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Rövid összefoglalás
A dokumentum azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a kurzusszervező jogosultság
nyújtotta lehetőségeket a Nexius Learning rendszerében.

A kurzusszervező ismereteket szerezhet a Admin felület Nyitóoldalán keresztül elérhető
funkciókkal kapcsolatban.

Nyitóoldal
Bejelentkezést követően az Admin gombra kattintva érhető el a Nyitóoldal, ahonnan
megkezdhető a kurzusszervezéssel kapcsolatos tevékenység.

A kurzusszervező a Nyitóoldalon láthatja a számára lényeges menüpontokat:
● Kiemelt kurzusok,
● Szervezetek és
● Egyéb.
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Kiemelt kurzusok
A Kiemelt kurzusoknál azok az aktív kurzusok listázódnak, amelyek hamarosan lejárnak, és
amelyeknél a kurzusszolgáltató szervezet a kurzusszervező szervezete.

Ha a Minden kurzus gombra kattint, a Kurzusok lista oldalra kerül, ahol az összes kurzus
listázódik, amelyhez hozzáférése van.

A kurzuslista felületen
● keresést is kezdeményezhet

○ Cím,
○ Szolgáltató vagy
○ Azonosító alapján,

● szűrést állíthat be a kurzus
○ Állapotára,
○ Véglegesítve értékre,
○ a Kurzus nyelvére és
○ a Felhasználási módra.

Ugyanitt lehetősége van új kurzust létrehozni, vagy meglévő kurzust másolni és
szerkeszteni. (lásd. fent megjelölt Kiegészítő dokumentumok)
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Új kurzus létrehozásának gyorsabb módja, ha a Nyitóoldalról indítjuk a műveletet. Ehhez a
Kiemelt kurzusok felületen található “+” ikonra kell kattintani.

Szervezetek
A Szervezetek oldal a Nyitóoldalon keresztül elérhető, ehhez a Szervezetek kártyára kell
kattintani. A kurzusszervező a Szervezetek lista oldalon keresztül tájékozódhat, hogy mely
szervezetekkel van kapcsolatban, számára csak azokat a szervezeteket listázza ki, amiben
kurzusszervező (vagy esetlegesen más) jogosultsággal rendelkezik.
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Új szervezet létrehozására nincs lehetősége, de
● kereshet a már létező szervezetek között

○ Név és
○ Azonosító alapján, továbbá

● lehetséges a szűrők használata is
o Aktív,
o Megerősített,
o Kategória,
o Típus.

Fontos!
Amennyiben új szervezet felvételére lenne szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
ügyfélszolgálatunkkal (support@nexiuslearning.com).
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Szervezet adatai
Miután kiválasztott egy szervezetet, dupla kattintást követően vagy a ceruza ikonra kattintva
tudja megnézni az adott szervezet részleteit.

A Szervezet adatainál az Alapadatok fülön megtekintheti a szervezet adatait (az adatok
szerkesztésére nincs lehetősége).

Az Elérhetőségek fülön láthatja a listát, de hozzáadni, törölni és szerkeszteni nem tud.

A Megjelenés fülön egyedi színvilágot lehet beállítani az adott szervezetnek, ugyanitt logó
feltöltésére is lehetőség nyílik. (A beállítás lehetséges, de a célfelületen ez még nem látszik.)

Kurzusok
Kurzusszervezőként azoknak a kurzusoknak a listáját láthatja, amelyeknél szervezete a
kurzusszolgáltató. A lista elemeire kattintva megjelenik a kiválasztott kurzus részleteit
tartalmazó panel. A kurzus Azonosítója egy kattintással vágólapra másolható. A kurzus
címére kattintva átnavigálhat a kiválasztott kurzusra, ahol részletesebben tájékozódhat az
adott kurzussal kapcsolatban.
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Felhasználók

Megtekintheti a szervezetéhez csatlakozott Felhasználók névsorát, láthatja a szervezet
Adminisztrátorait és Tagjait.

A felületen
● keresést is kezdeményezhet

○ Név vagy
○ Elsődleges login alapján,

● szűrést állíthat be a Felhasználók
○ Nexius szervezeti szerepkörére vagy
○ LMS szervezeti szerepkörére.

A listázott nevekre kattintva nem tud továbblépni az adott személy adatait tartalmazó oldalra,
mivel a kurzusszervezőnek nincs jogosultsága a Felhasználók adatainak megtekintésére.
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Alkalmazások
A Szervezet Alkalmazásai oldalon látható azoknak az Alkalmazásoknak a felsorolása,
amelyek a kiválasztott szervezethez kapcsolódnak. Az oldalon könnyen áttekinthető a
kapcsolódó Alkalmazások alapadatai, és innen eljuthat a kapcsolódó alkalmazás részletes
adatait megjelenítő oldalra is.

A felületen szűrést állíthat be
● Névre,
● URI-re, vagy
● Azonosítóra.

Fontos!
Új alkalmazás létrehozására nincs lehetősége, amennyiben új alkalmazás felvételére lenne
szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal
(support@nexiuslearning.com).
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Bookr katalógus
A Nyitóoldalon megjelenik az Egyéb résznél a Bookr ikon. Az ikonra kattintva elérhető a
katalógus, ahol a kurzusszervező szervezetéhez tartozó EPUB dokumentumok listája
található.

A kurzusszervező megtekintheti az EPUB dokumentumok előnézetét, valamint keresést is
indíthat Címre vagy Katalógus azonosítóra történő szűrést követően. További szűrést is
beállíthat Tulajdonos szervezetre és Létrehozó alkalmazásra.

Lehetősége van új EPUB dokumentumok feltöltésére és szerkesztésére, hogy ezt követően
kurzusba köthesse azokat a rendszer által generált Katalógus azonosító vagy Cím
segítségével.
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Új EPUB létrehozásának gyorsabb módja, ha a Nyitóoldalról indítjuk a műveletet. Ehhez az
Egyéb felületen található “+” ikonra kell kattintani, majd az “Új EPUB”-ot választani.

Ha az Új EPUB gombra kattint, megjelenik az alábbi felület:

Fontos!
Általánosan érvényes, hogy a felületeken található csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése
kötelező és a többi adat kitöltése csak opcionális, de ezek az adatok a későbbiekben is
módosíthatóak.
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A kurzusok létrehozásával kapcsolatos mezők tulajdonságait, paramétereit, értékkészletét
az alábbi dokumentum mutatja be részletesen:

● LMS Reference Guide: Kurzus létrehozáshoz szükséges paraméterek

Minden felületen található egy kérdőjel ikon , amely megnyitja az adott oldal Súgó
felületét, ahol hasznos információkat talál a felületen elérhető funkciókkal kapcsolatban.

Kampányok
A Nyitóoldalon megjelenik az Egyéb résznél a Kampányok ikon. Az ikonra kattintva elérhető
a kurzusszervező szervezetéhez tartozó kampányok listája.

A felületen
● keresést is kezdeményezhet

○ Cím,
○ Címke vagy
○ Azonosító alapján,

● szűrést állíthat be a
○ Tulajdonos szervezetre,
○ Kampány nyelvére vagy
○ Elérhetőségre.

Az oldalról kiindulva szerkeszthetjük is az egyes kampányok részletes adatait, valamint
szükség esetén új kampányt is létrehozhatunk.
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Új kampány létrehozásának gyorsabb módja, ha a Nyitóoldalról indítjuk a műveletet. Ehhez
az Egyéb felületen található “+” ikonra kell kattintani, majd az “Új kampányt” választani.

Ha az Új kampány gombra kattint, megjelenik az alábbi felület:

A kampányok létrehozásával kapcsolatos mezők tulajdonságait, paramétereit, értékkészletét
az alábbi dokumentum mutatja be részletesen:

● LMS Reference Guide: Kurzus létrehozáshoz szükséges paraméterek

12



Kampány adatai
A kampány adatai szerkeszthetőek dupla kattintást követően vagy a ceruza ikonra kattintva.

A Kampány adatai oldalon láthatjuk a kiválasztott kampányra vonatkozó, a Nexius
rendszerben tárolt adatokat.
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Regisztrációs mezők

A Regisztrációs mezők oldalon látható azoknak a regisztrációs mezőknek a felsorolása,
amelyek a kiválasztott kampányhoz kapcsolódnak.

Felvehetünk új mezőket, ehhez az Új regisztrációs mező gombra kell kattintani.
A kiválasztott regisztrációs mező dupla kattintást követően, vagy a ceruza ikonra kattintva
szerkeszthetővé válik. A mezők szerkeszthetőek mindaddig, amíg nem érkezett kampányon
keresztül tanuló a kurzusba.

Kampány kurzusai
A Kampány kurzusai oldalon látható azoknak a kurzusoknak a felsorolása, amelyek a
kiválasztott kampányhoz kapcsolódnak, és amelyeknél aktiválva van a „Kampányon
keresztül elérhető” opció.

A felületen keresést is kezdeményezhet és szűrést állíthat be a
● Tulajdonos szervezetre,
● Kurzus állapotára vagy
● Véglegesítve értékre.

Kurzusszervezőként nincs lehetőségünk kurzust elérhetővé tenni kampányon keresztül,
ehhez kérjük az ügyfélszolgálat segítségét (support@nexiuslearning.com).
Azonban lehetőségünk van megszüntetni a kapcsolatot kampány és kurzus között, ehhez
kattintsunk a kuka ikonra.
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Gratulálunk!
Megismerkedett a kurzusszervező jogosultság nyújtotta néhány lehetőséggel!

Már magabiztosan tájékozódik az Admin felület Nyitóoldalán, új kampányt hozott létre
és új EPUB dokumentumot is fel tud tölteni.
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