelek között szerepel a megjelenítendı szöveg,
így ugyanaz a szabály érvényes rá, mint az üzenetek küldésénél.
k
A teremórarendben megjelenítendı karakterek számát szabályozhatjuk a megjelenítendı értéknél.
<TARGYKOD szoveg="{TK : $TARGYKOD}" hossz="50" lathato="I"/>
Pl.: ebben az esetben a tárgykód, és a szabad szöveg hossza maximum 50 karakter lehet.
<TARGYKOD szoveg="{TK : $TARGYKOD}" hossz="4" lathato="I"/>
Pl.: ebben az esetben a tárgykód megjelenítése 4 karakter.

Teremórarend
<TARGYKOD szoveg="{TK : $TARGYKOD}" hossz="50" lathato="I"/>
Ebben az esetben a tárgykód megjelenítése maximum 50 karakter.
kara
Hasonlóképpen az adatok megjelenítését is beállíthatjuk. Pl." lathato="I" beállítás esetén az adat
megjelenik az órarend szövegdobozában. Pl. megjegyzés mezı láthatóságának beállítása.
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Megjelenı adatok
<MEGJEGYZES szoveg="{M : $MEGJEGYZES}" hossz="50" lathato="I"/>
A megjegyzés mezı látható I beállítás esetén az órarendben megjelenik a megjegyzés szövege.

Megjegyzés nem jelenik meg
<MEGJEGYZES szoveg="{M : $MEGJEGYZES}" hossz="50" lathato="N"/>
A megjegyzés mezı látható N beállítás
beállítás esetén az órarendben nem jelenik meg a megjegyzés szövege.
Az adatok megjelenésének sorrendje módosítható, a templétben pl:
<LETREHOZOSZEMELY szoveg="{LSZ : $LETREHOZOSZEMELY}" hossz="30"
lathato="I" neptunkod="I" nev="I" sorrend="3"/>
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A példa alapján a létrehozószemély sorrendben a 3. helyen jelenik meg az teremórarendi nyomtatásban.
Amennyiben az intézmény nem állít a megjelenítendı adatok hosszán és láthatóságán, sorrendezésén akkor
fenti alapbeállítás szerint jelennek meg az adatok!
A általános
lános teremfoglalás esetében a teremórarendben megjeleníthetı a használat célja is.
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