
Admin / Admin felület nyitóoldal 
 
Jogosultak köre: Szervezeti admin, operátor, tanár 
 
Az alábbi dokumentum bemutatja az Admin felület nyitóoldalának használatát. 
 

 
 

Rövid bemutatás 
 
Az adminisztrációs felületen nyitóoldala az adminisztratív információk és funkciók 
elérésének - munkamódszer alapján történő - könnyebb elérését szolgálja.  
 
Az adminisztratív feladatokhoz kétféle irányból lehet közelíteni:  
 

- a kurzusok felől, vagy  
- a felhasználók felől.. 

 

Kurzusok felőli megközelítés 
 
Ha elsősorban egy kurzuson belüli tanulókkal szeretnél foglalkozni, kattints a kurzusra a 
kiemelt kurzusok listájában, vagy a „Minden kurzus” linkre a kurzus megkereséséhez.  
 



Felhasználók felőli megközelítés 
 
Ha elsősorban egyénileg szeretnél a felhasználókkal (tanulókkal) foglalkozni, kattints a 
jobb oldali „Felhasználók” ikonra a „Felhasználók” oldal eléréséhez. 
 

Továbblépés 

Kurzusok felőli megközelítés 
 
Ha egy kiemelt kurzusra kattintasz, vagy a kurzusokat listázó oldalon megkerested a kurzust 
és rákattintasz, a kurzus „Kurzus adatai” oldalára kerülsz.  
 
Itt a következő általános adminisztratív feladatokat tudod elvégezni:  
 

● Kurzus adatai (a kurzus adatainak és beállításainak elemzése) 
● Eredmények (a kurzusra beiratkozott tanulók eredményeinek vizsgálata)  
● Meghívók (meghívók szerkesztése, küldése, és az elküldött meghívók ellenőrzése) 
● Kurzushírek (kurzushírek szerkesztése és kiküldése) 
● Kurzuscsoportok (amennyiben vannak csoportok, a csoportok adminisztrációja) 
● Szerződés és oklevél (felhasználó szerződései és okleveleinek adminisztrálása, és 

- megfelelő jogosultság esetén - azok elfogadása vagy elutasítása.) 
 

Felhasználók felőli megközelítés 
 
Ha a - számodra hozzáférhető felhasználókat felsoroló - „Felhasználók” oldalon 
kiválasztasz egy tanulót és kétszer annak sorára, vagy a tanuló sorában a ceruza ikonra 
kattintasz, a felhasználó „Általános” adatait bemutató oldalra kerülsz.  
 
Itt a következő feladatokat tudod elvégezni: 
 

● Általános felhasználói adatok (ezek elemzése, és - megfelelő jogosultság esetén - 
további felhasználói adatok elemzése és szerkesztése)  

● Szervezetek (a felhasználóhoz kapcsolódó szervezetek elemzése) 
● Eredmények (a felhasználó eredményeinek vizsgálata) 
● Meghívók (a felhasználónak küldött meghívók elemzése) 
● Kampányok (a felhasználóhoz kapcsolódó kampányok elemzése) 

 
 



További segítség 
 
Az egyes funkciókhoz további részletes segítséget  
 

- az feladatokra vonatkozó Quickguide-okban, valamint  
- az oldalak Súgójában találsz.  

 
 
 
 
 


