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Általános beállítások
Minden egyes kurzus - a beiratkozási formától függetlenül - hasonlóképpen
paraméterezhető fel. Ennek fényében akár egy már létrehozott/véglegesített kurzus
esetében is dönthetünk úgy, hogy a már használt beiratkozási formák mellé, vagy azok
helyett ajánlatot is szeretnénk létrehozni. A folyamat fordítva is működik, tehát akár előre is
megtervezhetjük egy ajánlati oldal kinézetét, még mielőtt a végleges adatokkal töltenénk fel
a kurzust. (Kivételt képez az elvárt profilszint meghatározása, illetve a szerződés beállítása -
fejlesztés alatt.)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Hiix0mW_Dh5n17brpIwJg7EyV6y9oxDYuaBvYKZlEk/edit


Ajánlati oldal megtervezése
Az arculati elemek lehetőségeinek kialakításáról a Nexius Branding Guide-ban olvashat.

Tervezéskor érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat:
● az ajánlatcsomagnak és az ajánlatnak is saját oldala van,
● ami a publikus URL-en keresztül, bejelentkezés nélkül is megtekinthető (mobilbarát

megjelenítés)
● a kurzus brandjét öröklik az oldalak
● az ajánlatcsomag és az ajánlat is saját képtárral rendelkezik
● egy kurzushoz több ajánlatcsomag is készíthető

Megjelenő adatok és beállítások

Egy kurzuson belül több különböző ajánlatcsomag is létrehozható, az egyes csomagokon
belül pedig többféle ajánlat.

Képzeljünk el például egy kurzust, melyben található egy ajánlatcsomag, mely tanárok
számára készült, illetve egy másik csomag, mely a diákokat célozza meg, és mindkét
ajánlatcsomagban különböző időkeretekkel ellátott, és akár eltérő áron értékesített ajánlatok
találhatóak. Az egyes ajánlatok abban is különbözhetnek, hogy szerződéskötéshez
(fejlesztés alatt) kötött-e a tanulás, vagy lesz-e letölthető oklevél a kurzus elvégzést
követően.



Ajánlatcsomag megjelenített adatai:

● Háttérkép
● Nyitókép
● Galéria
● Kurzus leírása
● Ajánlat(ok)
● Jellemzők
● Tartalom (kurzusobjektumok)



Az egyes ajánlatok megjelenített adatai:

● Ajánlat címe
● Ajánlat ára
● A lejárt ajánlatok automatikusan eltűnnek
● A még nem élő ajánlatok megjelennek Hamarosan felirattal



● Minden ajánlatnak van saját oldala is:



Megjelenített adatok:

● Ajánlat címe
● Ára
● Nettó / Bruttó hozzáférés
● Ajánlat leírása
● Ajánlathoz tartozó kép
● Érvényesség kezdete
● Érvényesség vége
● Ajánlat kibocsátója
● Oklevél szerezhető-e
● Szervezeti csatlakozás szükséges
● Kiegészítő feltétel
● Licencfelhasználás feltételei

Kötelező adatként a Cím megadása szükséges az ajánlatcsomagok, és az ajánlatok
esetében is.

Opcionálisan megadhatóak az alábbi ajánlati adatok:

● célközönség
● kibocsátó szervezet
● nettó/bruttó idő
● leírás
● érvényesség kezdete/vége
● árazás
● szerződés (fejlesztés alatt)
● oklevél (kurzusnál beállított sablon)
● az egyes ajánlatok elvégzési sorrendje

○ csak első lehet
○ vagy fizetős licenc után használható csak fel

● a megvásárolhatóság (felhasználhatóság) száma

Bejelentkezett felhasználónak az oldal betöltődésekor értékelődik ki.

Ha valamelyik feltételnek nem felel meg, akkor a Vásárlás  gomb letiltásra kerül.



Tanulási és licenc időkeretek
Tanulást szabályozó időkeretek beállítására, kurzus (tanulási idő) és ajánlat szinten (licenc
idő) is van lehetőség. A kurzusban beállított időkeretnél szűkebb időkeretek állíthatóak be az
egyes ajánlatokban. A kurzus szintű időkeretek nem hosszabbíthatóak a tanuló által. Az
egyes ajánlatok megvásárlásával a licenc idő viszont felülírható, amennyiben nem csak egy
darab, egyszer felhasználható ajánlatot tartalmaz az adott ajánlatcsomag.

● bruttó licenc idő: azt szabályozza, hogy a tanuló mennyi ideig férhet hozzá a
kurzushoz/licenchez.

● nettó licenc idő: azt szabályozza, hogy a tanuló mennyi időt tölthet el a kurzusban
tanulással. (A rendszer a kurzusban ténylegesen eltöltött időt számolja, vagyis azt az
időt, amikor tanulásra meg volt nyitva a tananyag.) Ezt az értéket akkor érdemes
alkalmazni, ha pl. egy kurzus teljesítésére 8 órát szeretnénk adni, de a 8 órányi idő
beosztását a tanulóra bízzuk.



Vásárlás

Ajánlat(csomag) oldalról
Publikus URL-en keresztül is elérhető

● Mindig egy aktív licence lehet a felhasználónak. Tehát, amikor megvásárol egy új
ajánlatot (és abból licencet szerez) a korábbi licence felülíródik, és az ott esetlegesen
fennmaradt ideje elveszik.

● Csak publikus ajánlatok hozhatók létre.
● Jelenleg nincs:

○ szerződéskezelés
○ multi licenc kezelés

A Vásárlás lehetőségét választva a felhasználót átirányítjuk a fizetési rendszerbe:

● Fizetős ajánlat esetén csak előre fizetés lehetséges, tehát
○ az ajánlat teljesítési határideje a kiállítás időpontja (azonnal be kell fizetni),

○ a kiírt fizetési tételt maximum az ajánlat érvényességi idejének végéig lehet

befizetni.

● Amíg a tanuló nem fizet, addig nem tanulhat.

● Befizetni OTP Simplepay-jel lehet.

● A képzésmenedzsment rendszer a fizetési tételt éles rendszeren:
○ az ELMS Informatika Zrt. nevében írja ki,

○ a számlát a szerződéseknél is használt tanúsítvánnyal írja alá,

○ az ELMS Informatika Zrt. technikai felhasználójával adja fel a számlát a

NAV-nak.



Piactérről
A felhasználónak lehetősége van a Nexius felületén belépve a Piactéren elérhető
ajánlatcsomagok közül válogatni. Az, hogy mely ajánlatcsomagok legyenek elérhetőek a
lenti platformon, igény szerint szabályozható.

Megjegyzés: egy kurzuson belül egyidejűleg egyetlen ajánlatcsomag elérése
engedélyezett.



Piactér felépítése
A Piactéren való megjelenés előfeltételei kurzusok szempontjából:

● a kurzusra még be lehet iratkozni, tehát a beiratkozási időszak nem zárult le, a
jövőben van, vagy majd csak a jövőben fog elkezdődni a beiratkozási időszak.

● a kurzushoz tartozik olyan ajánlatcsomag, mely megjelenhet a Piactéren.
○ ehhez az ajánlatcsomaghoz tartozik legalább egy olyan ajánlat, amely még

érvényes, vagy az érvényesség kezdete a jövőben van.
● a kurzus véglegesítése nem kritérium.

A Piactéren való megjelenés előfeltételei ajánlatcsomagok szempontjából:

● ❌ A Piactéren nem jelennek meg olyan ajánlatokat tartalmazó ajánlatcsomagok,
melyek érvényessége lejárt.

● Az egyes kurzusokhoz kapcsolódó ajánlatcsomagok a véglegesítés sorrendjében
listázódnak. Felülre kerülnek a legutóbb véglegesített kurzusokhoz kapcsolódó
ajánlatok.

● Amennyiben egy ajánlatcsomag több ajánlatot is tartalmaz, amelyek között
ingyenes ajánlatok is vannak, akkor kap egy Ingyenes(en is) címkét (szűrhető).

● Olyan ajánlatokat tartalmazó ajánlatcsomagok, amelyeknek az érvényességi
időszak kezdete a jövőben van, szintén bekerülnek a listába, csak még nincs mód
a megvásárlásra.



Kurzusoldalról
Ha a felhasználó licencet vásárolt egy kurzushoz, akkor - amennyiben további ajánlatok is
kapcsolódnak a  kurzushoz - lehetősége van a kurzus oldalán keresztül további licenceket
vásárolni a már megvásárolt ajánlatcsomag ajánlatai közül.



Tanulók nyomon követése
A kurzus szolgáltató, vagy ügyfélszervezetének adminisztrátoraként lehetőség van nyomon
követni az egyes tanulók megvásárolt licenceit, azok státuszát,  illetve az előrehaladásukat a
kurzusban, és az Eredmények gombra kattintva az egyes objektumok szintjén is.

Az oldal alján Riport letöltésére is van lehetőség, mely a felhasználó regisztrált e-mail
címére kerül megküldésre Excel fájl formájában.


