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1 NISZ üzemeltetést, Szakrendszereket érintő
változások

1.1 Office plugin (K2O): 3.0.15
A 2021.1 verziótól fogva elérhető az office plugin új verziója, ami a Chromium alapú
böngészőket (Google Chrome, Microsoft Edge) támogatja.
A funkció használatához szükséges az Office plugin frissítése a 3.0.15-ös verzióra, melyhez a
telepítőcsomag feltöltésre került:

k2office-telepito-v3
.0.15.zip

1.1.1 K2O pluginban érkeztetés és érkeztetés-bontás lehetősége
Az új verziójú (3.0.10-es) K2O plugin a gyorsiktatási felületet használta, ebből kifolyólag nem
volt lehetőség egy e-mail érkeztetésére, vagy érkeztetésére és bontására. A K2O plugin
legfrissebb verziójában már erre is van lehetőség:

A funkció részletes leírása az IRAT Felhasználói kézikönyvben, az IRAT Üzemeltetői
kézikönyvben, valamint feltöltésre került:

ASP_IRAT_k2_office
_2021_1_1_2021.08.30..docx
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2 Fontos változások
2.1 Internet Explorer 11 támogatásának megszüntetése
Az előző nagy verzióban bejelentettük az Internet Explorer-en való használat megszüntetését,
helyette a Chromium alapú böngészőket támogatjuk. Döntésünk hátterében elsősorban a
stabilabb működés, a jövőbe mutató technológia és a fenntarthatóbb fejlesztés állt. Az azóta
eltelt időben nem csak ügyfeleink erősítették meg a döntésünk helyességét, hanem már a
Microsoft is bejelentette az Internet Explorer kivezetését/megszüntetését.
A 2021.1. verzióra történő frissítést követően Internet Explorer böngésző használata esetén a
rendszer belépéskor figyelmeztetni fogja a felhasználót, hogy nem támogatott böngészőt
használ, majd kilépteti. Kérjük, hogy a rendszer frissítését követően gondoskodjanak róla, hogy
a kliensgépeken a támogatott böngészők valamelyike telepítve legyen.
A szoftver továbbiakban kizárólag a Chromium technológián alapuló böngészőket támogatja. A
tesztelt böngészők az alábbiak:


Google Chrome (ver: 91.0.4472)



Microsoft Edge (ver: 91.0.864.41)

2.2 Külső rendszereknél jogosultságok átalakítása: Küldés és
Fogadás
A Rendszer\Beállítások\Felhasználói csoportok menüpontban a továbbiakban eltérő módon fog
működni

a

jogosultságkezelés

a

Külső

rendszerek

esetében.

A

korábbiakban

létrehozás/olvasás/módosítás/törlés jogok megadására volt lehetőség (mind a négy szükséges
volt a külső rendszer használatához), a továbbiakban azonban két jogosultságot fogunk
megkülönböztetni:


Küldés: A Feladatok\Kézbesítés\Elektronikus kézbesítések menüpont alatt jogosultságot
biztosít arra, hogy a megadott külső rendszert használó expediálás módok segítségével a
felhasználó kiküldje az üzenetet. A külső rendszer ellenőrizhetősége miatt az említett
menüpont bővítésre került a külső rendszer oszloppal.



Fogadás: A Feladatok\Érkeztetés\Érkeztetés (és esetenként a Feladatok\Iktatás\Iktatás)
menüpontban jogosultságot biztosít rá, hogy a felhasználó az adott külső rendszer
üzeneteit fogadja.
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A fenti módosítás miatt az alábbi eseményeknél vizsgáljuk, hogy a felhasználónak van-e
jogosultsága a kiválasztott expediálás módhoz tartozó külső rendszerhez (ha tartozik hozzá):


iratpéldány módosítás



expediálás



postázás

Azok a felhasználói csoportok, amelyek rendelkeztek jogosultsággal
egy külső rendszerre korábban, automatikusan megkapják a
"Küldés" és "Fogadás" jogokat. Kérjük ügyeljenek rá, hogy korábban
az elektronikus kézbesítéshez (pl. Hivatali Kapun) nem volt
szükséges jogosultság az adott fiókra, a továbbiakban ehhez
"Küldés" jogosultság szükséges az adott felhasználóknak, ellenkező
esetben az alábbi hibaüzenet fog megjelenni:

2.3 Hivatali kapu külső rendszer szűrés átalakítása

A korábbi verziókban Hivatali kapu modullal rendelkező ügyfeleinknek lehetőségük volt a
letöltendő küldeményeket feladó típus alapján szűrni a küldeményeket.
Korábban a Rendszer\Beállítások\Külső rendszer menüpont alatt a "Hivatali kapu" típusú külső
rendszereknél volt lehetőség a beérkező küldemények szűrésére az Azonosító szűrés,
Azonosító DokTipusHivatal, Azonosító DokTipusAzonosito mezők használatával. Ezek a
mezők megszűnnek, helyüket ugyanezen a felületen egy "Szűrés" elnevezésű mező veszi át,
ahol

egy

előre

definiált

szűrőfeltételt

választhatunk

ki.

A

szűrőket

a Rendszer\Beállítások\Külső rendszer szűrés menüpontban rögzíthetjük (a menüpontra a
5
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gyári Adminisztrátor csoport kap jogosultságot, ezen felül a felhasználói csoportok a
Rendszer\Beállítások\Felhasználói csoportok menüpontban jogosíthatóak a Külső rendszer
szűrők elnevezésű, 4481-es kódú menüjog megadásával).
A

korábbi

működéssel

ellentétben

a

beállított

szűrési

feltételek

nem

csak

a

manuális (Feladatok\Érkeztetés\Érkeztetés menüpont alatt található "Dokumentum fogadás"),
hanem az automatikus (HivatalikapukulsorendszerAutoiktat ütemezett feladat) letöltéskor is
érvénybe lépnek.

Amennyiben a korábban használta az " Azonosító szűrés" funkciót, abban
az esetben a leírás alapján a szűrési feltételeket újból rögzíteni kell!
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3 Alapvető funkciókkal kapcsolatos új fejlesztések,
változások a 2021.1 nagyverzióban
3.1 Alapvető működés
3.1.1 Felületi változások
Az alkalmazás felületén az alábbi változások történtek a korszerűbb megjelenés és a
felhasználói élmény növelésének érdekében:
Új ikonok (bal oldalon a régi, jobb oldalon az új ikonok láthatóak):

Ügyirattérkép:
Az Ügyirattérképen az mezők hossza egységesítésre került, valamint a külső előirat, előirat és
utóirat mezők mellett található "Irat választás" gomb az alkalmazás dizájnjához lett igazítva:
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Partnerkomponens:
A partnerek kezeléséhez kapcsolódó funkciók a partnerkezelő mezők „Továbbiak” gombjára
pozícionálva jelennek meg az alábbiak szerint:

Az egyes menüpontok az alábbi funkcionalitással rendelkeznek: (Előfeltétel, hogy legyen
kiválasztott partner.)


Partner megtekintése: (Csak akkor jelenik meg, ha a felhasználónak van a Partner
menüjogra olvasási joga). A kiválasztott partner adatai „read only” módon jelennek meg,
módosításra itt nincs lehetőség.
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Partnerkeresés: A gombra kattintva megnyílik a partner kereső felület.



Új partner: új partner létrehozásához szükséges felület jelenik meg. A partner típusa
választásnak megfelelően Szervezet/Cégnév (közület és egyedi), vagy Vezetéknév és
Keresztnév (magán és belső) mezőbe töltve a beírt adatokat.
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Partner módosítása: amennyiben kiválasztásra került az automatikus kiegészítés
funkcióval egy adott partner a funkcióval van lehetőség a partner legújabb adatainak
módosítására.



Rendelkezési Nyilvántartás lekérdezése: Megfelelő jogosultság esetén aktív csak.
Segítségével lekérdezhetők a kiválasztott partner rendelkezései:
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Partner címének kiválasztása: (Csak kimenő irányú iktatás esetén). A funkciógomb
hatására megjelenik a partnerhez rögzített címek kezelését biztosító felület, ahol
kiválasztható, törölhető meglévő címadat, vagy rögzíthető új is.
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Külső rendszer szűrő: A funkciógombra kattintva kiválasztható az a külső rendszer,
amelyhez partnerazonosítóval rendelkező partnerekben keressen csak az automatikus
kiegészítés (autocomplete) a partner kiválasztásánál.

3.1.2 Főszám / Előirat / Utóirat választáskor feladat jelölése
A főszám / előirat / utóirat választó ablakokban a találati lista bővült egy új oszloppal, amelyben
az ikon jelzi, hogy az adott főszám milyen feladaton található. Az ikonok az alábbi feladatokat
különböztetik meg (az egyes feladatokhoz tartozó menüpontok ikonjaival):


ügyintézés,



irattárazás,



iratkiadás,



irattári előkészítés



határidőbe helyezés
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3.1.3 Partner korábbi verziójának módosítása
Amennyiben egy partner korábbi verzióját módosítjuk (pl. egy iktatott dokumentumhoz rögzítünk
egy partnert, majd az iktatást követően módosítjuk a partner elnevezését, akkor a partner egy
korábbi, névváltozás előtti verziója fog tartozni az iktatott dokumentumhoz), abban az esetben a
továbbiakban nem lesz lehetőségünk a partnerhez tartozó alapvető adatok (Alapadatok,
Azonosító adatok és eHR fül) módosítására. További adatokat továbbra is tudunk rögzíteni (pl.
cím és elérhetőségi adatot).

3.1.4 Iratpéldány ablakban Csatolmányok fülön irat képe
A hagyományos csatolmányok felületnek megfelelően a továbbiakban az Iratpéldányok
ablakból elérhető "Csatolmányok" fülön is jelölésre kerül az irat képe a sor elején található
ikonnal.
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3.2 Kényelmi funkciók
3.2.1 Csatolmány előnézet funkció átalakítása
Új programbeállítás vált elérhetővé minden felhasználó részére a Rendszer\Beállítások\Egyéni
beállítások menüpontban "Csatolmány griden dupla kattintásra előnézet (alapértelmezetten
letöltés)" néven.
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A programbeállítás bekapcsolásával a csatolmány lista (grid) felületeken az egyes
csatolmányokra duplán kattintva megjelenik a csatolmány előnézete, amennyiben annak
konverzióját a LibreOffice elnevezésű, ingyenesen letölthető alkalmazás támogatja.

Helyettesítés

során

a

helyettesítő

felhasználó

egyéni

beállításai

érvényesülnek.

3.2.2 Grid oldalra ugrás
Az egyes találati listák alatt már lehetőség van egy megadott oldalra ugrani:

Amennyiben nagyobb számot adunk meg, mint ahány oldal van, akkor a legutolsó oldalra ugrik,
betű megadása esetén pedig a legelső oldalra.

3.2.3 Alszám iktatásnál ügyfél kitöltése főszámból egyéni beállítás
A

korábbiakban

az

említett

programbeállítás

csak

a

Rendszer\Beállítások\Program

menüpontban volt elérhető és minden felhasználóra érvényesült. A továbbiakban a beállítás a
Rendszer\Beállítások\Egyéni beállítások menüpont alatt is elérhető, melyet ha a felhasználó
beállít, akkor ezzel felülírhatja saját fiókja alatt a minden felhasználóra érvényes működést (pl.
ha

a Rendszer\Beállítások\Program

menüpont

alatt

"Igen"

az

értéke,

de

a Rendszer\Beállítások\Egyéni beállítások "Nem", akkor az utóbbi fog érvényesülni és
iktatáskor a rendszer nem fogja automatikusan kitölteni az ügyfelet a főszám adatokból az adott
felhasználó fiókja alatt).

3.2.4 Alapértelmezett irattáros programbeállítás
A Rendszer\Beállítások\Program menüpontban új programbeállítás érhető el "Alapértelmezett
Irattáros" néven. A beállítás befolyásolja, hogy mely felhasználó jelenjen meg alapértelemzetten
következő feladat elvégzőjeként egy ügyirat lezárásakor (Feladatok\Ügyintézés\Ügyirataim
menüpont, Lezárás funkció). A lehetséges esetek az alábbiak:
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Ha nincs kitöltve a beállítás, akkor alapértelmezetten a bejelentkezett felhasználó jelenik
meg.



Ha ki van töltve és a felhasználó aktív, akkor a megadott felhasználó jelenik meg.



Ha ki van töltve és a felhasználó inaktív, akkor a bejelentkezett felhasználó jelenik meg.

3.2.5 Tájékoztató üzenetben iktatószámra kattintva ügyirattérkép
megnyitása
Az egyes dokumentumok iktatásakor a jobb alsó sarokban egy kék tájékoztató üzenet jelenik
meg az iktatás sikerességéről.

A tájékoztató üzenet tartalmazza az iktatott dokumentum iktatószámát, a továbbiakban az
üzenetben az iktatószámra kattintva megnyílik a dokumentum ügyirattérképe.
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A megjelenítésre kerülő iktatószám és az ahhoz kapcsolódó információ az alábbi:

Főszám iktatásakor a főszám és az 1 alszám kerül megjelenítésre.
Az iktatószám kiírása mind az ún. „hagyományos”-, mind a gyors-iktatóval nyilvántartásba vett
iratok esetén a fentiek szerint történik.

3.3 Határidőbe helyezés (Scontro)
3.3.1 Határidőbe helyezés funkció átalakítása
A funkció bővítésre került, az új működésről részletesen a Termékleírás\Felhasználói
leírás\Irattárazás, valamint a Termékleírás\Alkalmazásgazdai leírás vonatkozó pontjaiban
olvashatnak. Az egyes változásokat röviden összefoglalva:


A továbbiakban külön szerepkör (Határidőbe helyezés) szükséges a funkció használatához.
Az ügyintéző szerepkörtől automatikusan megvonásra került a határidőbe helyezéshez
szükséges menüjog, valamint minden ügyintéző szerepkörrel rendelkező felhasználó
automatikusan határidőbe helyező szerepkört kapott.



A határidőbe helyezésnél a továbbiakban meg kell adni, hogy mely határidős helyszínen
kerül elhelyezésre a határidőbe helyezendő ügyirat. Az irattárazásnál használt irattárakhoz
hasonlóan

a

"Határidős

helyszínek"-re

külön

jogosultság

biztosítható

a

Rendszer\Beállítások\Felhasználói csoportok menüpont alatt az egyes csoportok "Határidős
helyszínek" fülén. A határidős helyszínek a Rendszer\Törzsadatok\Határidős helyszínek
menüpont alatt bővíthetőek, a menüponthoz külön menüjog szükséges, melynek
neve Határidős helyszínek, kódja 4479.


A határidő lejárta előtt a felhasználónak lehetősége nyílik idő előtt kikérni az ügyiratot
határidőből (Határidőből kikérés funkció), melyet a határidős ügyiratot kezelő felhasználó a
"Határidőből kiadás" menüpontból tud kiadni.

3.3.2 Határidőnyilvántartásból kiadás lejárat előtti napok száma
A Rendszer\Beállítások\Program menüpontban elérhetővé vált egy új programbeállítás
"Határidőnyilvántartásból kiadás lejárat előtti napok száma" néven. A beállítás segítségével
meghatározhatjuk, hogy a Feladatok\Határidő nyilvántartás\Határidőből kiadás menüpontban
hány nappal (naptári napban) a lejárat dátuma előtt jelenjenek meg az ügyiratok.
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3.3.3 Határidőből kiadás menüpontban oszlopok átrendezése
A Feladatok\Határidő nyilvántartás\Határidőből kiadás menüpontban a "Kikérő" és "Kikérő
szervezeti egysége" oszlopok a "Szervezeti egység" és a "Határidő lejár" oszlopok közé lettek
helyezve a jobb átláthatóság miatt.

3.4 Irattárazás, kölcsönzés, iratkiadás
3.4.1 Irattárba kerüléshez vezetői jóváhagyás
Az új jogszabályváltozások megkövetelik, hogy az irattárazást csak vezetői jóváhagyás után
lehessen elvégezni: "Ügyirat a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt ügyintéző
engedélyével kerülhet irattárba."
A változásról bővebben a vonatkozó jogszabályban olvashat:
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)
Alapértelmezetten nem módosul a funkció működése, az új funkció bekapcsolásához az alábbi
előfeltételek szükségesek:


A Rendszer\Beállítások\Program menüpont alatt az "Irattárazáshoz vezetői jóváhagyás
szükséges" programbeállítás bekapcsolása.



A Rendszer\Beállítások\Felhasználói csoportok menüpont alatt az alábbi menüjogok
bekapcsolása (dupla katt a megfelelő csoporton, majd a "Menü" fülön az alábbi
menüjogoknál az értékek "Igen"-re állítása):

A

o

Irattárazás - Feladatok / Irattári jóváhagyások (4482)

o

Irattári jóváhagyás (4483)

funkció

működéséről

bővebben

a

Termékleírás

\Felhasználói

fejezet "Irattárazás (vezetői jóváhagyással)" fejezetben olvashat.
18
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3.4.2 Kölcsönzött ügyirat visszaadása szerelt ügyiratokkal
Korábban az irattárból kikölcsönzött, szerelt ügyiratokkal rendelkező ügyiratok visszaadásakor
(Feladatok\Ügyintézés\Ügyirataim menüpontban található "Visszaadás" funkciógomb) kizárólag
a kijelölt ügyirat lett visszaadva irattárba. A továbbiakban visszaadáskor az ügyirat szerelt
ügyiratai is visszakerülnek irattárba.

3.5 Selejtezés, levéltárazás
3.5.1 Selejtezési jegyzőkönyv előállítása dokumentumsablonból
A funkció segítségével lehetőségünk nyílik a rendszerbe rögzített dokumentumsablonból
selejtezési jegyzőkönyvet előállítani.
A funkciógomb a Nyomtatványok\Jegyzőkönyvek\Selejtezési jegyzőkönyv menüpont alatt
érhető el "Sablonból előállítás" néven:

A funkció használata előtt szükséges a megfelelő dokumentumsablon rögzítése, máskülönben
a "Figyelem, a rendszerben nincs SELEJTEZESI_JEGYZOKONYV kóddal ellátott Sablon
feltöltve!" hibaüzenet fog megjelenni.
A dokumentumsablon rögzítésére adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználónak van
lehetősége

a

Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár

menüpont

alatt.

Navigáljunk

a Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár menüpontba, majd kattintsunk az "Új" gombra és
rögzítsük a sablont az alábbi adatokkal:


Fájl: Tallózzuk a használni kívánt sablont. Az alábbi két gyári sablont biztosítjuk (Selejtezési
jegyzőkönyv 2021 előtt és Selejtezési jegyzőkönyv 2021 után), ezen felül lehetőség van
egyedi sablon előállítására is.
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selejtezesi_jegyzok
onyv_2021_elott_sablon.docx

selejtezesi_jegyzok
onyv_2021_utan_sablon.docx



Név (tetszőlegesen megadható): Selejtezési jegyzőkönyv



Generált fájl neve (tetszőlegesen megadható, ügyeljen rá, hogy a megegyezzen a feltöltött
sablon kiterjesztésével): selejtezesi_jegyzokonyv.docx



Kód (fontos, hogy az itt megadott érték szerepeljen): SELEJTEZESI_JEGYZOKONYV

A

rögzítést

a

"Rendben"

gomb

lenyomásával

végezhetjük

el,

ezt

követően

a Nyomtatványok\Jegyzőkönyvek\Selejtezési jegyzőkönyv menüpont alatt található "Sablonból
előállítás" funkciógombbal már ki tudjuk nyomtatni a sablonnak megfelelő selejtezési
jegyzőkönyvet. Ügyeljünk rá, hogy a funkciógomb csak egy sor kijelölése esetén válik aktívvá,
tömeges kijelölésre performancia okokból kifolyólag nincs lehetőség.
Ha

egyed

sablont

szeretnénk

rögzíteni,

akkor

a

Termékleírás\Alkalmazásgazdai

leírás\Rendszer főmenü fejezet "Dokumentumtár" alfejezetében leírtaknak megfelelően van
lehetőségünk

létrehozni

a

sablont,

azzal

kell

legyen.

SELEJTEZESI_JEGYZOKONYV

a

kikötéssel,
A

hogy

selejtezési

a

kódja

jegyzőkönyv

dokumentumsablonoknál az alábbi makrókat használhatjuk:
A sablonon belül bárhol:
Makró

értéke

#datum

Készítés dátuma

#szervezet_neve

Program beállítás - Szervezet neve

#szervezet_cime

Program beállításban Szervezet címe összefűzve

#szervezeti_egyseg A bejelentkezett felhasználó szervezeti egysége
#szervezet_varos

A szervezethez tárolt város (Rendszer\Beállítások\Szervezeti egységek
menüpontban adható meg)

A sablonon belül táblázatos formában:
Makró neve

Értéke

#sorszam

Ügyirat sorszáma a jegyzőkönyvben
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Makró neve

Értéke

#irattari_tetelszam

Ügyirat irattári tételének tételszáma

#iktatoszam

Ügyirat iktatószáma

#targy

Ügyirat tárgya

#irattari_tetel_megnevezes

Ügyirat irattári tételének megnevezése

#keletkezes_eve

Ügyirat keletkezésének éve

#megorzesi_ido

Ügyirat megőrzési ideje

3.5.2 Selejtezési jegyzőkönyv részletes adatainak megtekintése
A továbbiakban a Nyomtatványok\Jegyzőkönyvek\Selejtezési jegyzőkönyvek menüpontban a
továbbiakban már lehetőség lesz megtekinteni a jegyzőkönyv adatait dupla kattintást követően:

3.5.3 Levéltári átadás funkcióban való változás
A Feladatok\Eseti feladatok\Levéltári átadás menüpontban található "Levéltári átadás"
funkciógomb működése az alábbiak szerint módosult:
A gombra kattintva megjelennek a levéltári átadásra váró és/vagy levéltári átadásra kijelölt
dokumentumokat tartalmazó jegyzőkönyvek. Valamely jegyzőkönyvre duplán kattintva immáron
egy új ablak jelenik meg az alábbi funkciógombokkal:
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Levéltárazás: 1 vagy több sor esetén a jegyzőkönyvben levéltári átadásra jelöli a tételt.
Inaktív a gomb, ha a tétel ki lett jelölve.



Visszavonás: 1 vagy több sor esetén a jegyzőkönyvben levéltári átadásra jelölt tételen
vissza lehet vonni a kijelölést. Inaktív a gomb, ha a tétel nincs kijelölve.



Összes levéltárazása: kijelöléstől függetlenül minden jegyzőkönyvben lévő tételt kijelöl
levéltári átadásra. A gomb mindig aktív.



Összes visszavonása: kijelöléstől függetlenül minden jegyzőkönyvben lévő tétel kijelölését
megszünteti. A gomb mindig aktív.

A Rendben gomb helyét a Jegyzőkönyv lezárása gomb vette át, ez lezárja a jegyzőkönyvet
azokkal a tételekkel, amik a jegyzőkönyvbe kijelölésre kerültek, illetve a hozzájuk tartozó
csatolmányok továbbra is elérhetőek maradnak. A nem kijelölt tételek pedig kikerülnek a
jegyzőkönyvből, és a Feladatok\Eseti feladatok\Levéltári átadás menüpontban újra megjelennek
kijelölt tételként.

3.5.4 Külső szervnek átadás funkcióban való változás
A Feladatok\Eseti feladatok\Külső szervnek átadás menüpontban található "Külső szervnek
átadás" funkciógomb működése az alábbiak szerint módosult:
A gombra kattintva megjelennek a levéltári átadásra váró és/vagy levéltári átadásra kijelölt
dokumentumokat tartalmazó jegyzőkönyvek. Valamely jegyzőkönyvre duplán kattintva immáron
egy új ablak jelenik meg az alábbi funkciógombokkal:


Átadás: 1 vagy több sor esetén a jegyzőkönyvben átadásra jelöli a tételt. Inaktív a gomb, ha
a tétel ki lett jelölve.



Visszavonás: 1 vagy több sor esetén a jegyzőkönyvben átadásra jelölt tételen vissza lehet
vonni a kijelölést. Inaktív a gomb, ha a tétel nincs kijelölve.



Összes átadása: kijelöléstől függetlenül minden jegyzőkönyvben lévő tételt kijelöl átadásra.
A gomb mindig aktív.



Összes visszavonása: kijelöléstől függetlenül minden jegyzőkönyvben lévő tétel kijelölését
megszünteti. A gomb mindig aktív.

A Rendben gomb helyét a Jegyzőkönyv lezárása gomb vette át, ez lezárja a jegyzőkönyvet
azokkal a tételekkel, amik a jegyzőkönyvbe kijelölésre kerültek, illetve a hozzájuk tartozó
csatolmányok továbbra is elérhetőek maradnak. A nem kijelölt tételek pedig kikerülnek a
jegyzőkönyvből, és a Feladatok\Eseti feladatok\Külső szervnek átadás menüpontban újra
megjelennek kijelölt tételként.
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3.6 Postázás, vevénykezelés
3.6.1 Postai díjtételek kezelésének módosítása
Átalakításra került a Postai díjtételek felvételére szolgáló felület. Két fület kapott a táblázat:
Adatok és Postai díjak fül. Ezzel együtt megváltozott a postai díjtételek betöltésére használható
excel fájl struktúrája is.
A 2021.04. hónapjától hatályos alap díjszabást a csatolt excel tartalmazza:

2021.04_postai_dija
k.xlsx

A frissítést követően javasoljuk, hogy ellenőrizzék a kitöltésre kerülő
bérmentesítési díjakat postázáskor! Amennyiben a Postával egyedi
díjszabásban állapodtak meg, abban az esetben a feltöltés előtt a
megállapodásnak megfelelően módosítani kell a táblázatban található
díjakat!
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A díjtételek rögzítéséről részletesen az "Alkalmazásgazdai leírás" fejezet "Törzsadatok"
fejezetében, a "Postai díjtételek" alfejezetben olvashat.

3.6.2 Csoportos postázáskor csoportos módosítás működésének
módosítása
A fejlesztésnek köszönhetően a csoportos módosítás gomb lenyomásakor csak azok az
adatok töltődnek ki a küldeményeken, amiken valamilyen érték meg van adva. A "Nincs
kiválasztva" érték esetén a hozzá kapcsolódó mezőket nem írja felül a rendszer. A felső adatok
között lévő Bérmentesítési díj mezőbe ezentúl nem ír a rendszer automatikusan. Ide a
fejlesztést követően csak "kézzel" lehet értéket bevinni. Amennyiben ebbe a mezőbe értéket
visznek be, és a csoportos módosítás gombot megnyomják, akkor az a díj kerül minden
küldeményhez. Egyéb esetben a küldeményekhez tartozó bérmentesítési díj mezőben az
összeg a rendelkezésre álló postakönyv, postai szolgáltatások és súly alapján számolódnak. Ha
egy sorhoz nem lehet számolni (pl. 2 postakönyv is van nyitva a felhasználónak választhatóan,
ezért nincs előtöltve a postakönyv), akkor az üres marad az érték.
3.6.2.1

Példa 1:

Tehát például, ha csak a Küldeménytípus és Postai szolgáltatások van kitöltve, akkor
a csoportos módosítás gombra kattintva csak ezen értékek kerülnek felülírásra és ezek alapján,
ha lehetséges, a Rendszer kiszámolja az értékeket.
Előtte:
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Utána:

3.6.2.2

Példa 2

Csak a Küldeménytípus és Postai szolgáltatások, illetve a Bérmentesítési díj mezők
vannak kitöltve fent.

A csoportos módosítás gombra kattintva a Rendszer felülírja soronként a fent megadott
3 értéket. Ekkor nem a szokásos módon számolja a Rendszer a díjakat, hanem a kézzel
beírt érték kerül be a díj mezőkbe.
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Ha csak postakönyvet választ a felhasználó, akkor nem szükséges mást megadnia,
ebben az esetben csak a postakönyv kerül módosításra és az alapján fogja számolni a
Rendszer a díjat.

3.6.3 Postai díjak csoportos előtöltése csoportos postázáskor
Az fejlesztésnek köszönhetően, hogy ha több küldeményt jelölnek ki csoportos postázásra, és a
belépett felhasználó számára csak 1 (nyitott) postakönyv érhető el, akkor ahol előzetesen meg
lett adva expediálási mód, ott a Rendszer előtölti a díj mezőt a csoportos postázás felület
megnyitásakor. A számítás alapja természetesen a postakönyvhöz tartozó díjtétel és az
expediálási módban megjelölt szolgáltatások lesznek. Ha nem állapítható meg díj, akkor
üresen marad a mező. Amennyiben az expediálási módhoz be van állítva postai megállapodás,
úgy a postakönyv is előtöltésre kerül.
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A csoportos módosítás után, ha a felhasználó módosítja valamelyik küldeményt, akkor a
küldemény díja is frissülni fog.
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3.6.4 Súly mező sorbarendezés
A postai díjtétel felületen (Rendszer\Törzsadatok\Postai díjtételek menüpont, dupla kattintás
egy meglévő tételre) a súly oszlopban, valamint a súly keresőmezőben nem történt sorba
rendezés. A továbbiakban a súly oszlop kezel sorba rendezést, valamint a súly keresőmezőben
is sorrendben jelennek meg az egyes értékek.
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3.6.5 Vevények színnel történő jelölése
A

Feladatok\Ügyintézés\Beérkezett

vevények,

illetve

a

Listák\Kézbesítés\Vevények

menüpontokban a továbbiakban külön színnel jelöljük a sikeres (zöld) és a sikertelen (piros)
kézbesítésű vevényeket:

3.6.6 Kézbesítésre vonatkozó események naplózása
A továbbiakban az alábbi, kézbesítéssel kapcsolatos események is naplózásra kerülnek:


Minden kézbesítés esemény (postai, külön, elektronikus)



Postakönyv nyitás



Postakönyv módosítás



Postakönyv lezárás



Postakönyv visszanyitás



Postakönyv nyomtatás/letöltés/beküldés Hivatali kapura



Postakönyv törlése



Beérkezett jegyzék azonosító rögzítés



Felvett adat feltöltés

3.7 Dokumentum sablonok
3.7.1 Dokumentum sablonok fájlnevében makrók használatának
lehetősége
A Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár menüpont alatt létrehozott sablonok esetében a
továbbiakban lehetőség van "Név" mezőben makrókat megadni, ebben az esetben a makró a
sablon legenerálásakor feltöltődik a kiválasztott dokumentum aktuális makróhoz tartozó
metaadatával.


Használható makrók:
o

{{iktatoszam}}: iktatószám

o

{{erkeztetoszam}}: érkeztetőszám
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o

{{guid}}: guid

o

{{datum}}: dokumentum létrehozás dátuma

Példa generált fájl nevére:
o

Generált fájl neve mező: csatolmany_{{iktatoszam}}_{{datum}}_DMSONE.docx

o

Előállított dokumentum neve: csatolmany_DMS/12-3/2020_2020-1127_DMSONE.docx

Az alábbi speciális karakterek "_" karakterrel kerülnek helyettesítésre:
'<', '>', ':', '"', '/', '\', '|', '?', '*'

3.7.2 Dokumentumsablon létrehozásakor\módosításakor
alapértelmezett csatolmánytípus kitöltésének lehetősége
A

Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár,

ill.

Feladatok\Eseti

feladatok\Dokumentumtár

menüpont alatt létrehozható dokumentumsablonok létrehozásakor\módosításakor lehetőségünk
van alapértelemzett csatolmánytípust megadni:
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A

sablon

felhasználásával

készült

csatolmányok

alapértelmezetten

a

megadott

csatolmánytípussal jönnek létre.

3.8 Listák változásai
3.8.1 Listák\Iktatás\Tömeges iktatásra váró tételek menüpont új
oszlop: Hiba
A továbbiakban amennyiben a TomegesIktatas ütemezett feladat (job) futása során egyes
tételek iktatása meghiúsul, abban az esetben a menüpontban a Hibaüzenet oszlop kitöltésre
kerül. A mező értékére a hozzá tartozó "Hiba szövege" szabadszöveges keresőmezővel lehet
keresni.

3.9 Adminisztrátori (Rendszer menüpont) funkciókkal
kapcsolatos változások
3.9.1 Felhasználó törlésekor feladatok ellenőrzésének
továbbfejlesztése
A felhasználók kiléptetésének megkönnyítése érdekében a továbbiakban a rendszer bővebb
információt fog adni a felhasználók aktív feladatairól kiléptetéskor. Ha egy felhasználótól
szerepkört vonunk meg, vagy a belépését passziváljuk és van még feladata, akkor részletesen
megjelenítjük, hogy szerepkörönként hány feladata van:
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A feladatok tételesen is kilistázhatóak a Rendszer\Beállítások\Felhasználók menüpont alatt
található új, "Aktív feladatok" funkcióval. A funkció használatához menüjog szükséges, melyet a
Rendszer\Beállítások\Felhasználói csoportok menüpont alatt adhatunk meg a megfelelő csoport
számára. A menüjog neve és kódja: Felhasználói aktív feladatai, 8135

A feladatokat ezt követően a Rendszer\Beállítások\Felhasználók menüpontban a felhasználót
kiválasztva az "Aktív feladatok" funkcióval tudjuk lekérdezni:

A legyűjtés eredménye egy excel (xlsx) állomány lesz, ami tételesen tartalmazza, hogy a
felhasználónál mely iratok, milyen feladaton találhatóak meg.
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Az aktív feladatok lekérdezésére a Rendszer\Beállítások\Szervezeti egységek menüpontban is
lehetőség van az azonos elnevezésű funkciógombbal (melyhez a Szervezeti egység
aktív feladatai elnevezésű, 8136-os kódú menüjog szükséges):

Ezt a funkciót abban az esetben célszerű használni, ha egy szervezeti egységet törölni
szeretnénk (a törlés előtt szükséges a szervezeti egység törlését akadályozó kapcsolatok
törlése: Szervezet-felhasználó, Belső partnerek, Helyettesítések, Iktatókönyvek, Külső rendszer
- felhasználó).

3.9.2 Programbeállításoknál magyarázó szöveg
A Rendszer\Beállítások\Programbeállítások menüpontot kiegészítettük egy "Leírás" oszloppal,
ami tartalmazza az egyes programbeállítások részletes magyarázatát.

3.9.3 Összerendelés menüpontok átalakítása
Az összerendelés menüpontok (Iktatókönyv-tétel, Egység-tétel, Felhasználó-tétel) átalakításra
kerültek, így használatuk kényelmesebb és kevésbé terheli az adatbázisszervert. A
továbbiakban az említett menüpontokban egy tételre (ami lehet iktatókönyv, felhasználó,
szervezeti egység) duplán kattintva az alábbi ablak jelenik meg:
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Az ablakban az alábbi funkciógombok lesznek elérhetőek:


Összerendelés: A kiválasztott irattári tételt összerendeli az egységgel (iktatókönyv,
felhasználó, szervezeti egység) amit kiválasztottunk korábban. Több sor kijelölése esetén is
aktív.



Visszavonás: A kiválasztott irattári tétel összerendelését visszavonja. Több sor kijelölése
esetén is aktív.



Összes összerendelés: Az összes lehetséges irattári tételt összerendeli az egységgel.



Összes visszavonás: Az összes tétel összerendelését visszavonja.

Az összerendelési felületen mindig az "iktatási év" programbeállításnak
megfelelő évű, érvényes irattári tervek irattári tételei választhatóak ki!

3.9.4 Hatósági adatlapok karbantartásában történt változások
A Rendszer\Törzsadatok\Adatlap típusa menüpontban a továbbiakban eltérő módon fognak
működni az adatlapok. A továbbiakban nem szükséges évente új adatlap típust rögzíteni (ezt a
korábbiakban minden esetben frissítéssel tettük lehetővé), az egyes adatlap típusok a
továbbiakban érvényességi dátummal lesznek ellátva és csak abban az esetben korlátozzuk az
aktuális adatlap típus érvényességét, ha változik a hatósági adatlap felépítése\tartalma.
Az átalakítást követően a Rendszer\Törzsadatok\Adatlap típusa menüpontban egy adatlap
típushoz az alábbi metaadatok fognak tartozni:


Adatlap ID



Főcím



Érvényesség kezdete



Érvényesség vége

A továbbiakban az egyes adatlap típusokra duplán kattintva is ezek a metaadatok fognak
megjelenni.
A Rendszer\Törzsadatok\Adatlapséma menüpontban a fentieknek megfelelően a továbbiakban
a sémához tartozó adatlap érvényessége fog megjelenni. Hatósági adatlap rögzítésekor azon
adatlap sémák lesznek választhatóak, amelyek érvényességi intervallumán belül került iktatásra
a kiválasztott irat.
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4 Modulokkal kapcsolatos új fejlesztések, változások a
2021.1 nagyverzióban
4.1 Docflow (dokumentum jóváhagyás) modul változásai
4.1.1 Megjegyzés kötelezőségre vonatkozó beállítások módosítása
(Docflow modul szükséges!)
A Rendszer\Beállítások\Program menüpontban elérhető "Megjegyzés kötelező jóváhagyási
sablonban" programbeállítás a továbbiakban az alábbi értékeket kezeli:


Komment nem kötelező



Komment elutasításnál kötelező



Komment mindig kötelező

Ha korábban a beállítás értéke „Igen” volt, akkor a frissítést követően a „Komment mindig
kötelező”-höz tartozó értéket kapja.
Ha korábban a beállítás értéke „Nem” volt, akkor a frissítést követően a „Komment nem
kötelező”-höz tartozó értéket kapja.
A workflow lépés módosítás ablakban a korábbi "Komment kötelező" jelölőnégyzet helyett egy
lenyíló lista jelenik meg a fenti értékkel.

4.2 Hivatali Kapuval kapcsolatos funkciók
4.2.1 Dokumentum fogadás funkcióval letöltött küldemények
csoportosítása
A továbbiakban a rendszer Hivatali Kapu\Cégkapu csatornán beérkező küldemények esetén
bővebb információt fog biztosítani a letöltött küldemények kapcsán:
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A letöltés eredményét az alábbi csoportosítással jelenítjük meg:


Sikertelen küldeményfogadások: azokat a küldeményeket jelöli, amelyek letöltésekor
hiba

lépett

fel,

ezért

a

rendszer

nem

rögzítette

őket.

Bővebb

információt

a

Listák\Rendszer\Dokumentumfogadás hibák menüpontban talál. (Hivatali Kapu/Cégkapus
küldemények esetében ilyenkor a rendszer sikertelen letöltésről küld visszaigazolást a
Hivatali Kapunak, így 2 óra elteltével a küldemények újra elérhetővé válnak a fiókban.
Ügyeljen rá, hogy a letöltési próbálkozás miatt a feladó ilyen esetben megkapja a letöltési
igazolást.)


Sikeresen letöltött küldemények: a sikeresen letöltött küldemények összessége.



Érkeztetés menübe letöltött küldemények: azon küldemények száma, melyek a
Feladatok\Érkeztetés\Érkeztetés menüpontban maradtak.



Űrlap automatizmussal feldolgozott küldemények: azok a tételek, amelyek valamely
űrlap automatizmus által feldolgozásra kerültek. Az űrlap automatizmusokról bővebben a
"Hivatali Kapu/Cégkapu kapcsolati modul - Űrlap automatizmusok (Automatikus űrlap
feldolgozás felhasználói segédlet)" fejezetben olvashat.
37

Fejlesztések, hibajavítások 21.1



Elektronikus kézbesítéshez kapcsolódó igazolások: itt tűntetjük fel a letöltött hivatali
kapus rendszerüzenetek (feladási-, letöltési-, meghiúsulási igazolás), valamint az RZS
(Robotzsaru) vevények számát.



Postázáshoz tartozó küldemények: A Magyar Posta által küldött, általunk letöltött
rendszerüzenetek (EFJ befogadási-, elutasítási nyugták, EKI-k (Elektronikus Kézbesítési
Igazolás), Felvett adat XML) számát jeleníti meg.

A "Dokumentum fogadás" funkcióval továbbra is van lehetőség egyidejűleg
eltérő típusú külső rendszerekből egyidejűleg küldeményeket fogadni.

Amennyiben nem található letöltendő dokumentum a kiválasztott külső rendszerek fiókjában, az
alábbi üzenet jelenik meg:

4.2.2 Cégkapu cím lekérdezés
Hivatali kapu fiókkal rendelkező ügyfeleink számára (Cégkapu fiókkal rendelkező szervezetek
nem jogosultak a funkció használatára) a Közület és Egyedi partner típus típusú partnerek
esetén elérhetővé vált a partnerek adatlapjának "Alapadatok" fülén a "Cégkapu cím lekérdezés"
funkció. A funkció a "Továbbiak" gombra kattintva érhető el:
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A funkció segítségével lehetőségünk nyílik a cégkapu címek lekérdezésére:

4.2.3 Űrlap felvitel felületen ügykör- és irattári tétel mezők
működésének változása (Hivatali kapu kapcsolati modul
szükséges!)
A továbbiakban az egyes űrlapok rögzítésekor\módosításakor az ügykör mező kitöltése nem
lesz lehetséges, az automatikusan fog töltődni az irattári tétel mezőben kiválasztott érték
alapján. Az irattári tétel mezőben az automatikus kiegészítés csak azokat az irattári tételeket
fogja megjeleníteni, amelyek a kiválasztott iktatókönyvhöz hozzá vannak rendelve és
érvényesek. Az irattári tétel mező melletti kereső (nagyító ikon) működése változatlan marad.
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4.2.4 Újraküldés funkció használatakor iratpéldány csatolmányainak
kezelése
A Listák\Kézbesítés\Kézbesítés státuszok menüpont alatt található Újraküldés funkció eddig
kizárólag az irat képét rögzítette kiküldendő csatolmányként újraküldéskor, továbbiakban a
kiküldéskor az iratpéldányhoz rendelt összes csatolmány újra hozzá lesz rendelve az újraküldött
példányhoz.

4.2.5 Vevény adatok finomítása
Az egyes küldeményekhez tartozó vevényeknél a "vevény azonosító" mezőben a hivatali kapus
küldemények esetén is a ragszám került megjelenítésre (ami üres). A továbbiakban ebben a
mezőben hivatali kapus küldemények esetén a HKP érkeztetési szám fog megjelenni. Ezen
felül a hivatali kapus küldemények esetében a vevény adatoknál a "Feladás dátuma" mező nem
került kitöltésre, a továbbiakban ez a mező is ki fog töltődni.

4.2.6 Gyári űrlapokban beküldő viselt nevének felbontása
A korábbi verziókban található gyári űrlapoknál a "beküldő neve" mező volt rögzítve, amely
felhasználásával nem minden esetben sikerült a beküldő nevét felbontani és a megfelelő
partnert felismerni. A továbbiakban a gyári űrlapoknál a név felbontásra kerül (beküldő viselt
családi neve, beküldő viselt utóneve és beküldő viselt utóneve 2), így a gyári űrlapokkal
feldolgozott küldemények beküldője nagyobb pontossággal lesz felismerve.
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