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Új üzenet küldése 

A Belső felhasználói üzenő-rendszer lehetővé teszi, hogy a Felhasználók egymásnak üzeneteket 

küldjenek az Aromo-n keresztül. 

1. Kattintson a Tanügyigazgatás – Végrehajtás gombra, majd az Új üzenetre. 

 

 

 

2. A megjelenő dialóguson tudja megírni az üzenetet a Szöveg mezőben. 

 

 



 

3. Majd a felhasználók listájában jelölje meg, kiknek küldi el az üzenetet. 

 

 
 

A Jelöl gomb arra szolgál, hogy egyszerre az összes felhasználót megjelölje, a Szüntet gomb 

kiszedi a pipákat, az Átvált gomb pedig a már megjelölt felhasználókon kívül mindenki mást 

megjelöl. 

 

 
 

4. A Lejár mezőbe lehet beírni, hogy meddig érvényes az üzenet. Ennek kitöltése nem kötelező. 

A érvényesség lejárata után az üzenet okafogyottá válik, ezen időpont után nem jelenik meg 

a címzetteknél automatikusan. 

 



 
 

5. Amikor mindent kitöltött, kattintson a Ment gombra. Ekkor a dialógus bezáródik és az üzenet 

megjelenik a címzetteknél a következő Aromoba való belépésük során. 

 

Elküldött üzenetek 

1. Kattintsunk a Tanügyigazgatás – Végrehajtás gombra, majd az Elküldött üzenetekre. 

A következő dialóguson megjelenik egy szűrő, ahol a már elküldött üzenetekre tudunk szűrni. 

 

 

 

A dialóguson lehet megadni a szűrési feltételeket. A példánkban a küldés 2013.01.02 és 

2013.02.11 közötti időszakra szűrünk. 

 

 



 

2. Kattintsunk a Halmazt képez vagy a Szűrő gombra. 

 

A táblázatban a szűrési feltételeknek megfelelő elküldött üzenetek láthatók. 



Bejövő üzenetek 

 

Most nézzük meg, hogy a címzett hogyan értesül a számára érkező üzenetekről: 

1. Lépjünk be az Aromoba. 

 

 

Ha felhasználónak új üzenete érkezett, belépéskor feljön a Beérkezett üzenetek dialógus az 

új üzenetekkel. 

 

 

 

2. Ha válaszolni akarunk az üzenetre, akkor kattintsunk a Válasz gombra. 

 

 



 

Ekkor a megjelenő dialóguson láthatja az üzenetet, és alatta egy Válasz mezőt, ebbe a 

mezőbe kell a választ írni.  

 

 

A válasz megírása után kattintsunk a Küld gombra. Az Aromo elküldi a választ és bezáródik a 

dialógus. 

Választ nem kötelező írni, ha csak „Láttamozni” akarjuk az üzenetet, akkor a Beérkező 

üzenetek dialóguson kattintsunk a Láttam vagy a Láttam és Bezár gombra. Ekkor a Látta 

oszlopban megjelenik az a dátum, amikor rákattintunk a Láttam gombra. 

 

 

 

A bejövő üzenetek megtekintéséhez kattintson a Tanügyigazgatás – Végrehajtás gombra, 

majd az Bejövő üzenetekre. A feljövő táblázatban a még nem láttamozott üzenetek jelennek 

meg. Az üzenetek megjelenítéséhez kattintsunk a Szűrő gombra. 

 

 

 



Adjuk meg a szűrőn a keresési feltételeket, majd kattintsunk a Szűr vagy a Halmazt képez 

gombra. 

A táblázatban a szűrési feltételeknek megfelelő üzenetek látszódnak. 

 

Ide kell még egy kép szerintem 

 


