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Alapvető funkciókkal kapcsolatos új fejlesztések,
változások a 2021.2.0.26 verzióban
Alapvető működés
Átadások átalakítása
A szoftver átadásokat vezérlő "motorját" újraépítettük, ennek köszönhetően a továbbiakban a feladatok
elvégzése, átadása, menüpontok betöltődése jelentősen gyorsabb lesz. Az átalakítás kizárólag a szerelt
ügyiratok együttmozgását érinti: a "Szerelt iratok együttmozgása" programbeállítás kivezetésre került,
ehelyett a továbbiakban a ténylegesen szerelt ügyiratok esetében a lezárás, irattárazás,
selejtezés/levéltárazás/külső szervnek átadás funkciók elvégzése kizárólag akkor lesz lehetséges, ha
az ügyiratlánc minden eleme az elvégző felhasználónál van, vagy a feladat elvégzését követően egy
helyre fog kerülni.

Mozgatható ablakok
A továbbiakban a szoftver felületén megnyíló ablakok mozgathatóak a főablak keretein belül.

Az ablakokat a felső sötétkék sáv megragadásával mozgathatjuk, az ablak méretét pedig a bal felső
sarokban
található
türkizkék
ablakrész
megragadásával
változtathatjuk
az
alábbiak
figyelembevételével:
•

ha a kurzor kilép az ablakból, akkor a mozgatás/átméretezés művelet véget ér,

•

teljes méretű ablaknál nincs lehetőség átméretezésre vagy mozgatásra,

•

a minimális ablak méret: 350x200,

•

a Shift + F2 billentyűkombinációval visszaállíthatjuk az ablakokat az eredeti méretükre és
helyükre (a főablakban állva),

•

a mozgatott/átméretezett ablak nem léphet ki a főablak kereteiből (kivéve, ha a főablak
átméretezésre kerül).

PDF létrehozása
A szoftver számos felületén elérhető csatolmányok felületeken elérhetővé vált egy "PDF létrehozása"
elnevezésű funkciógomb, melynek segítségével nem pdf kiterjesztésű állományokból készíthetünk pdf
kiterjesztésű állományt (amennyiben a LibreOffice támogatja az adott fájltípus konvertálását), melyet új
csatolmányként rögzít a rendszer az adott irathoz.

A gomb lenyomására a felugró ablakban a jelölőnégyzet bepipálásával töröltre állíthatjuk a csatolmányt,
amelyből a pdf kiterjesztésű csatolmányt generáljuk (ha üresen hagyjuk, akkor az eredeti fájl nem törölt
állapotú marad):

A funkció használatához a felhasználónak rendelkeznie kell a "PDF létrehozása" elnevezésű, 4320-as
kódú menüjoggal, valamint az OFFICECONVERT beállítása szükséges.

Iratmozgás felületen határidőben lévő iratok\ügyiratok jelölése
Az iratok adatlapján elérhető iratmozgás felületen (Továbbiak>Iratmozgás) határidőben lévő
iratok\ügyiratok esetén a továbbiakban "Elvégzésre vár" felirat helyett "Határidőbe helyezve" felirat fog
megjelenni.
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Csatolmányok letöltése Email típusú külső rendszereknél
A Rendszer\Beállítások\Külső rendszer menüpontban, az "E-mail" típusú külső rendszerekhez tartozó
Új és módosítás ablakokban elérhetővé vált egy jelölőnégyzet "Minden csatolmány kibontása" néven.
Amennyiben a checkbox be van pipálva, úgy a rendszerből letöltésre kerülő emailek csatolmányai is
bekerülnek a dokumentumba csatolmányként. A csatolmányok letöltése naplózásra kerül.

Email (bejövő e-mail) típusú külső rendszereknél alapértelmezett
beküldő, alapértelmezett tárgy megadásának lehetősége
A bejövő e-mailek letöltésének alapfeltétele a beküldő e-mail címének (e-mail fromaddress mezője) és
tárgyának (e-mail subject mezője) kitöltése. Ha valamilyen okból kifolyólag egy bejövő e-mailnél a két
mező valamelyike nincs kitöltve, az letöltési hibát eredményez. A probléma elkerülése érdekében
lehetőségünk van megadni egy alapértelmezett beküldőt és egy alapértelemzett tárgyat az Email
(bejövő e-mail) típusú külső rendszereknél:

Grid: sorok laponként programbeállítás 5-500
A továbbiakban a Rendszer\Beállítások\Egyéni beállítások menüpontban elérhető "Grid: sorok
laponként" programbeállítás 5-500 közötti értékeket fog elfogadni. Ahol a beállítás magasabb értéken
volt, a frissítés követően 500-ra lesz állítva.

Törzsadatoknál kód mező kötelezősége és egyedisége
Korábban lehetőség volt bizonyos törzsadatokat (pl. postázási ragszámot) úgy rögzíteni, hogy a
törzsadat kódját nem volt kötelező kitölteni, ill. annak nem kellett egyedinek lennie. A továbbiakban
minden törzsadat esetében elvárt a kód mező kitöltése és annak egyedisége. A korábban már rögzített
törzsadatok esetében a törzsadat módosításakor a rendszer fel fogja hívni a figyelmet, ha a kód mező
nincs kitöltve, vagy az nem egyedi (melyet ezekben az esetekben javítania kell a felhasználónak).

Partner összevonáskor "Összevont partnerek adatai kerüljenek be a
megmaradó partnerhez" jelölőnégyzet alapértelmezett
A továbbiakban a partnerek összevonásakor az "Összevont partnerek adatai kerüljenek be a
megmaradó partnerhez" jelölőnégyzet alapértelmezetten be lesz pipálva.

Szerelt ügyiratok irattárazása
Korábban ha egy szerelt ügyiratlánc több tagja szerepelt a Feladatok\Irattárazás\Irattárazás
menüpontban, akkor irattárazás feladat elvégzésekor a feladatlistában kijelölt ügyirat adataival történt
meg az irattárazás a teljes iratláncon. Ilyen esetben a helyes működés, ha az ügyiratlánc utolsó tagjának
adatai alapján történik meg az irattárazás, a továbbiakban a funkció ennek megfelelően fog működni.
Ha az ügyiratnak szerelt utóirata van, akkor nem lehet az irattári tételt módosítani!

Több ügyiratot kijelölve nem lehet irattári tételt módosítani!

Törölt külső rendszer, új szűrők
A Rendszer\Beállítások\Külső rendszer menüpontban a továbbiakban a külső rendszerek törlése esetén
azok nem fognak eltűnni a listából, ehelyett a törzsadatokhoz megszokott módon áthúzva jelenítjük meg
őket:

A Külső rendszer menüpontban a továbbiakban a "Törölt" szűrő mező alapértelmezetten "nem" értéket
fog felvenni:
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A törölt külső rendszerekre duplán kattintva a "törölt" jelölőnégyzetből kivéve a pipát, majd a rendben
gombra kattintva ismét nem töröltre állíthatjuk azokat:

Érkeztetés-bontás ablakban "Csatolmányok" gomb
Az Érkeztetés-bontás ablakban elérhetővé vált az ablak bal alsó sarkában található Továbbiak gomb
alatt egy Csatolmányok gomb, mellyel az érkeztetés és bontás feladat elvégzését követően van
lehetőség utólagosan csatolmány rögzítésére. A funkció megfelelő használatához a Rendszer \
Beállítások \ Program menüpont alatt található Tömeges érkeztetés elnevezésű programbeállítást is
be kell kapcsolnunk, hogy az érkeztetés-bontás feladat elvégzését követően nyitva maradjon az ablak.

Keresés gomb aktív/inaktív állapota

Azokon a felületeken, ahol szükséges valamilyen keresési feltétel megadása az eredményes
kereséshez, a “Keresés” funkciógomb mindaddig inaktív, amíg valamilyen szűrési feltételt nem adunk
meg:

Adatlap kitöltés
A Feladatok / Irataim menüben amennyiben “Hatósági” típusú irattípusba sorolt alszámot választunk,
akkor az aktívvá váló “Kitöltés” funkciógombbal tölthetjük a hatósági adatlapot.
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Selejtezés során felülvizsgálat érvényesítése a teljes ügyiratláncra
A Listák / Irattárazások / Selejtezés menüpontban a “Felülvizsgálat” érvényesül az ügyiratlánc
valamennyi tagjára, nem csak a kijelölt ügyiratra.

Szervezet/ügyintéző váltás funkció kibővítése

A Rendszer / Beállítások / Szervezet-felhasználó menüben a “Szervezet/ügyintéző váltás” funkcióval
történő ügyirat-átmozgatás esetén már az irattárazási feladaton lévő ügyiratok is átadhatók a “Cél
felhasználónak”:

Megjegyzések mező a Gyorsiktató – Továbbiak lapfülén
A bejövő gyorsiktatón a Továbbiakban elhelyezésre került egy új, “Megjegyzések” nevű funkciógomb.
A gombra kattintva egy csak olvasható Megjegyzések ablak ugrik fel, benne az éppen iktatott irathoz
tartozó korábbi megjegyzések. Itt nincs lehetőség új megjegyzést rögzíteni, az ablak csak a
megjelenítést szolgálja.
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Átvétel menüpontban elektronikus (ügy)irat jelölése
Bármilyen feladatra kapott ügy(irat) esetében az Átvétel/visszaküldés gombra kattintva elektronikus irat
esetén külön ikon

jelöli ezt a státuszt.

Dokumentumtárban rögzített sablon megjelenítése
Ha be van kapcsolva a "Csatolmány griden dupla kattintásra előnézet (alapértelmezetten letöltés)"
egyéni programbeállítás, akkor a Rendszer\Beállítások\Dokumentumtár menüben a sablonra duplán
kattintva letölti a sablont. A Feladatok/Eseti feladatok/Dokumentumtár menüben maradt a korábbi
működés.

Csatolt előirat esetén irattárazáskor megjelenő üzenet
Amennyiben az irattárazni kívánt ügyiratnak csatolt elő-, vagy utóirata van, akkor a Lezárás gombra
kattintva az irattárba adás előtt az alábbi üzenet jelenik meg (egyértelműsítve a korábbi előugró ablak
üzenetét).

Workflow kifejezés helyett Docflow
A jóváhagyási folyamathoz kapcsolódó funkciógombok esetében a korábbi “Workflow” kifejezés helyett
a “Docflow” kifejezést használja az IRAT szakrendszer az alábbi felületeken:
-

Rendszer / Workflow sablon menüből Docflow sablon menü lett
Új workflow sablon funkciógomb a Rendszer / Workflow sablon menüben. Helyette Új Docflow
sablon
Workflow sablon ablakon a funkciógomb neve “Docflow sablon”ra változik
A már elindult jóváhagyás ablakban a Workflow kifejezés docflowra változik
A menüjogokban a docflowhoz tartozó workflow névű menüjogok is változtak

Jóváhagyás munkafolyamat kérdés / válasz esetén helyettesítés esetén a
helyettesítő megjelenítése
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Jóváhagyási munkafolyamatban amennyiben a kérdésre adott választ a címzett felhasználó helyettese
adja meg, a helyettesítés ténye a munkafolyamatban megjelenítésre kerül (hasonlóan a
helyettesítésben végzett jóváhagyási tevékenységhez).

Irattári tétel választó ablak
Irattári tétel választása esetén az ablak fejlécében “Irattári tétel választás” jelenik meg, illetve az első
oszlopba került a “Kód” érték, ezzel segítve az irattári tétel kiválasztását.

Tömeges érkeztetés funkció kiegészítése
Érkeztetés feladat elvégzése után az újratöltés funkció használatával megtartásra kerül az Elvégző
dolgozó és a “Kijelöltem a következő feladatvégző” checkbox is.

Csoportos partner felvitel magánszemély esetén
Ha a Rendszer\Partnertörzs\Partnerek alatt csoportos partnerfelvitellel rögzítünk magán típusú partnert
adószámmal, akkor az adószám mezőbe írt érték korábban adóazonosító jel mezőbe került rögzítésre.
Egyéni vállalkozók rögzítéséhez (akiknél a típus magán, de az adószámnak kell töltve lennie)
optimalizálásra került a funkció.

Szerelt ügyiratok együttmozgása kölcsönzés esetén
Amennyiben szerelt ügyiratokat tartalmazó ügyiratláncot kölcsönzünk az IRAT szakrendszerben
betekintésre, akkor visszaadáskor nem csak a kikért ügyirat, hanem a teljes ügyiratlánc kerül
visszaadásra.

Hagyományos kimenő iktatás alszámra esetén adatmásolás
A Feladatok / Ügyirataim, vagy Feladatok / Irataim menüpontból indított kimenő iktatás (alszámra)
esetén az alábbi adatokat átemeljük a kimenő iktatás űrlapra:

-

Partner
Irattípus
Tárgy

Ezáltal a funkció adatmásolás tekintetében megegyezik a gyors kimenő iktatás funkcionalitással.
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Figyelmeztető üzenet átiktatásnál
Amennyiben főszámot, vagy alszámot iktatunk át (az eredeti ügyiratot/iratot ezáltal sztornózva) akkor
ezzel kapcsolatban új figyelmeztető ablak jelenik meg.

Postázás
EKI-n tárgy elhelyezése "Ügyfél saját jelzése" mezőbe
Az elektronikus kézbesítési igazolásokon (EKI) az Ügyfél saját jelzése mezőben ezidáig minden
esetben az ügyintéző neve ("Ui.: Ügyintéző neve" formátumban) került kitöltésre. A továbbiakban az
expediálás módjának egyedi beállításával paraméterezhetővé válik, hogy az alábbi adatok közül mi
jelenjen meg az ügyfél saját jelzése mezőben:
•

Ügyintéző

•

Iktatószám

•

Tárgy

A beállítás a Rendszer\Törzsadatok\Expediálás módja menüpontban érhető el, a postai kézbesítés
fizikai küldés módú expediálás módokra duplán kattintva, majd a paraméterek gombra kattintva
érhető el a beállítás:

→

A Magyar Posta Elektronikus feladójegyzék műszaki specifikáció c. dokumentációjának
megfelelően a tv_sajat_jelzes mező maximum 50 karakter rögzítését engedélyezi, ezért az ezt
meghaladó szövegrészt a rendszer levágja.

IKR azonosító utólagos javítása
Amennyiben e-mailben történik IKR azonosító visszaküldése, és azt valamilyen okból ismételten
szükséges rögzíteni (pl.: először rosszul adta meg a felhasználó az IKR azonosítót), lehetőség van
javítani az IKR azonosítót. Ezáltal a postakönyv lezárható, és feladható státuszba kerül.
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Listák / Expediálások menüpont működése
A Listák / Expediálások menüben megjelenő iratpéldányokat megnyitva korábban az irathoz (alszám)
tartozó expediálási mód jelent meg (szerkeszthetően). Ezt a működést váltja fel az alábbi: ezen a
felületen nincs már lehetőség módosítani az iratpéldány expediálási módját, a mező csak tájékoztatásra
szolgál.

Nem postázandó funkció esetén inaktív Feladat lapfül adatok
A Feladatok / Ügyintézés / Kiadmányozás menüben az adatok fülön ha be pipálom a "Nem
expediálandó" checkboxot, akkor a Feladat fülön a "Következő feladat", az "Elvégző dolgozó" és a
"Kijelöltem a következő feladatvégzőt" mezők inaktívak lesznek. Ugyanez a működés az Expediálás
menüben: a "Nem postázandó?" checkbox bepipálásakor a Feladat fülön inaktívvá válnak a mezők.

Postai díj összegzésnél kedvezmény megadása
A Rendszer főmenü Törzsadatok / Postai díjtételek menüpontban a Postai díjtételek testreszabhatósága
során megadhatóak – külön lapfülön – a mennyiségi kedvezményre vonatkozó adatok:
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Elhasznált ragszám-tartomány esetén megjelenő üzenet
egyértelműsítése
Elhasznált ragszám-tartomány esetén a jelenlegi hibaüzenet:

Ez egyértelműsítésre került:
“A ragszám nem a tartománynak megfelelő aktuális ragszám vagy nem használható a küldemény postai
megállapodásával ! Ragszám: RL111111111111 tartománynak megfelelő aktuális ragszám
RL11111111112”

Alkalmazásgazdai beállításokkal kapcsolatos újdonságok

Eseménynapló információk továbbfejlesztése
Az eseménynaplózott adatok kiegészülnek az alábbiakkal:
-

Milyen feladatról indult az átadás
Milyen feladatra lett átadva

Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó módosítások
E-ügyintézési funkcióknál partner legfrissebb verziójának használata
A Partner komponensek kiegészültek egy új gombbal: "Partner aktuális verziójának megtekintése". A
funkciógomb használatával a partner legutolsó (aktuális) verziójának adatai jelennek meg a megtekintés
ablakban.
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A funkció lehetőséget biztosít a partner legutolsó verziójának adataival történő műveletek elvégzésére:
pl. Hivatali Kapu kiküldésnél és RNY lekérdezésnél 4T-t adatokat az utolsó verzióról használja az IRAT
szakrendszer.

Küldemény_meta.xml kihagyása
A funkcionalitás Hivatali kapu fiókonként paraméterezhető.
A SZÜF-ön keresztül érkező küldemények esetén a beküldő minden esetben a NISZ volt, amely
információ a kuldemeny_meta.xml állományból került előtöltésre. Ez az előtöltés hagyható figyelmen
kívül az alábbiak szerint:
A megadott DokTipus azonositoval ellátott küldemények letöltésekor (több DokTipusAzonosito is
megadható pontosvesszővel elválasztva) a kuldemeny_meta.xml fájl feldolgozása kihagyásra kerül.
(Gyárilag ilyen pl. az EPAPIR). Ilyenkor nem a technikai beküldő (pl. NISZ) kerül megadásra, hanem az
űrlapban szereplő beküldő.

HKP elutasítás (automatikus)
Lehetőség van dokumentum típustól függően (DokTipusAzonosito) elutasítani egy Hivatali Kapun
érkező küldeményt. Ezt egy előre generált sablonnal lehet megtenni, amelynek a HKPELUTASITAS
kódot kell adni.
Az ilyen elutasított küldemények esetén se Érkeztetés (még Automatikus érkeztetés programbeállítás
esetén sem) se űrlap feldolgozás nem történik. Az ilyen küldeményeknek az Érkeztetés menüpontban
maradnak.
Dokumentum-sablon hiányában hiába meghatározott DokTipusAzonosito-val rendelkező küldemény
érkezik be Hivatali Kapun, az az Érkeztetés menüpontban marad.
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Modulokkal kapcsolatos új fejlesztések, változások a
2021.2.0.0 nagyverzióban - Docflow modul
Dokumentumsablonban jóváhagyást indító felhasználó szervezeti
egysége makró
A jóváhagyási folyamattal rendelkező dokumentumokhoz generálható sablonban a továbbiakban
használható a wf_created_org makró, ami a dokumentumhoz utoljára indított jóváhagyás
létrehozójának szervezeti egységét jeleníti meg.

Jóváhagyási ablakban csatolmányok szekció magasságának
növelése
A jóváhagyási ablakban a csatolmányok szekció magasságát megnöveltük (így több csatolmány esetén
is jobban átláthatóvá váltak a dokumentumhoz rögzített csatolmányok).

Listák \ Ügyintézés \ Jóváhagyás/Véleményezés menüpontban
alapértelmezett sorbarendezés
A továbbiakban a Jóváhagyás/Véleményezés lista menüpontban a találatok alapértelmezetten
létrehozás dátuma alapján, csökkenő sorrendben kerülnek rendezésre.

Listák \ Ügyintézés \ Jóváhagyás/Véleményezés menüpontban
"Létrehozás dátuma" szűrő
A továbbiakban a Jóváhagyás/Véleményezés lista menüpontban elérhetővé vált egy új dátum szűrő
mező, mellyel a jóváhagyás létrehozásának dátumára lehet szűrni.
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