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1 Kezd lépések
Az Elektronikus Vendégnyilvántartás a Harkányi Kedvezménykártya Rendszer része!
A Harkány-Kártyával kapcsolatos további tájékoztatást a Tourinform ad!

1.1 Felhasználók azonosítása
Az egyes felhasználókat a rendszer a felhasználói nevük és jelszavuk alapján különbözteti meg. A
felhasználói név egyedi, így két felhasználó nem rendelkezhet ugyan azzal a felhasználói névvel. A
felhasználói nevet és a jelszavat valamint a fiókhoz tartozó jogosultságot a rendszergazda hozza
létre és adja át a felhasználóknak. (Regisztrációra a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalnál van
lehet ség.) Felhasználók azonosításakor, a felhasználónév és jelszó kitöltése kötelez . Amennyiben
a felhasználói fiók tiltott állapotú, úgy az adott felhasználó nem tud bejelentkezni, ilyen esetben a
rendszergazdának lehet sége van új fiók létrehozására, vagy a már meglév fiók aktiválására.

1.2 Menüpontok
Az alkalmazásban található egy menü, amely az egyes oldalak közötti navigációt irányítja. A menü
bal fels

sarkában pirossal bekarikázott dobozkában látható, hogy a bejelentkezett felhasználó

szolgáltatójának mennyi aktiválható kártyája van. Természetesen ez csak a kártya aktiválóknál
fontos. Ezután az egyes menüpontok következnek, az egyes menüpontokat részletesen tárgyaljuk az
alfejezetekben. A menü jobb oldalán egy óra látható és egy nyelv választó, amellyel az alkalmazás
nyelvét tudja befolyásolni.

1.3 Bejelentkezés
Az alkalmazásba való bejelentkezéshez, indítsa el a Google Chrome böngész t, majd a böngész
címsorába írja be a http://harkany-kartya.harkany.hu webcímet.
Ekkor megjelenik egy bejelentkez felület:
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Itt adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a „Bejelentkezés” feliratú gombra. Ha
nem tud bejelentkezni, az alábbi problémák merülhetnek fel:
Hibásan adta meg felhasználónevét és jelszavát
A rendszergazda letiltotta az Ön felhasználói fiókját
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1.4 Saját adatok
Ezen menüpont alatt a felhasználónak lehet sége van módosítani saját adataikat. Biztonsági

okokból lehet sége van megváltoztatni jelszavát, ehhez természetesen tudnia kell a régi jelszavát is.

1.5 Vendéglista
Bejelentkezés után kártya aktiválóknak a vendéglista jelenik meg el ször. A rendszer felhasználói
csak a saját vendégeiket láthatják. A vendéglistán látható a vendégek neve, születési dátuma, neme,
állampolgársága, lakhelye. Lehet ség van bármilyen mez szerinti rendezésre. A rendezés lehet
több szint , tehát egyszerre akár több mez

alapján is rendezhet

a lista. Egyes oszlopokban

elérhet a keresés funkció, így a lista találati eredményét sz kíteni lehet. A táblázat természetesen
lapozható, így ha a sz rési feltételek alapján az eredményhalmaz nagy, akkor a táblázat alján
található lapozó gombokkal lehet lépkedni az egyes lapok között. A vendéglista fejlécében bal oldalt
található egy jelöl négyzet „Csak az aktív vendégek mutatása”. Ha ez a jelöl négyzet aktív
állapotú, akkor csak azok a vendégek látszódnak a táblázatban, akik az adott id pontban
rendelkeznek érvényes kedvezménykártyával az adott szolgáltatónál.
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1.5.1

Vendég adatainak rögzítése (Kártya-aktiválás új vendéghez)

Megjegyzés: A „Kártya adatok” szövegdoboznál az „Érvényesség kezdete” az adott vendég
„Érkezésének napja” illetve az „Érvényesség vége” a „Távozás napja” !

Amikor egy vendég érkezik a szolgáltatóhoz, akkor a felhasználó felveszi a vendég adatait (és egy
kedvezmény kártyát is csatolhat a nevéhez. Amennyiben még nem rendelkezik kiadható HarkányKártyával úgy a „kártyaszám” mez t üresen kell hagyni.) Ehhez a vendég lista alján kattintson az
„Új vendég” feliratú gombra. A rendszer átirányítja egy rlapra, ahol ki kell töltenie a vendég (és
kártya adatokat.)
A vendég adatainak kitöltésekkor figyelembe kell venni, hogy vannak kötelez en kitöltend mez k,
mint például a név, állampolgárság, születési dátum, lakhely adatok stb. Ezekre azért van szükség,
hogy a rendszer a statisztikák, lekérdezések készítésekkor is megfelel en m ködjön. (Ha ezen
mez k kitöltése megtörtént, akkor már csak a kártya adatok felvételére lehet szükség.) Els ként egy
lenyíló menüb l ki kell választani a kártya típusát majd vonalkód olvasóval be kell olvastatni a
kártya vonalkódját vagy kézzel a számítógép billenty zete segítségével megadni a vonalkód alatt
található számsort (a kártya azonosítóját). Ugyanitt kell megadni az érvényességi id intervallumot,
mivel a kártya csak ebben az id szakban lesz használható.
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Ha végzett az adatok kitöltésével, akkor a „Mentés” gombra kattintva tárolhatja a vendég és kártya
adatokat. A rendszer visszairányítja a vendéglistára, ahol láthatja az el bb felvett vendég adatait.
FIGYELEM! A mégsem gombra kattintáskor elvesznek a kitöltött információk.

1.5.2

Kártya-aktiválás meglév vendéghez

Miel tt új vendégként kezelne minden érkez vendéget, érdemes némi id t szánni arra, hogy a
vendéglistában név, lakhely és egyéb információk alapján, megkeresi a vendéget. Amennyiben a
találati eredmény üres úgy valóban új vendégr l van szó, viszont ha megtalálta a vendéget, akkor
nem célszer újra kitölteni az adatait. Ekkor a lista alján található „Módosítás” gombra kattintva,
lehet sége van új kártyát aktiválni már meglév vendéghez.
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Ilyen esetben a vendég adatait lehet módosítani ugyan, de semmi szükség nincs rá, egész
egyszer en csak a kártya típusát kell kiválasztania és a vonalkód-leolvasóval beolvasni vagy a
billenty zet segítségével beírni a kártyaszámot. A mentés gombra kattintva, a meglév vendéghez
sikeresen beaktiválta az új kártyáját, amit a megadott id intervallumban használhat kedvezmények
igénybevételére.

1.5.3

Vendég- (és kártya adatok) módosítása

Ha csak módosítani szeretne a vendég adatain, akkor a vendéglistán a „Módosítás” gombra
kattintva megjelennek a vendég adatai, (valamint ha rendelkezik aktív kártyával, akkor a kártya
adatok is.) Az adatok módosítása utána kattintson a „Mentés” feliratú gombra. Ha a vendég már
rendelkezik aktív kártyával, akkor a kártya számát nem lehet módosítani, csak új kártya aktiválására
van lehet ség, ehhez a jelenlegi kártyát érvényteleníteni kell.

1.6 Kijelentkezés
A kijelentkezés menüpontra kattintva a rendszer kilépteti Önt, és átirányítja a bejelentkez felületre,
ahol lehet sége van újra bejelentkezni. A bejelentkezés után minden felhasználónak van 10 perc
tétlenségi ideje, ami azt jelenti, hogy a rendszer érzékeli a 10 perc távollétet, majd automatikusan
kijelentkezteti a felhasználót aminek biztonsági és takarékossági okai is vannak.
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