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Az oktatásszervezés Üzleti 
Alkalmazásminta lehetővé teszi 
az oktatásokkal kapcsolatos teljes 
adminisztráció kezelését. A belső 
oktatások megszervezésétől 
a vizsgák lebonyolításán át, 
a vizsgák kiértékelésén és 
adminisztrációján keresztül minden 
tudásmenedzsmenttel kapcsolatos 
kihívás kezelésére alkalmas.

Az egészében és részeit tekintve is szerzői jogi védelmet élvez. Szerzői jogainak tulajdonosa az Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
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OKTATÁS SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS

Oktatástípusok kezelése és átfogó menedzselése
   Az oktatók egyedi listák alapján szabadon hozzárendelhe-
tőek a különböző tanfolyamokhoz. Minden tanfolyamhoz 
egyedi oktatói lista áll rendelkezésre, és csak a megfelelő 
jogosultsággal rendelkező oktató választható ki egy adott 
tanfolyamhoz.

   Az oktatók végzettségeit külön fülön lehet meghatározni.
   A tesztek szabadon összeállíthatók és betölthetők a rend-
szerbe. Kétféle teszttípust lehet beállítani: szabadszövegest 
és feleletválasztóst. Ezen kategóriák alapján szűrhetőek a 
vizsgatípusok is.

   Megadhatók a nehézségi fokok, a tesztkérdések pontozása 
pedig külön kezelhető. Háromféle nehézségi fokot kezel a 
rendszer: könnyű, közepes és nehéz. A vizsgatípusokat ezek 
alapján lehet szűrni.

   Lehetőség van az oktatási anyagok, dokumentumok és (link 
alapján) videók teljes körű kezelésére és bővíthetőségére. 
Az oktatási anyagok külön fülön hozzáadhatóak az egyes 
tanfolyamokhoz.

   A rendszer az oktatási tematika gyors összeállítását is tá-
mogatja. Tematikánként szabadszöveges leírások tölthető-
ek fel, amelyek a tanfolyamleírások alatt jelennek meg.

   A rendszer külön kezeli a tanulók listáját, de egy adott okta-
táshoz vagy akár tanfolyamhoz is felvehető külső személy.

Oktatások alapján oktatási alkalmak 
szervezése

   Naptárnézet megjelenítése, amelyben az oktatáshoz 
hozzárendelhetőek résztvevők. Mutatja továbbá a 
különböző tanfolyamokat, valamint az azokhoz kap-
csolódó információkat, pl. oktatót vagy oktatókat, 
oktatás idejét.

   Az oktatásokhoz hozzárendelt résztvevőknek az ok-
tató meghívókat tud kiküldeni (email sablon alapján, 
oktatási tematika melléklettel).

   Egy adott oktatás rögzítése után meghatározható a 
szabad helyek száma.

   Az oktatási helyszínek külön listázhatók, és oktatá-
sokhoz rendelhetőek a naptárban.

Regisztrációk kezelése oktatásonként
   Szabad helyek erejéig bárki jelentkezhet oktatásra, 
illetve az oktató kötelezően kijelölhet személyeket 
a tanfolyamon való részvételre.

   A résztvevők külön felületen regisztrálhatnak.
   Az oktatóknál kezelhető formában jelenik meg a 
jelentkezők listája.

Elvégzett oktatásokhoz kapcsolódó tesztkitöltés
   A tanfolyamra való felvétel után egyből megjelennek a kapcsolódó vizsgák, illetve 
tesztkérdések a jelentkezésnél.

   Nem kell megvárni a tanfolyam végét a feleletválasztós és a szabad szöveges tesztek 
kitöltéséhez.

   A kitöltött feleletválasztós tesztkérdések pontozás alapján automatikusan kiérté-
kelődnek a rendszerben.

   A szabadszöveges tesztkérdések kiértékelését az oktató külön felületen tudja végezni.
   A kitöltendő tesztekhez szabadon beállítható időkorlát adható meg.
   A tesztkitöltések félbehagyhatók és később folytathatók, de az időkorlát itt is érvé-
nyes.

Oktatási szintek kezelése
   Tetszőleges tudásszintek 
definiálhatóak, így a részt-
vevőkhöz megfelelő oktatási 
szintek rendelhetőek.

   A rendszer azt is lehetővé 
teszi, hogy az oktatásra 
jelentkezés, regisztráció 
során a felhasználó szintjé-
nek megfelelő oktatásokból 
választhasson.

GYAKORI FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: Külső és belső oktatások szervezése és lebonyolítása oktató intézmények 
és vállalatok számára. 
KAPCSOLÓDÓ EFFECTOR ALAPÚ ALKALMAZÁSOK: munkaidő-nyilvántartás és -elszámolás, projektkontrolling, 
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LEGFONTOSABB 
FUNKCIÓI:

Az egészében és részeit tekintve is szerzői jogi védelmet élvez. Szerzői jogainak tulajdonosa az Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.


