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Meghívóról röviden
A nem publikus kurzusokra a tanuló önállóan nem tud beiratkozni. A meghívó küldése az
egyik mód, amivel ezekre a kurzusokra bekerülhetnek a tanulók.

A tanulónak a meghívó (beállítástól függően) érkezhet:

● e-mailben,
● a tanulói felületen,
● mindkét fórumon,
● vagy értesítés nélkül.

Jogosultsághoz köthetőek a meghívósablonok megtekintése, új meghívó létrehozása és a
meghívó küldése funkciók, amit a felhasználó a jogosultsági szintjének megfelelően ér el.

Elérhető funkciók Adminisztrátor Operátor Tanár
(csak saját
csoportnál)

Szolgáltató Ügyfélszerve
zeti

Szolgáltató Ügyfélszerve
zeti

Meghívósablonok
megtekintése

✔ csak saját
szervezetnél

✔ csak saját
szervezetnél

csak saját
csoportban

Meghívó létrehozása ✔ ✔ ❌ ❌ csak saját
csoportban

Meghívó kiküldése ✔ ✔ ✔ ✔ csak saját
csoportban

Meghívósablon létrehozása
A tanulók meghívásához először létre kell hozni egy meghívósablont. A kurzus kiválasztása
után, a Meghívók küldése fül alatt található az “Új meghívósablon” gomb.

Fontos: A sablon csak addig szerkeszthető, amíg nem lett belőle kiküldve meghívó.
Amennyiben már kiküldésre került, a meghívósablon szerkesztésre megnyitva szürke és a
változói nem módosíthatóak.
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Amennyiben e-mailben szeretnénk a tanulónak meghívót küldeni, fontos, hogy ki legyen
választva az “E-mail küldés”.
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Helyőrzők
Leírásnál a meghívó szövegének formázása a meghívóhoz kapcsolódó adatok dinamikus
megjelenítésével is lehetséges. A szövegben a következő változók helyére behelyettesíti a
rendszer a megfelelő információkat.

● {{invitation.AcceptUrl}} - Meghívó elfogadás linkje, mely helyőrző használata nélkül
automatikusan az meghívó e-mail végére kerül.

● {{invitation.Title}} - Meghívó címe.
● {{invitation.Expiration}} - Meghívó lejárati dátuma.
● {{course.Title}} - Kurzus címe.
● {{organization.Name}} - Meghívó szervezet.
● {{course.Url}} - Meghívóhoz tartozó kurzus linkje (abban az esetben, ha a kurzus

„Publikus”-ra van állítva).
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Éles tanulás
Ha be van jelölve, a meghívó „Éles tanulás” üzemmódban kerül kiküldésre. Ha ez nincsen
bejelölve, akkor az így meghívott felhasználókra a kurzus beállításainak egy része nem
vonatkozik, ami hasznos lehet a kurzus tesztelésére meghívott felhasználók esetében.

Fontos: beíratás után a tanuló tanulási módja (éles vagy próba tanuló) nem változtatható,
ahogyan a kurzusba beíratják, olyan marad, nem számít a későbbi publikálás, csak másik
felhasználói profillal íratható be más beíratási módon.
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Archiválás
Ha egy meghívósablon rosszul lett beállítva, akkor az “Archivált” kiválasztásával lehet
kiszűrni a jó meghívósablonok közül.

Az archivált meghívósablonok visszakeresése a meghívósablon felület szűrő beállításnál
beállított Inaktív státusszal lehetséges.

Beíratás módja

Kurzus ajánlása
Meghívás esetén a kurzus ajánlott lesz, azaz az Ajánlott fülön jelenik meg.
Ebben az esetben a tanulónak önállóan kell beiratkozni a kurzusra. E-mailben kap egy
linket, amely közvetlenül a kurzushoz navigálja a tanulót, ahol be is tud rá iratkozni.
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Automatikus beíratás
Automatikus beíratással történő meghívás esetén a tanulónak nem kell elfogadnia a
meghívást (kivéve szervezeti csatlakoztatás esetén). Bejelentkezéssel (első alkalom esetén
a regisztráció után) automatikusan elfogadásra kerül. A kurzus az Aktuális kurzusaim fülről
elérhető, akkor is, ha a tanuló nem nyitotta meg az erről szóló levelét.

A meghívó szövege általában részletes információkat ad a kurzusról és segítséget nyújt a
további teendőkhöz a meghívott tanuló számára.

Szervezethez csatlakozás

Azoknál a kurzusoknál érdemes megadni a megfelelő szervezetet és az adott “Szervezethez
csatlakozás”-t, ahol ügyfélszervezetek is vannak felvéve a kurzushoz. Különösen figyelni kell
a megfelelő szervezet kiválasztására, ha több ügyfélszervezet is van a kurzushoz rendelve.
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Megjegyzés: Egy kurzus minden esetben rendelkezik kurzus szolgáltató szervezettel. A
kurzus szolgáltató szervezete a megrendelő maga. A kurzus ügyfélszervezetekkel is
rendelkezhet annak érdekében, hogy a tanulók kisebb egységekre legyenek bonthatóak.

Fontos: A tanuló beirató szervezetét (akitől a meghívót kapta) később nem lehet
megváltoztatni!

Csoportok
Kurzuscsoport, amibe a meghívót elfogadó felhasználók automatikusan bekerülnek. Csak
akkor jelenik meg a meghívósablon létrehozásakor, ha aktiválva van a kurzusban a
„Kurzuscsoportok használata” funkció (akkor további funkciók megadása is lehetséges, mint
segédanyag, fórum és meetingek használata).

Fontos: Ha csoport is beállításra kerül, a szervezethez csatlakozás kötelező és nem
módosítható, valamint a beíratás csak ajánlott lehet a szervezethez csatlakozás miatt.
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Automatikus beíratás csak abban az esetben lehetséges ilyenkor, ha a felhasználó korábban
már csatlakozott az adott szervezethez.

Meghívók küldése
Ha kész a megfelelő sablon, akkor mentés után a sablont kijelölve a “Küldés” gomb
segítségével lehet megadni a meghívni kívánt tanulók listáját és kiküldeni számukra a kész
meghívót.

Ha csak néhány tanulót szeretnénk az adott sablonnal meghívni, akkor a “Címzettek
hozzáadása” résznél adjuk meg az adott e-mail címeket.

Ha több tanulót szeretnénk meghívni egyszerre, akkor a “Címzettek tömeges hozzáadása”
opciót érdemes kiválasztani. Megoldás lehet, ha a tanulók e-mail címe egy Excel fájlban
rendelkezésre áll. Akkor az Excel fájlt mentsük el másként, CSV formátumban, majd a “Fájl
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feltöltése” gombra kattintva válasszuk ki a felugró ablakban az imént elmentett CSV fájlt és
kattintsunk a “Megnyitás” gombra.

A rendszer e-mailben értesíti a meghívók küldőjét, amiben szerepel, hogy a rendszer hány
meghívót tudott sikeresen kiküldeni, valamint egy riport is található az esetleges hibákról.

Megjegyzés: A kiküldött meghívók állapotát az Elküldött meghívók menüpontban lehet
nyomon követni.

Meghívó állapotának ellenőrzése
A meghívók státuszát az Elküldött meghívók fülön tudjuk ellenőrizni. Ezek az alábbiak
lehetnek:

● Aktív: a meghívott tanuló még nem fogadta el a meghívót, az újraküldhető/
visszahívható, azaz érvényteleníthető állapotban van.

● Elfogadott: a tanulói felületen elfogadásra került a meghívó. A meghívó ilyenkor
nem küldhető újra, és nem érvényteleníthető.

11



● Kényszerített: kötelező erősségű meghívás esetén a tanulónak nem kell elfogadnia
a meghívást (kivéve, ha szervezeti csatlakozás is van beállítva),  bejelentkezéssel
(első alkalom esetén a regisztráció után) automatikusan elfogadásra kerül és a
Kurzusaim fül alatt megjelenik számára a képzés.

● Visszautasított: a tanuló elutasította a meghívót vagy a szervezethez csatlakozást.
● Visszahívott: a meghívó küldője érvénytelenítette a meghívót.
● Duplikált: a tanuló már be lett íratva az adott kurzusra, azután pedig kapott egy újabb

meghívót is. (Egyazon e-mail címről csak egyszer történhet meg a regisztráció, illetve
a beiratkozás egy adott kurzusba.)

Meghívó elfogadásának lehetőségei

E-mailben érkező meghívó esetén
A még nem regisztrált és regisztrált tanulóknak egyaránt küldhető e-mailben meghívó,
benne a kurzus linkkel.
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Tanulói felületen érkező meghívó esetén
A tanulói felületen is érkezhet meghívás, attól függően, hogy milyen típusú beiratással hívták
meg a tanulót.

Kurzus ajánlása
Kurzus ajánlása esetén, amennyiben egy tanuló már regisztrált felhasználója a Nexiusnak,
a rendszeren belül a tanulói felületen is kaphat meghívást egy kurzusra. Ebben az esetben a
kurzus az Ajánlott kurzusaim fülön jelenik meg. A fülre kattintva a tanuló meg tudja tekinteni
az új kurzust és beiratkozhat.

Az Értesítéseknél szintén megtekinthető az új meghívó.

A Meghívók fülnél ha lenyitjuk a meghívó melletti kis nyilat, a teljes meghívó szövege
megjelenik, benne a kurzus eléréséhez szükséges linkkel.
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A rendszer felajánlja a meghívó Elutasítását (vagy Elfogadását) a tanuló számára. A
meghívókat ezt követően nem lehet visszahívni. Visszahívott meghívót a tanuló nem tud
felhasználni.
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Automatikus beíratás
Automatikus beíratás esetén szervezethez csatlakozás nélkül, a kurzus az Aktuális
kurzusaim fül alatt jelenik meg.

Értesítés nélküli meghívás esetén
A rendszer regisztrált felhasználói úgy is kaphatnak meghívást, hogy az új kurzus értesítés
nélkül, automatikusan megjelenik az Aktuális kurzusok között, amennyiben a kurzushoz
automatikus beiratkozás van megadva.
A tanulónak ilyenkor nem kell elfogadnia a meghívást, azonnal megkezdheti a tanulást.

A meghívó elfogadásának feltételei
Előfordulhat, hogy a meghívó elfogadásának további feltételei is vannak. Ilyen feltételek
például:
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● a meghívó érvényességi ideje: ezen az időintervallumon kívül a meghívást már nem
lehet elfogadni.

● a beírató szervezethez való csatlakozás feltételként be lett állítva a meghívóhoz:
ebben az esetben, a meghívó elfogadása után a “Csatlakozás” gombra kattintva
megtörténik a szervezethez való csatlakozás. A meghívó elfogadása sikeres és a
kiküldött meghívó státusza Elfogadottá válik.

Ezekről a feltételekről a meghívó szövege vagy a rendszer értesíti a tanulót. Amennyiben a
feltétel nem teljesül (például a tanuló nem fogadja el a szervezethez való csatlakozást),
azzal a meghívást is visszautasítja.
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