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1., Elöszó

A Tanulói nyilvántartás program, Windows 98, Windows 2000 vagy Windows XP alatt futó, hálózatba 
kapcsolható rendszer.

Segítségével lehetővé válik a tanulók, a tanulókhoz tartozó, határozatok, osztályzatok, betegségek és 
egyéb adatok tárolása valamint ezek gyors lekérdezése.

A Tanulói nyilvántartás rendszer beépített hálózati funkciókat tartalmaz, mely lehetővé teszi a közös 
adatbázis  egyidejű  használatát  több,  hálózatba  kötött  számítógépen.  A  hálózati  munka  teljesen 
megegyezik az egy felhasználós rendszerrel.

Adatvédelmi szempontból a rendszer fontos tulajdonsága, hogy használata csak felhasználói jelszó 
ismeretében  lehetséges,  valamint  a  felhasználókhoz  tevékenységi  körök  rendelhetők,  melyekkel 
korlátozhatók az elérhető funkciók.

2., Bevezetö

A program indításához kattintson a Tanulói nyilvántartás iconra.
A kék csík végighaladása után megjelenik a bejelentkező ablak.
 

A bejelentkező ablakba írjuk be a felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszavat, majd a  Belépés 
gombra kattintva beléphetünk a programba.

     

Belépés után a főbb menüpontok jelennek meg, valamint a legfontosabb menüpontok képekben is 
megjelennek.
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3., Osztályok

Az osztályok (csoportok) kezeléséhez a főmenüben rá kell kattintani 
az osztályok (csoportok) képére vagy nyomjuk meg a Ctrl + O gombot. 

Itt találhatóak az osztályok (csoportok). Valamint látható az osztályba 
járók létszáma is.

Új  osztály  felviteléhez  nyomjuk  meg  az  Insert gombot,  vagy 
kattintsunk a menüsor Új osztály gombra.

Adatok módosításához nyomjuk meg a  Ctrl  + A gombot vagy kattintsunk a 
menüsor Osztály adatok gombra.

Osztály törléséhez nyomjuk meg a Delete gombot vagy kattintsunk a menüsor 
Osztály törlése gombra.

A mezők megfelelő kitöltése és az OK gomb megnyomása után az új osztályt (csoportot) sikeresen 
felvettük. Ezután felvihetőek a tanulók ( óvodások ).
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4., Tanulók (óvodások)

4.1., Felvitel, adatok

Tanulók  (óvodások)  felviteléhez  a  főmenüben  rá  kell 
kattintani a tanulók (óvodások) képére.

A  jobb  oldalon  láthatóak  azok  az  osztályok  (csoportok) 
felsorolva,  melyeket  az  előző  lépésben  már  felvittünk.  A 
tanulókat (óvodásokat) ebbe csoportosíthatjuk. Rákattintunk az 
osztály  (csoport)  elnevezésére, és ezek után megjelennek a 
tanulók  (óvodások).  Itt  vihetjük  fel  vagy  módosíthatjuk  a 
tanulókat (óvodásokat).

A jobboldali  képen látható, hogy a könnyebb eligazodás 
érdekében színezést használunk. Ezen színek jelentése a következő :

• Fehér szín : Kiválasztott hónapra nincs befizetve
• Zöld szín : Kiválasztott hónapra be van fizetve
• Világos kék szín : Fehér szín +  határozat dátuma (lejárta) 2 hónapon belül van
• Piros szín : Fehér szín + határozat dátuma (lejárta) elmúlt
• Sötét zöld szín : Zöld szín + határozat dátuma (lejárta) 2 hónapon belül van
• Világos rózsaszín  : Zöld szín + határozat dátuma (lejárta) elmúlt

Új tanuló (óvodás) felviteléhez nyomjuk meg az Insert gombot. 
Az  adatok értelemszerűen kerülhetnek kitöltésre. Minél több adatot töltünk ki 

az  adatlapon,  annál  több  információt  nyerhetünk  majd  ki  a  programból  a 
lekérdezéseknél!

Az  adott  fülre  kattintva  kiválaszthatjuk,  hogy  milyen  adatokat  szeretnénk 
megnézni, vagy módosítani.

Kedvezmény  : Itt  állíthatom  be  az  adott  diák  kedvezményre  vonatkozó 
adatokat.

Lakcím  : Itt  állíthatom be a diák állandó és ideiglenes lakcímét, valamit a 
körzet típusát.

Jogviszonyok : Itt állíthatom be a diákhoz tartozó jogviszonyokat.

Fénykép : Itt állíthatom be a diákhoz tartozó jogviszonyokat.
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5., Nyomtatás

A  listák  nyomtatásakor  a  következő  ablak  jelenik  meg.  Itt 
válaszható  ki,  hogy  a  listát  egyből  nyomtassuk,  vagy  csak  az 
előnézetét  szeretnénk  megnézni,  vagy  a  megfelelő  export 
fájlformátumot is kiválaszthatjuk.

A  kiválasztott  export  fájltípust  után  nyomjuk  meg  a  Export 
gombot, ekkor a SchoolSystem könyvtár export mappájába készíti el 
a fájlt.

A fájl el is küldhetjük email-en is, ehhez nyomjuk meg a Fájlküldés email-en 
gombot, majd válasszuk ki a megfelelő címzettet és a Küldés gombra kattintva el 
is küldhetjük a fájlt.

Amennyiben több nyomtató van telepítve a számítógépre, itt kiválaszthatjuk 
melyikre nyomtassunk.

6., Adatmentés

Itt  készíthetünk  biztonsági  adatmentés  az  adatbázisról. 
Válasszuk ki a megfelelő könyvtárat ahova menteni szeretnénk az 
adatbázist,  vagy  a  felső  menüsorból  válasszuk  ki  a  nekünk 
megfelelőt.

A megfelelő könyvtár kiválasztása után az Adatmentés gombra 
kattintva elkészíti számunkra az adatmentést.

Ha mentés gombra kattintunk, akkor a mentés könyvtárba menti 
el  az  adatokat.  A  feltöltés gombra  kattintva  a  fejlesztő  számára 
tudjuk  eljuttatni  az  adatbázist,  további  elemzés  és  hibakeresés 
céljából.

7., Hírek

Itt követhetjük nyomon a programmal kapcsolatos hírek, újdonságok, program frissítések.

A felső menüsorban különféle programokról is találhatunk információkat a megfelelő névre kattintunk.
 SchoolTime – Órarendkészítő program
 Tanulói – Tanulói nyilvántartó program
 Személyzeti – Személyzeti nyilvántartó rendszer
 Admin – Adminisztrátori program
 Leltár – Leltár program
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