VÉGPONTI SZOFTVER / FRONT OFFICE

Felhasználói kézikönyv
Magyar Természetjáró Szövetség

OKK Szolgáltatóhálózat
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Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a Magyar Természetjáró
Szövetség által az Ön kedvezményadó pontjára telepített TEKA-szoftver egyszerű
használatához.
A TEKA végponti szoftvert az Ön számítógépének kezdőképernyőjén az alábbi ikon alatt
találja meg:

A fenti ikonra duplán kattintva indítható el a program, mely során az alábbi
kezdőképernyő fog megjelenni:

Ezen a felületen a telepítés során az Önök által megadott felhasználói nevet és jelszót
kell beírni a program indításához.
Amennyiben ezen adatok nem ismertek az Ön számára, kérjük, írjon az
okkszolgaltato@termeszetjaro.hu e-mail címre és kollégáink készséggel segítenek a
probléma elhárításában.
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1. VÁSÁRLÁS/FIZETÉS
Belépés után az alábbi felületre jut:

Ezen az oldalon tudja a TEKA-kártyát ellenőrizni, ill. érvényesíteni, az alábbi módokon:
Az érvényesség ellenőrzése:
Érvényességi idő ellenőrzése a kártya hátoldalán található dátum segítségével.
Szoftveres ellenőrzés:
A képernyőn lévő „Kártyaszám” rubrikába kattintva, a vonalkód leolvasó eszköz
segítségével a kártya hátoldalán lévő vonalkód beolvasása a rendszerbe (csippantás):
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A kedvezmény érvényesítése:
1.1
VONALKÓD LEOLVASÓ BERENDEZÉSSEL (amennyiben a
kedvezményadó ponton található számítógépre telepítésre került az erre használható
forgalomszámláló szoftver)
I. A kártya hátoldalán található vonalkód „becsippantása” a leolvasóval.
II. A kártyaszám ellenőrzése a rendszerben.
III. Az igénybevett szolgáltatás kiválasztása és mennyiségének megadása:
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A kártya „becsippantása” után a képen látható felületre vezet a szoftver. Itt az
igénybevett szolgáltatás darabszámát kell megadni, NEM a szolgáltatás díját! Pl.: 4 db
eladott menetjegy esetén 4-es számot kell beírni a „menetjegy” mezőbe, majd a
mentés gombra kattintani a felület alján.
Ezután, ha a vásárló további szolgáltatásokat is igénybe szeretne venni, az alábbi képen
látható „Új vásárlás” gombra kell kattintani, és az előző lépéseket megismételni (TEKAkártya „lecsippantás”, szolgáltatás típusa és mennyiségének kiválasztása):

Ha nem küld azonnal jelentést, bezárhatja a szoftvert, a következő vásárlóig Önnek
nincs további teendője.
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2. JELENTÉS KÜLDÉSE
2.1 Jelentés módja, ha telepítve van számítógépén a szoftver
a.
ON-LINE KÖRNYEZETBEN: Jelentés/Adatok küldése funkció
segítségével a forgalmi adatok szinkronizálása azonnal, de minimum hetente 1x.

A felső sávban a „Jelentés” fülre kattintva válik láthatóvá a képen látható felület. Jobb
oldalon az „Adatok küldése” gombbal szinkronizálhatja TEKA forgalmi adatait
szövetségünk felé. Szinkronizálás után a szoftver bezárható, a következő vásárlóig nincs
további teendője.
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b.
OFF-LINE KÖRNYEZETBEN: az Adatok nyomtatása funkció
segítségével előállított QR kódok postázása a megjelölt postacímre

FONTOS: Jelentést csak „Admin” és „Egységvezető”
jogosultságú felhasználó tud beküldeni, Munkatárs jogosultságú nem.
C.

2.2
FORGALMI ÖSSZESÍTŐ C. DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉVEL
(amennyiben a kedvezményadó ponton nem került telepítésre az erre
használható szoftver VAGY nincs számítógép):
A „TEKA forgalmi összesítő” című táblázat (1. melléklet) hiánytalan kitöltése
kártyánként egy sorral és a táblázat postázása (Postacím: Magyar Természetjáró
Szövetség, 1244 Budapest, Pf.: 846.) vagy szkennelt másolatának elküldése
havonta az okkszolgaltato @termeszetjaro.hu címre legkésőbb az aktuális hónap
10-ig.
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3. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, GYAKORI HIBATÍPUSOK
I. Mit tegyek, ha elfelejtettem a bejelentkezéshez szükséges
felhasználónevet, vagy jelszót?
Kérjük, telefonáljon központi irodánkba (+36-1-311-2467), vagy írjon e-mailt az
okkszolgaltato@termeszetjaro.hu e-mail címre.
II. Mit tegyek, ha a szoftver indítása után az alábbi hiba jelenik meg a
monitoron?

Amennyiben a képen látható problémát tapasztalja a szoftver indítása után,
kérjük, telefonáljon központi irodánkba (+36-1-311-2467), vagy írjon e-mailt az
okkszolgaltato@termeszetjaro.hu e-mail címre. A probléma megoldására két
lehetőség van, a helyszíni licensz-pótlás, vagy távelérés biztosításával
adminisztrátori hozzáférés.
III. Egyéb kérdések, problémák
Bármilyen felmerülő kérdéssel és problémával kérjük, keressék kollégáinkat
az okkszolgaltato@termeszetjaro.hu e-mail címen, sürgős esetben pedig
központi irodánk telefonszámán: +36-1-311-2467. Kollégáink készséggel
segítenek a problémák megoldásában.
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