Aromo tanfolyam I.
Kezdeti adatfeltöltés

Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő
felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek
mindennapos tevékenységeinek elvégzése során.
Az Aromo egy iskola szinte összes tevékenységének kezelésére segítséget nyújt. Ön dönti
el, hogy mennyit használ ki e lehetőségek közül. A szoftver akkor hasznosul legjobban, ha
minél több naprakész adatot tartalmaz. Az adatokat fel kell vinni, lehetőség szerint
keletkezésük időpontjában és helyén.
Az Aromo megismerésének és használatának elsajátítását három tanfolyami modul látja el.
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Az Aromo kezelése
Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a program kezeléséhez szükséges alapfogalmakat,
műveleteket, a különböző dialógusok felépítését, legfontosabb parancsait. Részletesebb
magyarázatok, leírások a Felhasználói Kézikönyvben találhatók.

Az Aromo elindítása, bejelentkezés
Indítsa el a programot a Windows Start menüjéből:
Programok/Aromo Iskolaadminisztráció/Aromo Iskolaadminisztráció. Feljön a Bejelentkezés
dialógus.

1. Válassza ki az intézmények közül saját intézményét.
2. Adja meg a Felhasználót, és ha szükséges a jelszót.
3. A Rendben gombra való kattintás után a Programindító dialógus nyílik meg.
Ha mégsem akar bejelentkezni, akkor kattintson a Mégsem gombra.
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Működés
Első bejelentkezéskor az adatbázisban már meglévő Adminisztrátor nevű alkalmazott
ADMIN felhasználói nevével kell belépni (ő a Rendszergazda felhasználói csoport tagja).
Tipp! Az első bejelentkezésnél jelszó nem kell.

A programindító
A Programindító dialógus az Aromo programjainak indítására szolgál.

Működés
Programok indítása
A modult az azt jelképező, színes gombbal kell kiválasztani a 3x3-as négyzetben.
A bal oldalon lévő szöveges gombokkal indíthatók el a legfontosabb, leggyakrabban
használt programok.
A jobb oldali listában a modulhoz tartozó programcsoportok (dosszié jel) és programok
(üres lap jel) láthatók. A dosszié kettős kattintással, ill. a + és a – jelen történő kattintással
nyitható-csukható. A program kettős kattintással indítható el.

A Programindító dialógus hívása
A Programindító – ha időközben be nem zárjuk – rendszerint nyitva van. Ha nincs, akkor
a Fájl/Programindító paranccsal vagy az eszköztárban a
eszközön történő
kattintással hívható fel. Innen egymás után több programot is elindíthatunk, a programok
egyidejűleg futnak.
Figyelem! Az egyidejűleg futó programok esetén az egyik program által végrehajtott
adatbázis módosítás nem jelenik meg automatikusan a másik program dialógusán, ezért
ha szükséges, frissíteni kell a képernyőn látható adatokat. A frissítés az F9-s billentyűvel
történik.
Az elindított programok (dialógusok) között az Ablak menüben közlekedhetünk.
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Az Aromo alkalmazás ablak
Az Aromo alkalmazás ablak részei: cím, menüsor, eszköztár, dialógusok, állapotsor.
cím
menüsor
eszköztár

dialógusok

dialógus menü

állapotsor

Cím
A cím tartalma és formája:
Aromo/<intézmény neve>/<felhasználó neve> – <aktív dialógus neve> [H:<szám1/szám2>].
A H betű a Halmaz módot, a szám1 a halmaz elemeinek számát, a szám2 a halmazban
megjelölt egyedek számát mutatja.

Menüsor
Az Aromot vezérlő menüket tartalmazza. A program futása során mindig elérhető.
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Eszköztár
A gyakran használt parancsok indító ikonjai.
— Programindító dialógus indítása
— Átad parancs
— Bezár
— Ment
— Adatok exportálása Excelbe
— Új
— Keresés/Szűrő
— Keresés/Keres->Új táblázat
— Keresés/Keres
— Előző táblázat
— Szűr
— Halmazt képez
— Egyed léptetés (Első, Előző, Következő, Utolsó)
— Szerkesztés (Kivág, Másol, Beilleszt)

Állapotsor
Az ablak alsó sora jelzi a szoftver adott pillanatban érvényes állapotát, beállításait és
tájékoztat az aktuális dialógus elem használatáról rövid szöveges üzenet formájában.
Az állapotsor hat mezőből áll:
1. Üzenet: (az állapotsor bal szélétől a jelenleg nem használt mezőig): Állapotsor
szöveges része, a dialógus aktuális elemére, a lehetséges akcióra utaló szöveges
információ.
2. Jelenleg nem használt.
3. Halmaz mód jelző: A halmaz mód (működési mód) jelzője, amely a halmaz (H:), vagy
a szűrt (S:) módra utal.
4. Új felvitel jelző: Az intézmény állapota adatfelvitelkor. Értéke Új, ha most történik az
egyed első adatfelvitele.
5. Adatmódosító jelző: Az egyed állapota adatbevitelkor. Értéke Módosított, ha a
dialógus valamely adatán már történt változtatás.
6. A dialógus azonosítója.
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A dialógus
Az Aromo alkalmazás ablakában vannak a dialógusok. A szoftver vezérlése az adatbevitel
dialógusok segítségével történik. A dialóguson kell megadni az adatokat, itt kapjuk vissza az
eredményt, itt történik a program irányítása. A dialógust vezérlő parancsok a dialógus menüben
vagy gombok formájában a dialóguson vannak. Dialógus típusok: részletező, áttekintő, kereső és
egyéb.
A program működése szempontjából fontos mezők kitöltése kötelező, ezért ezek a bal felső
sarokba piros háromszöggel jelöltek.

A dialógus elemei
A dialógus elemei: szövegmező, választómező, gomb, jelölőnégyzet, lista, választókapcsoló,
táblázat, strukturált táblázat.
A képen az Eszköz dialógus látható.
dialógus név

dialógus menü

dialógus
szövegmező
választókapcsoló

jelölőnégyzet

lista
választómező

Szövegmező
A szövegmezők különféle információk bevitelére használhatók. Az információ lehet tényleges
adat, amely tárolásra kerül, vagy a program vezérlésére szolgáló információ. Pl. a Név mező az
Eszköz dialóguson.
Egy mezőbe adatot akkor lehet bevinni, ha a mezőbe lépünk (egérrel vagy valamelyik
billentyűvel), ekkor a mező bal szélén a villogó függőleges vonal, a kurzor válik láthatóvá.
A begépelt szöveg mindig a kurzor pozíciójától kezdődően jelenik meg.
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Választómező
A választómezőt a mezőhöz kapcsolt legördülő listában lévő értékkészletből való
választással lehet kitölteni. A nyíl gombra kattintva az értékek egymás alatt egy listában
jelennek meg, amelyből egyet lehet választani.
Kétféle választómező van:
Önálló mező a dialóguson, amelynek jobbszélén egy lefelé mutató nyíl található (lásd a
fenti képet). A nyílra kattintva megnyílik az értékeket tartalmazó lista, amiből választunk.
Szerkeszthető táblázat mezője, amelyet ki kell tölteni az új beviteli sorban (Új parancs). A
SZÓKÖZ billentyű lenyomására megjelenik a mező jobb szélén a lefelé mutató nyíl, amelyre
kattintva megjelenik a választó lista.
Ha nem nyomjuk le a SZÓKÖZ billentyűt, hanem beírjuk a kívánt érték első betűjét,
nyomban kitöltődik a mező, ha van ilyen betűvel kezdődő érték, és megjelenik a mező jobb
szélén egy lefelé mutató nyíl. A beírt értéket a listából való választással lecserélhetjük.

Parancsgomb
A parancsgomb, más néven gomb valamilyen művelet, parancs azonnali elindítására (vagy
megszakítására) használatos. A művelet lehet dialógus hívása is.

Jelölőnégyzet
A bizonyos választási lehetőségek mellett látható jelölőnégyzetek azt jelzik, hogy azok
mindegyikét a többitől függetlenül lehet választani, egyszerre akár többet is be lehet jelölni,
kapcsolni. A bekapcsolt jelölőnégyzet  jelet tartalmaz.

Lista
Különböző dolgok felsorolását listának nevezzük. A lista általában csak nézegethető, de
esetenként speciális használata is lehetséges. Nagy lista kezelése gördítősávval történik.

Választókapcsolók
A választókapcsolók egymást kizáró választási lehetőségeket jelentenek. Egy ilyen
csoportból mindig csak egyet lehet kijelölni. A képen ilyen választókapcsolók: Egyedi,
Tömeg.

Táblázat
A táblázat is dialógus elem. Ilyen dialógus például az Eszközök táblázat. A táblázat sorai
az egyedek (pl. eszközök). A táblázat oszlopaiban az egyedek egyes adatai vannak. Az
oszlopfőben az oszlopnévtől jobbra lévő, lefelé mutató nyíl jelzi, hogy az oszlopban lévő
adatok választómezőből származnak.
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Strukturált táblázat
Ilyen például a Szakfeladatok táblázat.

Dialógus menü
A program vezérlése parancsokkal történik, amelyeket a dialógus menüben választhatjuk ki. (A
dialógus menü a program menüsorában található, mindig az aktuális dialógus nevét viseli.)
A parancsok egyedi névvel rendelkeznek, egy-egy konkrét, meghatározott tevékenységet
hajtanak végre, vagy dialógust indítanak el.
A dialógus menüje kétféleképpen jeleníthető meg: a menüsor dialógus menüjével, vagy a
dialógus semleges területén (a dialógus elemein kívüli területen) a jobb egérgomb kattintásával.

Egér használat
bal egérgomb

A programban a bal egérgombot úgy használjuk, mint minden Windows
alapú alkalmazásban. Speciális használatára a leírásban esetenként
kitérünk.

egy kattintás

sor, oszlop, menüsor, mező, lista elemének stb. kijelölése;
legördülő menü, lista kinyitása;
parancsgomb indítása,

kettős kattintás

a táblázat a kijelölt sorához tartozó részletező dialógus hívása, például a
Tanulók táblázaton a kijelölt tanuló Személyi adatok dialógusának
hívása,

rámutatás és a bal
gomb lenyomva
tartásával

a fejlécben a táblázat oszlopait elválasztó vonalat balra-jobbra mozgatva
változtatni lehet a táblázat szélességét;
szövegkijelölést végezni,

jobb egérgomb

A dialógus semleges területén való kattintással a dialógus menüt hívja
fel. Gyors és rugalmas dialógus menü elérés.
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Alapbeállítások megadása
A Programindító dialógus aktív.
1. Kattintson a Rendszer adminisztráció gombra. Megnyílik a Rendszer
adminisztráció menü, amelyben kettős kattintással indítsa el a Beállítások
programot.

Megjelenik az Alapbeállítások dialógus.

2. Töltse ki az Aktuális tanév mezőt: ez a tanév jelenik majd meg az Aromo tanévet
tartalmazó dialógusain alapértelmezésként, így nem kell mindig megadni.
3. Töltse ki az Aktuális év mezőt: ez az év jelenik majd meg az Aromo évet tartalmazó
dialógusain alapértelmezésként, így ezt sem kell mindig megadni.
4. Adja meg a heti Tanítási napok számát és a napi Tanítási órák számát: ezeket az
értékeket használja majd az Aromo pl. az órarendek nyomtatásánál.
5. A Cím település mező alapján az új Cím dialóguson a települést, a Születési hely
település mező alapján az új adatok felvitelét szolgáló dialóguson a születési hely
települését a program a beállítás alapján a későbbiekben automatikusan kitölti.
Ha a településnek több irányítószáma van, de a személyek ezek közül nagy
gyakorisággal egy meghatározottal rendelkeznek (pl. az iskola környékén lakó
gyerekek), akkor érdemes kitölteni a Cím irányítószám mezőt is.
6. Adja meg a Születési hely települést, ha az adatbevitelnél ezt az alapértelmezett
értéket szeretné használni.
7. Ha a Rövid név generálás mező be van jelölve, akkor a program a Név, Keresztnév
mezők kitöltését követően generálja a kezdőbetűk alapján a rövid nevet.
Tipp! A többi beállítási lehetőség részletes magyarázatát a Felhasználói Kézikönyv tartalmazza.
8. Kattintson a Ment parancsra, majd a beállítások érvénybe léptetéséhez indítsa újra az
Aromot.
12
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Az intézmény adatok felvitele
A kezdetben üres adatbázist az intézmény és a hozzá kapcsolódó ingatlanok, ingóságok és
egyéb (nem tárgyi) adatainak megadásával kezdjük el feltölteni. Általában ezek az adatok
nem, vagy csak nagyon ritkán változnak.
A Programindító dialógus aktív.
1. Kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban az Intézmény programon. Megnyílik az
Intézmény dialógus a saját intézmény adataival.

2. Töltse ki a dialógust iskolája adataival.
3. Kattintson a Ment parancsra, a megadott adatok elmentésre kerülnek az adatbázisban.

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam I.
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4. A Cím, Fenntartó, Alapító és kommunikációs számok mezők kitöltése.
A mezőn történő kettős kattintásra megnyílik a megfelelő dialógus.

 Cím adatok kezelése a 83. oldalon található.
 Kommunikációs számok kezelése a 88. oldalon található.
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Feladatellátási helyek felvitele
Az Intézmény dialógus aktív.
1. Kattintson a Feladatellátási helyek parancsra, erre megnyílik a Feladatellátási helyek
táblázat.

2. Kattintson az Új parancsra, megnyílik a Feladatellátási hely dialógus.

3. Töltse ki a dialógust a Cím, és a kommunikációs számok mezők kivételével.
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4. Mentse el az adatokat a Ment paranccsal.
5. A Cím és a kommunikációs számok kitöltése.
A mezőn történő kettős kattintásra megnyílik a megfelelő dialógus.
6. Ha több Feladatellátási helye is van, akkor ismételje meg a 2.– 5. lépéseket.
7. A Bezár paranccsal térjen vissza a Feladatellátási helyek táblázathoz. A felvitt
Feladatellátási helyek láthatók a táblázatban.

16
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Ingatlanok felvitele
Az Intézmény dialógus aktív.
1. Kattintson az Intézmény dialógus Ingatlanok parancsára, megnyílik az üres Ingatlanok
táblázat.

2. Kattintson az Új parancsra és töltse ki az Ingatlan dialógus adatait.

3. Mentse a Főépület adatait a Ment paranccsal.
4. Több ingatlant egymás után a 2. – 3. lépések ismétlésével vehet fel.
5. A Bezár paranccsal térjen vissza az Ingatlanok táblázatra.
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Helyiségek felvitele
Tipp! Az októberi statisztika nagy hangsúlyt fektet az intézmények helyiségeinek
számbavételére, ezért nagyon fontos a pontos adatok megadása.
1. Válassza ki az Ingatlanok táblázaton az ingatlant (első alkalommal a Főépületet).
2. Kattintson a Részletek parancsra, megnyílik az Ingatlan dialógus.

3. Kattintson a Helyiségek parancsra, megnyílik a Helyiségek táblázatot. Első
alkalommal üres.

4. Kattintson az Új parancsra. Egy Helyiség dialógus nyílik meg.
5. Adja meg a helyiség adatait.
Tipp! Adjon könnyen megjegyezhető, felismerhető rövid nevet (max. 12 karakter
lehet) és nevet a helyiségeknek, mert ezzel fokozza az órarend és a haladási napló
áttekinthetőségét. A helyiség jellegétől függően más és más adatok lehetnek
kötelezően megadandók. Törekedjen a pontosságra, hogy hiteles statisztikát tudjon
szolgáltatni.

18
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6. Kattintson a Ment parancsra, ezzel a helyiség adatai mentésre kerülnek.
Vegye fel a kiválasztott ingatlan összes helyiségét a 4. – 6. lépések ismétlésével.
Néhány mező kitöltve jelenik meg a megnyíló üres Helyiség dialóguson: Használatbavétel
dátuma, Bővülés oka mezők tartalma azonos az ingatlanéval.
Tipp! Célszerű előre összegyűjteni a beírandó adatokat.
7. A helyiségek felvétele után a Bezár paranccsal térjen vissza a Helyiségek táblázatra.

8. A Bezár paranccsal térjen vissza Helyiségek táblázatról az Ingatlan dialógusra.
9. A Bezár paranccsal térjen vissza az Ingatlan dialógusról az Ingatlanok táblázatra.
A Főépület helyiségei után vigye fel a többi ingatlan helyiségeit is az 1. – 9. lépések
ismétlésével.
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Eszközök felvitele
Tipp! Az eszköz adatok és azok változása fontos része az októberi statisztikai
adatszolgáltatásnak. Törekedjen az ingatlanok és helyiségekhez hasonlóan az eszköz
adatok pontos megadására.
Az Aromo az iskola eszközeit a statisztikai adatszolgáltatás által megkívánt
szerkezetben tartja nyilván. Megkülönböztet tömeges és egyedi eszközöket, ezen
belül rendeltetés alapján is lehet kategorizálni az eszközöket.
1. Kattintson az Intézmény dialógus Eszközök parancsára. Első esetben az üres
Eszközök táblázat jelenik meg.

2. Kattintson az Eszközök táblázat Új parancsára. Megjelenik az üres Eszköz dialógus.

20
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3. Adja meg az eszköz adatait.
3.1. Tömeges eszköz bevitelekor jelölje meg a Tömeg mezőt.
Tipp! Látható, hogy tömeges eszköz esetén nem minden adatot kell megadni, a dialógus
több mezőjéhez nem lehet hozzáférni.
A Típus mező kitöltése nem kötelező. Ha mégis szeretné kitölteni ezt a mezőt, akkor vegyen
fel értékeket az Eszköz típus kategóriában tömeges eszközre is.

3.2. Egyedi eszköz beviteléhez jelölje be az Egyedi mezőt.
Tipp! Más a helyzet egy egyedi eszköz, például számítógép esetén, ahol a számítógép
típusa és altípusa adatok is szerepelnek. Megfigyelheti, hogy az eszköz fajtájától függően
más és más adatokat lehet és kell megadni.
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4. Kitöltés után a Ment paranccsal mentse el az eszköz adatait.
5. További eszköz felviteléhez ismételje meg a 2. – 4. lépéseket.
6. Az eszközök felvitele végén a Bezár paranccsal térjen vissza az Eszközök táblázatra.

22
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Tantárgyak felvitele
Az Aromo kezdeti adatbázisa számos tantárgyat tartalmaz, melyek közül ki kell választani
azokat, amelyeket az intézményben ténylegesen használnak. Ha szükséges, akkor
lehetőség van új tantárgyak felvitelére is. Mindez az októberi statisztika és a program
későbbi működése szempontjából is fontos művelet. Ebben a fejezetben ehhez kaphatunk
útmutatást.
1. Először kattintson a színes modulválasztó Nevelés-oktatás-Tervezés nyomógombjára.

2. A Nevelés-oktatás-Tervezés modulban a Tantárgyak programon történő kettős kattintásra
megnyílik a Tantárgyak dialógus.
A Tantárgyak dialógus a már előre felvitt tantárgyakat tartalmazza.
Tipp! Az idegen nyelveket az Aromo úgy kezeli, hogy a tantervek, a tantárgyfelosztás és az
órarend felvitelénél az Első idegen nyelv, Második idegen nyelv és Harmadik idegen nyelv
tantárgyat használja. A nyelvi csoportok szervezésénél, a foglalkozások kezelésénél és az
érdemjegyek felvitelénél a konkrét nyelv megnevezést tartalmazó tantárgyat használja.
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Tantárgyak kiválasztása
Sorra válassza ki a listából az intézményében tanított tantárgyakat, és tantárgyanként
végezze el az alábbiakat:
1. A Használt jelölőnégyzetet jelölje be, ha az adott tantárgyat az intézmény használja.
2. Adja meg az intézményükben oktatott tantárgyak jellemzőit: Nyelv, EU nyelv,
Nemzetiségi nyelv. Jelölje nyelvként a konkrét idegen nyelvet jelentő tantárgyakat a
Nyelv jelölőnégyzettel (pl. angol nyelv, finn nyelv). Az Első idegen nyelv, Második
idegen nyelv, Harmadik idegen nyelv tantárgyaknál ne jelölje be a Nyelv, EU nyelv
mezőket.
3. A Stat.tantárgy (statisztikai tantárgy) mezőben válassza ki a kijelölt tantárgyhoz a
megfelelő elnevezést, amit az októberi statisztikában használnak. Az Első, Második,
Harmadik idegen nyelv tantárgyaknál ne töltse ki.

4. Adja meg a műveltségi területekhez való kapcsolódás arányait, nem kötelező.
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Új tantárgy felvétele
Ha nem találta meg az intézményükben oktatott összes tantárgyat, úgy vegye fel a
hiányzókat.
1. Kattintson az Új parancsra. A Tantárgyak dialógus üres mezőkkel nyílik meg.

2. Töltse ki a dialógus adatait a Stat.tantárgy és a Műveltségi területek kivételével.
3. Kattintson a Ment parancsra.
4. Mentés után az új tantárgy megnevezése megjelenik a Tantárgyak névsorban.
5. Töltse ki a Stat. tantárgy mezőt.
6. Töltse ki a Műveltségi területek táblázatot:
A Műveltségi területek/ Új gombbal vehet fel egy új sort.
A sor kitöltésekor a Műveltségi terület oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd
kattintson a megjelenő nyílra. A legördülő listában válassza ki a műveltségi területet.
Az Arány oszlopba írja be a tantárgy százalékos arányát az adott műveltségi területen. Ha a
tantárgy egy műveltségi területhez tartozik, akkor az arány 100.
A kitöltött sort a Ment gombbal mentse el. A Töröl gombbal tud kitörölni egy műveltségi
terület sort.
7. A Ment paranccsal mentse el az új tantárgyat.
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Tipp! A Tantárgyak között szerepelnek ún. Egyéb tantárgyak. Ezeket akkor
használjuk, ha a tantárgyfelosztásban és az órarendben szerepeltetjük, ám az
októberi statisztika ezeket nem kell, hogy tartalmazza, pl. napközi.
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Tantervek felvitele
Az adatbázisa most már tartalmazza a tantárgyakat és a tankönyveket, ezért hozzáfoghat a
tantervek felviteléhez.

Évfolyamok kezelése
A tantervek felviteléhez szükségesek az évfolyamok is, melyek már benne vannak az induló
adatbázisban. Nézze meg az évfolyamokat!
1. Kattintson a Rendszer adminisztráció gombon.

2. A megnyíló Rendszer adminisztráció menüben indítsa el kettős kattintással az
Évfolyamok programot. Az Évfolyamok táblázat jön fel.
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Az Évfolyamok táblázat két előre kitöltött oszlopot tartalmaz.
A táblázat jobb oldali Sorszám oszlopában az évfolyamoknak az októberi statisztika
hivatalos megnevezései, míg a bal oldali Név oszlopban az iskola saját nevét adhatja meg
évfolyamonként. Az Aromo évfolyam választómezőiben a bal oldali oszlopban szereplő
megnevezések láthatók.
Tipp! Ha nem feltétlenül szükséges, nem javasoljuk az eredeti megnevezések
módosítását.
A felhasználó új évfolyamot nem vehet fel, évfolyamot nem törölhet.
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Tanterv adatainak felvitele
1. A Nevelés-oktatás-Tervezés modul Tantervek programját kettős kattintással indítsa el.
Megnyílik az üres Tantervek dialógus.
2. Kattintson az Új parancsra, töltse ki a tantervre jellemző adatokat a Feladatellátási hely
kivételével. Ügyeljen a normatíva számítást érintő mezők helyes bejelölésére. A dialógus
felső részén található Tantervek táblázatot a program tölti ki, a tanterv mentése után.

3. Kattintson a Ment parancsra. A tantervet elmenti a program, a tanterv bekerül a Tantervek
táblázatba.
4. Kattintson a Feladatellátási hely mezőben a nyílra, majd a legördülő listából a korábban
felvitt feladatellátási helyek közül válassza ki a feladatellátási helyet és lépjen le a mezőről. A
kiválasztott érték beíródik a mező alatti listába. Több feladatellátási helyet is választhat.

5. Vegyen fel Szakközépiskolai tantervet is.
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Tanterv tantárgyainak felvitele
Folytassa a tanterv felvitelét a tantárgyak és a hozzájuk tartozó óraszámok évfolyamonkénti megadásával. A Tantervek táblázat aktív.
1. Jelölje ki a tantervet a Tantervek táblázatban.
2. Kattintson az Óraterv parancsra. A Tanterv/Óraterv dialógus nyílik meg, amely
három szerkeszthető táblázatot tartalmaz.
3. Kezdje meg a 9. évfolyam tantárgyainak felvitelét. Válassza ki a 9. évfolyamot az
Évfolyam mezőben.

4. Kattintson a Tantárgyak Új gombjára, a Tantárgyak táblázat legalsó sorában
felveheti az új tantárgyat.
5. A Tantárgy oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt. Válassza ki a tantárgyat a
nyílon való kattintásra legördülő listából, adja meg a hozzá tartozó kötelező és
esetleges fakultatív óraszámokat, hány tanítási hétig tart a tantárgy oktatása és
használnak-e számítógépet a tantárgy oktatásához (SZG oszlop).

6. Kattintson a Ment gombra.
7. Ha kívánja, a tantárgy felvitele után töltse ki a Műveltségi területek táblázatot is.
Vigye fel a többi tantárgyat is a 3. – 5. lépések ismétlésével.
A tantárgyak felvitele után rendelje hozzá a tankönyveket a tantárgyakhoz.
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Tankönyvek hozzárendelése a tantárgyhoz
A Tanterv/Óraterv dialógus aktív.
1. Jelöljön ki egy tantárgyat: Biológia és egészségtan.
2. Kattintson a Tankönyvek szerkeszthető táblázat Új gombjára. A táblázatban megjelenik a
bevivő sor.

3. Az új sorban a Raktári szám mezőben nyomja meg a billentyűzeten a JOBBRA NYÍL
billentyűt, erre feljön a Tankönyvek táblázat, az itt lévő könyvek közül választhat.

Ha nehezen igazodik el a Tankönyvek táblázatban, mert túl sok a könyv, ekkor használja a
Keresés/Szűrő vagy a Keresés/Keres parancsokat.
3.3. Kattintson a Keresés/Szűrő parancsra. Írja be a keresett tankönyv címének elejét: Biológia,
majd kattintson a Szűr parancsra.
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3.4. A Biológia betűsorral kezdődő tankönyvcímek jelennek meg. Jelöljön ki egy tankönyvet a
Tankönyvek táblázatból.

3.5. A kiválasztott tankönyvön való kettős kattintással vagy az Átad paranccsal térjen vissza a
Tanterv/Óraterv dialógusra. A tankönyv Cím, Kiadó, Ár adatait a program beírja a sorba,
Nyelv, Szint mezők most üresen maradnak.
3.6. Kattintson a Ment gombra.

4. Adjon meg a tantárgyhoz tartozó munkafüzetet is a 2.-3. lépések ismétlésével.

5. Hasonló módon adja meg a többi tantárgy tankönyveit is.
6. Adja meg az Első idegen nyelv tantárgy könyveit.
Az idegen nyelvek abban különböznek a normál tantárgyaktól, hogy különböző konkrét
nyelveket és nyelvi szinteket tartalmazhatnak. Ezért több, különböző konkrét nyelvhez és
nyelvi szinthez tartozó tankönyveket kell megadni.
A Tanterv/Óraterv dialógus aktív.
6.1. Jelölje ki a Tantárgyak táblázatban az Első idegen nyelvet.
6.2. Kattintson a Tankönyvek Új gombjára.
32
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6.3. Válassza ki az ismert módon az Angol nyelv közép- és felsőfokon tankönyvet a
Tankönyvek táblázatból. Látható, hogy az eddig letiltott Nyelv és Szint mezőkben
most ki lehet választani egy nyelvként megjelölt tantárgyat és egy nyelvi szintet.
6.4. Adja meg, hogy a tankönyvet mely nyelv milyen szintű első idegen nyelvként való
oktatásakor használják, a szerkeszthető táblázat használatával.
6.5. Kattintson a Ment gombra.

Nagyon fontos a tantárgyakhoz tartozó tankönyvek pontos megadása, mivel ezen adatok képezik
a tanulók és osztályok számára nyomtatandó tankönyvlisták egyik alapját.
A tantárgyaknál megadott műveltségi terület arányokat itt meg lehet változtatni, ha szükséges.
A 9. évfolyam óratervének és tankönyveinek felvitele után válassza ki a 10., majd a többi
évfolyamot, és írja be a tanterv összes évfolyamához tartozó adatokat.
Ha elkészült az első tanterv felvitelével és iskolájának több tanterve is van, vigye fel a többi
tantervet is:


Tanterv adatainak felvitele



Tanterv tantárgyainak felvitele



Tankönyvek hozzárendelése a tantárgyhoz

lépések használatával.
Tipp! Amennyiben két tanterv hasonlít egymásra (például az egyik bizonyos órákra emelt
óraszámot tartalmaz), akkor elég az óratervet és a tankönyveket csak egyszer felvinni, majd a
felvitt tantervről másolatot készíteni (Másol parancs). Ezután már csak az eltéréseket kell
megadni, a másolat óratervének módosításával.
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Alkalmazottak felvitele
Az intézményben alkalmazottak adatainak nyilvántartásával ismerkedhetünk meg az
elkövetkező néhány oldalon. Az adatokat több csoportba soroljuk: személyi adatok,
alkalmazással kapcsolatos adatok, képzési, továbbképzési adatok, pedagógusi adatok,
illetve egyéb adatok. Ebben a fejezetben (terjedelmi okokból) nem tárgyaljuk teljes
részletességgel valamennyi adatcsoport kezelését. Bővebb információt a Felhasználói
Kézikönyvben vagy későbbi tanfolyamunkon találhat.

Személyi adatok felvitele
A Programindító dialógus aktív.
1. Kattintson kétszer a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban az Alkalmazottak
programra vagy kattintson az ALKALMAZOTTAK gombon. Megnyílik az Alkalmazottak
táblázat.
Fontos! Kezdetben egyetlen felhasználót tartalmaz a táblázat: Adminisztrátor Évát, akinek
a felhasználónevével bejelentkeztünk az adatbázisba. Ne törölje ki az ADMIN felhasználót
az alkalmazottak közül!

2. Kattintson az Új parancsra, megnyílik a Személyi adatok dialógus.
3. Töltse ki a dialógus mezőit.

Tipp! Ha az Alapbeállítások dialóguson bejelölte a Rövid név generálása mezőt, akkor a
vezeték és keresztnév beírása után a rövid név automatikusan kitöltődik. Szükség esetén
ezt megváltoztathatja.
Tipp! Ha az Alapbeállítások dialóguson nem adott meg alapértelmezett születési helyet,
illetve az alkalmazott születési helye eltér ettől, akkor a Születési hely mezőbe írja be a
települést, majd a TAB gombbal lépjen le a róla, vagy kattintson a tőle jobbra lévő mezőre.
A program beírja a megye, ország adatokat. Ha csak a település első néhány betűjét írja
be, akkor megnyílik a Települések táblázat, benne a megadott kezdetű településekkel.
Innen az Átad paranccsal válasszon.
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Tipp! A Szülő mezőt abban az esetben kell bejelölni, ha az alkalmazott gyermeke is az
intézménybe jár, így az alkalmazottat a szülők listáiban is szeretnénk látni.

4. Kattintson a Ment parancsra.
Mentés után lehet az alkalmazott címét (Állandó lakcím) és kommunikációs számait

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam I.

35

Alkalmazott adatok megadása
1. Indítsa el az Alkalmazottak táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modulból.
2. Az Alkalmazottak táblázaton jelölje ki Magyar Mártont.
3. Kattintson az Alkalmazott parancsra. Megjelenik az Alkalmazott dialógus.
4. Töltse ki a dialógust.

Tipp! A Vezetői beosztás mezőt hagyja üresen, ha az alkalmazott nem vezető. Ha az
Alkalmazási mód határozott, írja be az alkalmazás végének dátumát.
Tartós távollét esetén jelölje meg a Tartósan távol mezőt, adja meg a távollét kezdetét,
végét és okát is.
Tipp! A Vendég mezőt abban az esetben jelölje meg, ha az alkalmazott az
tantárgyfelosztásban és az órarendben szerepel, viszont az októberi statisztikában nem
kell szerepeltetni, mint az intézmény alkalmazottját.
Tipp! Ha valamelyik mező nem jellemző az alkalmazottra és nem kötelezően kitöltendő,
hagyja üresen.
Tipp! A Tantárgyak táblázatban tantárgyanként adható meg a végzettség, amely a
tantárgyfelosztásban is szerepel majd.
5. Kattintson a Ment parancsra.
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Képzések dialógus kitöltése
Az iskolai életben és az októberi statisztikai szolgáltatáshoz fontos ez a dialógus.
Indítsa el az Alkalmazottak táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modulból.
1. Az Alkalmazottak táblázaton jelölje ki Magyar Mártont.
2. Kattintson a Képzések parancsra. A feljövő dialógus alkalmas a pedagógus folyamatban
lévő és már lezárt képzéseinek felvitelére. A választómezők értékkészletei az októberi
statisztikai adatlapból származnak. A táblázat most üres.
3. Vegyen fel egy képzést (Új parancs), írja be a képzés megnevezését.
4. Kattintson kétszer az Intézmény mezőn, mire megnyílik a Szervezetek táblázat a
választható képzőhelyek listájával.
5. Ha nincs benne a listában a keresett képzőhely, felvehető a Szervezetek táblázat Új
parancsra való kattintás után feljövő Szervezet dialóguson. Vegye fel a képző szervezetet
úgy, hogy a Képzőhely jelölőnégyzet be legyen kapcsolva.

6. A kiválasztott pl. képzőhelyen való kettős kattintásra a képzőhely beíródik a Képzések
dialóguson az Intézmény mezőbe.

7. Töltse ki a dialógus többi mezőjét, válasszon értékeket a mezőkbe, írja be a dátumokat. Ha
a pedagógus elvégezte a felvitt képzést, írja be a képzés végét (innen fogja tudja az októberi
statisztika, hogy befejezett képzésként kell beszámítani).
8. Kattintson a Ment parancsra. A képzés neve és adatai beíródnak a felső táblázatba.
Az Új parancsra való kattintás után további képzéseket lehet felvinni a 4. – 9. lépések
ismétlésével. A képzések megjelennek a táblázatban.
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Pedagógus adatok felvitele
A Programindító dialógus aktív.
1. Indítsa el kettős kattintással a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban az
Alkalmazottak programot, vagy kattintson az Alkalmazottak gombra. Feljön az
Alkalmazottak táblázat.
2. Válassza ki a pedagógust, majd kattintson a Pedagógus parancsra.

3. Megnyílik a Pedagógus dialógus, ahol a pedagógus egy tanévhez kapcsolódó adatait
lehet megadni. Ha már van beállítva aktuális tanév az Alapbeállítások dialóguson,
úgy a Tanév mező már tartalmazni fogja azt, ha nem, akkor válassza ki.

4. A dialógus hat szerkeszthető táblázatot tartalmaz: Tantárgyak, Osztályfőnök,
Csoportok, Jogcím, Elfoglaltságok és Tantárgyfelosztás, amelyeket ki kell tölteni.
4.1. Először a tantárgyakat adja meg, amelyeket a pedagógus oktat. Ha az Első
idegen nyelv, Második idegen nyelv vagy Harmadik idegen nyelv tantárgyakat
oktatja, úgy meg kell adni a konkrét nyelvet is. Nem nyelvi tantárgyak esetén a
Nyelv mező üresen marad.
Tipp! Gondosan járjon el, írja be a pedagógus összes tantárgyát, mert csak az itt megadott
tantárgyakat lehet használni a pedagógus tantárgyfelosztásánál és órarendjének
felvitelekor.
4.2. Ezután adja meg, azokat az osztályokat, amelyekben a pedagógus
osztályfőnök az adott tanévben. Ha még nincsenek az osztályok létrehozva az
adatbázisban, akkor ezt később teheti meg.
4.3. Adja meg azokat a csoportokat, amelyekben a pedagógus tanít az adott
tanévben. Ha még nincsenek a csoportok létrehozva az adatbázisban, akkor
ezt később teheti meg.
4.4. Folytassa az órák megadásával, írja be a kötelező óraszámot, valamint a
tartós helyettesítés óraszámát. A Jogcím táblázatban adja meg az
órabeszámításokat is, ha vannak (igazgató, osztályfőnök stb.).
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Az Órabeszámítás mezőben a Jogcím táblázatban megadott órák összegződnek. Az
Ellátott óraszám és a Túlóra értékét a rendszer fogja kiszámolni a tantárgyfelosztás
alapján.
4.5. Megadhatja a pedagógus elfoglaltságait, azaz mely nap mely tanítási
órájában nem lehet órarendi adatot megadni neki az órarend felvitelekor.
Tipp! Ha a tanárnak egész napos elfoglaltsága van, akkor az Óra mezőt üresen hagyva a Ment
paranccsal az adott nap összes órájára beírja az elfoglaltságot.
A tantárgyfelosztással az Aromo tanfolyam II. foglalkozik, tehát a Tantárgyfelosztás táblázat
még nincs kitöltve.

5. A Bezár paranccsal térjen vissza az Alkalmazottak táblázatra.
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Pedagógus adatok betöltése a KIR-ből
Az Aromo képes fogadni a központi KIR adatbázisba korábban felvitt pedagógus adatokat.
Ezt a funkciót a kezdeti adatfeltöltéskor javasolt használni. A kezdeti adatfeltöltés után is
be lehet tölteni a KIR adatbázisból az Aromo-ba az újonnan felvett tanulókat és
pedagógusokat, de a kezdeti adatfeltöltés után inkább az Aromo – KIR irányú adatáramlás
használata ajánlott, elkerülvén a KIR adatok elfogadásának hosszú eljárását.
1. Töltsük le a www.kir.hu oldalról a pedagógus adatokat tartalmazó fájlokat. A fájl neve
az iskola OM azonosítója előtte P betűkvel. A munkalap neve is P és az iskola OM
azonosítója legyen.
2. Mentsük el a fájlt és másoljuk az Aromo betöltés mappájába (alapértelmezett
értékekkel való telepítés esetén C.\Program Files\Aromo
Iskolaadminisztráció\aromodb\adatbetoltes). A fájlból őrizzünk meg egy példányt a
számítógép valamelyik másik mappájában.
3. A betöltéshez az Excel makró biztonsági szintjét közepesre, vagy alacsonyra kell
állítani. Eszközök menü Makró -> Biztonság parancs.

4. A betöltéskor a Windows Rövid dátumformátumának év része négy karakteres legyen
és ne legyen szóköz az év és hónap, valamint a hónap és nap között (az
alapértelmezett beállítás kielégíti ezeket a feltételeket). A Dátum rövidformátumot a
Start -> Vezérlőpult -> Területi és nyelvi beállítások -> Testreszabás -> Dátum
parancsok választásával lehet módosítani.
5. Indítsuk el az Aromot és a Rendszeradminisztráció menü Adatbetöltés dialógusát
indítsuk el.

6. Kattintsunk a Betöltés gombra, mire a program betölti a KIR-ből letöltött adatokat az
Aromo adatbázisába.

Alkalmazottak adatainak csoportos megadása
1. Indítsa el az Alkalmazottak táblázatot halmaz módban (Keresés/Szűrő, majd Halmazt
képez parancs). Jelölje meg azokat az alkalmazottakat, akikhez adatot kíván rendelni.
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2. Hajtsa végre az Adatok beállítása parancsot, ami megnyitja az Alkalmazott adatok
beállítása dialógust.
3. Töltse ki a dialógust.

4. Kattintson a Beállít gombra. A feltett kérdésre válaszoljon igennel. A program a táblázatban
szereplő valamennyi megjelölt alkalmazotthoz beírja a megadott adatokat, és bezárja a
dialógust.

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam I.

41

Az alkalmazott további adatainak megadása
Ha megnézi az Alkalmazott dialógus parancsait, láthatja, hogy sok, az alkalmazottra
jellemző adatokat tartalmazó dialógus indítható el róla, például: Pénzügyi adatok,
Szabadság, Foglalkoztatás, Jogviszonyok stb. Ezeket igény szerint az Aromo
mindennapos használata közben töltse fel adattal.
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Tanulók felvitele
Az alkalmazottakhoz hasonlóan a tanulók adatainak adminisztrációjához is segítséget nyújt az
Aromo. Ebben a fejezetben a tanulók személyi, (diák)szociális és fogyaték adatainak felvitelét
tanulhatjuk meg. E két utóbbi az októberi statisztika fontos részét képezik.

Személyi adatok felvitele
Tipp! Érdemes egyszerre egy osztály tanulóinak adatait felvinni, majd a tanulókhoz tartozó
osztály felvitelével folytatni a munkát.

1. Kattintson kétszer a Tanügyigazgatás-Tervezés modul Tanulók parancsára. Megnyílik a
Tanuló szűrő.

2. Zárja be a Tanuló szűrő dialógust, kattintson a Bezár parancsra.
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3. Kattintson a Tanulók táblázat Új parancsára. A Személyi adatok dialógus nyílik meg
üresen.
4. Írja be a tanuló szükséges adatait az Állandó lakcím, a kommunikációs számok,
Anyja neve, Apja, gondviselője neve kivételével, azokat csak mentés után adhatja
meg.

5. Kattintson a Ment parancsra.
6. Adja meg a tanuló címét, kommunikációs számait az ismert módon.
7. Adja meg a tanuló Anyja neve és Apja, gondviselője neve adatokat.
7.1. Kettős kattintás az Anyja neve mezőn, mire megnyílik a Személyek táblázat.
7.2. Válassza ki a keresett személyt a táblázatban.
7.3. A kiválasztott soron való kettős kattintással vagy az Átad parancs
használatával térjen vissza a Személyi adatok dialógusra.
Ha nem találja a keresett személyt a táblázatban, akkor hajtsa végre a következőket.
7.1. Kattintson az Új parancsra.
7.2. Írja be a személyt a Személy dialógusba.
7.3. Kattintson a Ment parancsra, majd zárja be a Személy dialógust.
7.4. A Személyek táblázaton válassza ki az újonnan felvitt személyt, aki a
megfelelő helyen van az ABC szerinti névsorban.
7.5. Térjen vissza a kiválasztott soron való kettős kattintással vagy az Átad
parancs használatával a Személyi adatok dialógusra.
Ugyanígy töltse ki az Apja, gondviselője neve mezőt.
Ha biztos abban, hogy a tanuló szülője nincs még benne az Aromo adatbázisában, úgy
kihagyhatja a Személyek táblázat felhívását. Ilyenkor kattintson az Apja Új vagy az Anyja
Új parancsra, mire azonnal a Személy dialógus jön fel. A felvitt személy a Bezár parancs
hatására hozzárendelődik a tanulóhoz.
Tipp! Ha a szülőnek több gyereke is jár az iskolába, a személyt csak egyszer kell felvenni.
8. Megadhatja a tanuló diákigazolványainak és bizonyítványainak adatait a
Diákigazolványok és a Bizonyítványok szerkeszthető táblázatokban.
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9. Az előző iskolákban szerzett bizonyítványok beírásánál szükség van a bizonyítványt
kibocsátó intézmény nevére.
9.1. Hagyja el a Bizonyítványok táblázat Kiállító mezőjét (pl. a JOBBRA nyíl
billentyűvel), mire megnyílik a Szervezetek táblázat a társintézmények listájával.
9.2. Válassza ki a szükséges intézményt, majd kettős kattintással vagy az Átad parancs
használatával térjen vissza a Személyi adatok dialógusra.
Ha nem találja a keresett szervezetet a táblázatban, akkor vegye fel.
9.1. Kattintson a Szervezetek táblázat Új parancsára.
9.2. Adja meg a kívánt intézmény adatait. A Társintézmény mezőt jelölje be.
9.3. Kattintson a Ment parancsra, majd zárja be a dialógust.
9.4. A Szervezetek táblázaton válassza ki az újonnan felvitt társintézményt.
9.5. Térjen vissza a kiválasztott soron való kettős kattintással vagy az Átad parancs
használatával Személyi adatok dialógusra.
10. Akármennyi tanulót vehet fel az Új paranccsal a 3.-9. lépések egymás utáni alkalmazásával.
11. A Személyi adatok dialógus bezárását követően a Tanulók táblázatban megjelennek az
újonnan felvett tanulók.
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Diákszociális adatok
A tanuló fogyaték adatainak megadása
A tanuló Személyi adatok dialógusán vagy a Tanulók táblázat kijelölt tanulóján kattintson a
Fogyatékok parancsra.
Megnyílik a Fogyatékok dialógus.

1. Kattintson az Új gombra.
2. A szóköz gomb lenyomásával válik aktívvá a Fajta mező. A lenyíló listából válassza ki a
megfelelőt.

3. Töltse ki a kezdetet, majd – ha tudja - a véget.
4. A Felülvizsgálati tanév (FV. tanév) mező szintén a szóköz gomb lenyomása után válik
aktívvá.

5. A Bizottság mező kitöltéséhez, kattintson a bizottság mezőre.
6. A Bizottság lista egyenlőre üres, kattintson az Új gombra és töltse ki a dialógust. Fontos,
hogy a Szekértő bizottság melletti jelölő négyzetet jelölje be.
7. Majd mentsen a Ment paranccsal.
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8. Zárja be a dialógust és kattintson duplán a Bizottság nevén, a Bizottság bekerül a
Fogyatékok dialógusba.

9. Írja be a Fogyaték számát, majd mentsen a Ment gombbal.

Zavarral küzdő tanulók keresése
A Programindító dialógus Tanügyigazgatás-Értékelés modulban a Fogyatékok
programot indítsa el kettős kattintással.
Megnyílik a szűrő. A Bizottság, időszak, fajta, felülvizsgálati tanév és a lejárat szerint lehet
szűrni. A példánkban a gyengénlátókra szűrünk rá.

Töltse ki a Fajtát, majd kattintson a menüsorban a Halmazt képez gombra.
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Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő adatainak megadása
1. Hívja fel a Rendszer adminisztrációt, majd kettős kattintással a Választható értékek
parancsot.
2. Válasszuk ki a listából a Tanuló zavar típusokat.

3. Kattintson az Új gombra és adja meg a Tanuló zavar típust, majd mentsen.

2. A tanuló Személyi adatok dialógusán vagy a Tanulók táblázat kijelölt tanulóján
kattintson a Diákszociális adatok parancsra.
2.

Megnyílik a Diákszociális adatok dialógus.

A Diákszociális adatok dialóguson a Dátum mezőt veszi alapnak a program, az a dátum
kerül be az Időszak dialógus Kezdet mezőjébe.

3. Jelölje be a Tanulási, magatartási, beill. zavarral küzdő jelölőnégyzetet, az Időszak
gomb inaktívvá válik
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4. Kattintson a Ment gombra, az Időszak gomb aktívvá válik.

5. Kattintson az Időszak gombra. A megnyíló dialóguson töltse ki az előző fejezetben
leírtak alapján.

Tanulási zavarral küzdő tanulók keresése
A Programindító dialógus Tanügyigazgatás - Értékelés modulban a Zavarok programot
indítsa el kettős kattintással.
Megnyílik a szűrő. A Bizottság, időszak, fajta, felülvizsgálati tanév és a lejárat szerint lehet
szűrni. A példánkban a Tanulási zavarra szűrünk rá.

Töltse ki a Fajtát, majd kattintson a menüsorban a Halmazt képez gombra.
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Tanuló halmozottan hátrányos adatainak megadása
Hátrányos helyzet fajtáinak megadása
1. Hívja fel a Rendszer adminisztrációt, majd kettős kattintással a Választható értékek
parancsot.
2. Válasszuk ki a listából a Tanuló hátrányos helyzet fajtáját.

3. Kattintson az Új gombra és adja meg a Tanuló hátrányos helyzet fajtáját, majd mentsen
a Ment gombbal.

Diákszociális adatok megadása
1.
2.
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A tanuló Személyi adatok dialógusán vagy a Tanulók táblázat kijelölt tanulóján
kattintson a Diákszociális adatok parancsra.
Megnyílik a Diákszociális adatok dialógus.
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3.

4.

5.

Jelölje be a Halmozottan hátrányos jelölőnégyzetet, az Időszak gomb inaktívvá
válik

Kattintson a Ment gombra, az Időszak gomb aktívvá válik.

Kattintson az Időszak gombra. A megnyíló dialóguson töltse ki az előző
fejezetben leírtak alapján.

Halmozottan hátrányos tanulók keresése
A Programindító dialógus Tanügyigazgatás - Értékelés modulban a Halmozottan
hátrányos programot indítsa el kettős kattintással.
Megnyílik a szűrő. A Bizottság, időszak, fajta, felülvizsgálati tanév és a lejárat szerint lehet
szűrni. A példánkban a Mozgássérült szűrünk rá.

Töltse ki a Fajtát, majd kattintson a menüsorban a Halmazt képez gombra.
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Egyéb szociális adatok megadása
1.
2.

A tanuló Személyi adatok dialógusán vagy a Tanulók táblázat kijelölt tanulóján
kattintson a Diákszociális adatok parancsra.
Megnyílik a Diákszociális adatok dialógus.

A Diákszociális adatok dialóguson a Dátum mezőt veszi alapnak a program, az a dátum
kerül be az Időszak dialógus Kezdet mezőjébe.
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3.

Jelölje be az adatok, az Időszak gombok inaktívvá válnak.

4.

Mentsen a Ment gombbal.

5.

Mentés után az Időszak gombok aktívvá válnak.
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6. Kattintson az Időszak gombra, ebbe a dialógusba az az időpont kerül be, ami a
Diákszociális adat dialóguson van.

Egyéb szociális adatok keresése
A Programindító dialógus Tanügyigazgatás - Értékelés modulban a Egyéb szociális
adatok programot indítsa el kettős kattintással.
Megnyílik a szűrő. A Típus, időszak és a lejárat szerint lehet szűrni. A példánkban a
Bejárókra szűrünk rá.

Töltse ki a Típust, majd kattintson a menüsorban a Halmazt képez gombra.
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Tanuló adatok betöltése a KIR-ből
Az Aromo képes fogadni a központi KIR adatbázisba korábban felvitt tanuló adatokat. Ezt a
funkciót a kezdeti adatfeltöltéskor javasolt használni. A kezdeti adatfeltöltés után is be lehet
tölteni a KIR adatbázisból az Aromo-ba az újonnan felvett tanulókat, de a kezdeti adatfeltöltés
után inkább az Aromo – KIR irányú adatáramlás használata ajánlott, elkerülvén a KIR adatok
elfogadásának hosszú eljárását.
1. Töltsük le a www.kir.hu oldalról a tanuló és pedagógus adatokat tartalmazó fájlokat.
A fájl neve az iskola OM azonosítója előtte a T betűkvel. Nyissuk meg a tanulók
adatait tartalmazó fájlt és szúrjunk be egy oszlopot (Osztály) az első oszlop (Tanuló
azonosító) elé. Ebbe az új oszlopba írjuk be a tanulókhoz tartozó osztályokat.
Ügyeljünk arra, hogy egy osztály össazes tanulójához ugyanabban a formában írjuk
be az osztály nevét. (Pl.: 1.a, vagy 1. a, vagy 1a).

2. A fájlban lévő, de iskolába már nem járó tanulók sorait töröljük ki. Ügyeljünk arra,
hogy az Excel munkafüzetek munkalapjainak nevei megegyezzenek a fájl
kiterjesztés nélküli nevével. (Pl.: T123456.xls munkafüzet munkalapja legyen
T123456).

3. Mentsük el a fájlt és másoljuk a tanulók és a pedagógusok adatait tartalmazó fájlokat
az Aromo iskola-mappájába (alapértelmezett értékekkel való telepítés esetén
C.\Program Files\Aromo Iskolaadminisztráció\aromodb\adatbetoltes). A fájlból
őrizzünk meg egy példányt a számítógép valamelyik másik mappájában.
4. A betöltéshez az Excel makró biztonsági szintjét közepesre, vagy alacsonyra kell
állítani. Eszközök menü Makró -> Biztonság parancs.
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5. A betöltéskor a Windows Rövid dátumformátumának év része négy karakteres legyen
és ne legyen szóköz az év és hónap, valamint a hónap és nap között (az
alapértelmezett beállítás kielégíti ezeket a feltételeket). A Dátum rövidformátumot a
Start -> Vezérlőpult -> Területi és nyelvi beállítások -> Testreszabás -> Dátum
parancsok választásával lehet módosítani.
6. Indítsuk el az Aromot és a Rendszeradminisztráció menü Adatbetöltés dialógusát indítsuk
el.

7. Adjuk meg azt a tanévet, amelyik tanévben a tanuló a megadott osztályba jár, majd
kattintsunk a Betöltés gombra, mire a program betölti a KIR-ből letöltött adatokat az Aromo
adatbázisába.
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Tanulócsoportok felvitele
A felvitt tanulókat a valóságnak megfelelően az adatbázisban is tanulócsoport(ok)ba
soroljuk. Elsődlegesen az osztályát adjuk meg, majd a különféle osztálybontásból vagy
más módon keletkező csoportokhoz (például nyelvi csoport, testnevelési csoport, énekkar)
rendeljük hozzá. Tehát ebben a fejezetben a különféle tanulócsoportokkal ismerkedünk
meg.

Az adminisztratív osztály felvitele
A Programindító dialógus aktív.
1. A tanulócsoportok (osztályok, csoportok) felviteléhez kattintson kétszer a
Tanügyigazgatás-Tervezés modul Tanulócsoportok parancsára. Megnyílik a
Tanulócsoportok táblázat.

2. Kattintson az Új parancsra. Megnyílik a Tanulócsoport dialógus.
A Tanulócsoport dialógus kezeli az osztályokat és a csoportokat is. A dialóguson a Tanév
ki van töltve az Alapbeállítások dialóguson beállított értékkel.

3. Adja meg az osztály kötelező adatait: Név, Évfolyam, Tanév, Feladatellátási hely,
Munkarend, Képzési forma, Tanterv és a nem kötelező adatokat: az állandó termet
(Terem), és a tervezett létszámot (Létszám terv) adatokat. Adja meg az óratervi órák
számát is, ami majd a tantárgyfelosztás készítésénél játszik majd szerepet.
Ha adminisztratív osztályt visz fel, amely egyben kezdő, hagyja az osztály és kezdő
jelölőnégyzeteteket bejelölve. Egy osztály akkor kezdő, ha nincs olyan előző tanévbeli
osztály, amelyből származik. Új tanév kezdésénél az Aromo kezeli ezt az adatot. Az
adatbázis kezdeti feltöltésénél minden osztálynál be kell jelölni a kezdő jelölőnégyzetet.
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4. Mentés után írja be az osztály osztályfőnökét.
Az Osztályfőnök mezőn való kettős kattintásra megjelenik az Alkalmazottak táblázat, amelyben
a pedagógus végzettségűek vannak. Válassza ki az osztályfőnököt, majd kettős kattintással vagy
az Átad parancsra való kattintással térhet vissza a Tanulócsoport dialógusra.

Két osztályfőnök esetén a második mezőbe való beírás hasonlóképpen történik.

Tipp! Egymást követően több osztályt is felvehet, de kényelmesebb egy osztályt felvenni (pl.
akkor, ha előzőleg egy osztály tanulóit vitte fel) és utána a tanulókat hozzákapcsolni az
osztályhoz. Majd újabb osztály tanulóit, osztályt vesz fel és összekapcsolja őket.
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Tanulók hozzárendelése az osztályhoz
Egy, az Aromo-ban használt új fogalommal ismerkedünk meg, ez a Részvétel.
Ez alatt a tanuló tanévenként változó, egy tanévbeli összefogó adatait értjük. Ehhez a
részvételhez lehet kapcsolni a tanuló tantervét, tanult nyelveit, csoportjait, érdemjegyeit,
hiányzásait stb.
1. Kattintson a Tanulócsoport dialógus (9. osztály) Részvételek parancsára a tanulók
osztályhoz való rendeléséhez, azaz a részvételek létrehozásához. Erre megnyílik az
üres Részvételek táblázat.
2. Kattintson a táblázat Új osztály/csoport tag parancsára, mire megnyílik a Tanulók
táblázat az aktuális tanév még osztályhoz nem kapcsolt tanulóival halmaz módban.
3. Válassza ki a halmazműveleteket használva az osztályhoz rendelendő tanulókat.
3.7. A Jel oszlopon (első oszlop) a SZÓKÖZ billentyűvel jelölje be a kapcsolandó tanulókat,
vagy
jelölje be azokat a tanulókat, akiket nem akar az osztályhoz kapcsolni, majd
kattintson a Halmaz/Minden jelölést átvált parancsra,
Most azok a tanulók vannak megjelölve, akik kellenek.
3.8. Ha minden tanulót az osztályhoz akar kapcsolni, akkor kattintson a Halmaz/Mindet megjelöl
parancsra.

3.9.
4. Kattintson az Átad parancsra.
5. A megjelenő dialóguson adja meg, hogy mikortól tagja a csoportnak.
6. Amikor végzett a dátum megadásával, kattintson a Tovább gombra.

A Részvételek táblázaton látható az osztályhoz rendelt új tanulók részvétele.

A részvételekben az Állapot mező tartalma beiratkozott lett.
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Tipp! Ha készen van egy osztály tanulóinak felvitelével, az osztály felvitelével és a leendő
tanulóknak az osztályhoz való részvétel általi hozzákapcsolásával, folytassa a munkát a
többi osztály tanulóinak és az osztályok felvitelével.
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Tanulók adatainak csoportos megadása
1. Indítsa el a Tanulók táblázatot halmaz módban, majd jelölje meg azokat a tanulókat,
akikhez adatot kíván rendelni.

2. Hajtsa végre az Adatok beállítása parancsot, ami megnyitja a Tanuló adatok beállítása
dialógust.
3. Adja meg azokat az adatokat, amelyeket a kijelölt tanulókhoz akar rendelni.

4. Kattintson a Beállít gombra. A feltett kérdésre válaszoljon igennel. A program a táblázatban
szereplő valamennyi megjelölt tanulóhoz beírja a megadott adatokat, és bezárja a dialógust.
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Tanuló osztályhoz hozzárendelés megszüntetése
1. A Tanulócsoportok táblázaton jelölje ki az osztályt.
2. Kattintson a Részvételek parancsra. Megnyílik a Részvételek táblázat az osztályhoz
rendelt tanulókkal.
3. Jelölje ki a tanulót, majd kattintson a Részletek parancsra. Megnyílik a tanuló
Részvétel dialógusa.
4. Kattintson a Töröl parancsra. A kapcsolat megszűnik a tanuló és az osztály között.
A dialógus bezárul. A Részvételek táblázatban nem szerepel a tanuló.
Fontos! Ilyen módon törölni csak az adatfelvétel során keletkezett téves hozzárendelés
esetén szabad. Ha a tanuló pl. évközben másik osztályba kerül, akkor az Állapot mező
tartamát kilépett-re kell változtatni, és ki kell tölteni a Kilépés dátum-át. A tanulót új
részvételként kell az új osztályhoz kapcsolni. Különben a korábban felvitt, a részvételhez
kapcsolódó adatok (pl. hiányzás) elvesznek.
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Tanuló kiléptetése az osztályból
1. A Tanulócsoportok táblázaton jelölje ki az osztályt.
2. Kattintson a Részvételek parancsra. Megnyílik a Részvételek táblázat az osztályhoz rendelt
tanulókkal.
3. Jelölje ki a tanulót, majd kattintson a Kiléptetés az osztályból/intézményből parancsra.
Megnyílik a Kilépés az osztályból dialógus.

4. Írja be az osztályból való távozás dátumát. Ha a tanuló az egyik osztályból megy át egy
másik osztályba, úgy válassza ki az új osztályt.

5. Kattintson a Kiléptet gombra, mire a tanuló átkerül a kiválasztott osztályba.
6. Egy másik tanuló kilép az intézményből Jelölje ki a tanulót, majd kattintson a Kiléptetés az
osztályból/intézményből parancsra. Megnyílik a Kilépés az osztályból dialógus. Hagyja
üresen az osztály mezőt. Írja be a következő intézményt, majd kattintson a Kiléptet gombra.
A feljövő dialóguson írja be a záradékot, majd kattintson a Bezár gombra.
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Az osztály névsora
A Programindító dialógus aktív. A 9. SZ. osztály tanulóinak névsorát nyomtassa ki.
1. Kattintson kétszer a Tanügyigazgatás-Tervezés modul Tanulók parancsára.
Megnyílik a Tanuló szűrő.
2. A szűrőn jelölje be a 9. SZ. osztályt, majd kattintson a Halmazt képez parancsra.
Megnyílik a Tanulók táblázat.

3. Kattintson az Export parancsra. Elindul az Excel program. A parancs a táblázat
adatat Excel munkalapra másolja.
4. Megjelenik a Nyomtatandó oszlopok kiválasztása dialógus, amelyen fel vannak
sorolva a táblázat oszlopainak nevei. Az oszlopok egyenként bejelölhetők a
jelölőnégyzetre kattintva. A megjelölt oszlopok fognak szerepelni a kinyomtatandó
táblázatban.

5. Kattintson az OK gombra. Az Excel elkészíti nyomtatható formában az osztály
névsorát, benne az előzőleg megjelölt adatokkal.
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6. Nyomtassa ki a névsort és zárja be az Excel programot.

Levélcímke nyomtatás
A 9. G. osztály tanulóinak meghívót küldünk, ezért levélcímkéket nyomtatunk.
1. Kattintson a Levélcímke nyomtatás parancsra.
2. Elindul az Excel program Címke, borítékkészítés nevű dialógus, amelyen ki lehet
választani, hogy borítékcímzéseket, vagy valamelyik címkegyűjteményt szeretnénk
készíteni.

3. Válassza ki az első címkét, majd kattintson a KÉSZÍT gombra.
4. Elkészül a címkéket tartalmazó WORD fájl, amit ki lehet nyomtatni.
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Csoport szervezése egy osztályból – osztálybontás
A minta adatbázis 2012-2013-es tanév-en a 9. G. osztály Első idegen nyelv Angol nyelv
tantárgyának oktatásához szervezett csoport egy osztályból szervezett csoport.
A Programindító dialógus aktív.
1. Csoport felviteléhez kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul
Tanulócsoportok parancsára. Megnyílik a Tanulócsoportok táblázat.
2. Kattintson az Új parancsra, erre megnyílik a Tanulócsoport dialógus.
3. A Tanév mezőben válassza ki a 2012-2013-es tanévet.
4. Kattintson az osztály jelölőnégyzetre, hogy megszűnjön annak jelöltsége, és adja
meg a szükséges adatokat.

5. Válassza ki a Csoport típus mezőben: osztálybontás.
6. Kattintson a Ment parancsra.
7. Töltse ki a Tantárgyak szerkeszthető táblázatot, írja be az Első idegen nyelv
tantárgyat.
8. Az Osztályok szerkeszthető táblázatba vegye fel a 9. SZ. osztályt.
9. Rendeljen a csoporthoz a tanulókat.
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Tanulók hozzárendelése a csoporthoz
A Tanulócsoport dialógus aktív. Rendeljen tanulókat a csoporthoz.
1. Kattintson a Részvételek parancsra, erre megnyílik a Részvételek táblázat üresen.
2. Kattintson az Új csoport tag gombra, erre megnyílik a Részvételek táblázat egy újabb
példánya a csoporthoz rendelt osztályok tanulóival.
3. Válassza ki a halmazműveleteket használva az osztályhoz rendelendő tanulókat.
A Jel oszlopon a SZÓKÖZ billentyűvel jelölje be a kapcsolandó tanulókat
vagy
jelölje be azokat a tanulókat, akiket nem akar a csoporthoz kapcsolni, majd a kattintson a
Halmaz/Minden jelölést átvált parancsra.
Most azok a tanulók lesznek megjelölve, akik kellenek.

4. Kattintson az Átad parancsra.
5. A megjelent dialóguson adja meg, hogy mikortól tagja a csoportnak a tanuló.

A megjelölt tanulókat a csoporthoz rendeli.
Visszatérve a Részvételek táblázatra látható az osztályhoz rendelt új tanuló részvétele.

Vigye be iskolája összes csoportját és rendelje hozzá a tanulókat (részvételeket).
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Tanuló hozzárendelés megszüntetése csoportban
1. A Tanulócsoportok táblázaton jelölje ki a csoportot.
2. Kattintson a Részvételek parancsra. Megnyílik a Részvételek táblázat a csoporthoz
rendelt tanulókkal.
3. Jelölje ki a tanulót. Jobb egérgombbal megnyílik a Dialógus menü, kattintson a
Csoport tagot töröl parancsra. A tanuló törlődik a táblázatból.

Csoport szervezése adott tantárgyra több osztályból –
osztálybontás
Több osztályból való csoport szervezésére készítsük el a 9. Testnevelés Fiúk csoportját,
amely a 9.G. és 9. SZ. osztályok fiú tanulóiból fog állni. Ebben az esetben bontott
osztályokból szervezünk egy-egy csoportot: a két osztály fiú tanulóiból és külön a két
osztály leány tanulóiból.
A Programindító dialógus aktív.
1. Csoport felviteléhez kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul
Tanulócsoportok parancsára. Megnyílik a Tanulócsoportok táblázat.
2. Kattintson az Új parancsra, erre megnyílik a Tanulócsoport dialógus.
3. A Tanév mezőben válassza ki a 2012-2013 tanév-et.
4. Kattintson az osztály jelölőnégyzetre, hogy megszűnjön annak jelöltsége, és adja
meg a szükséges adatokat.
5. Kattintson a Ment parancsra.

6. Adja meg a Tantárgyak táblázatban, hogy mely tantárgy oktatására szervezték a
csoportot. Az Új gombbal vegyen fel egy új sort, vegye fel a Testnevelés és sport
tantárgyat. Ha nyelvre szerveztek a csoportot, úgy adja meg a konkrét nyelvet és a
nyelvi szintet is.
7. A Ment gombbal mentsen.
8. Adja meg az Osztályok táblázatban 9.G. és 9. SZ. osztályokat, akikből a csoport
szerveződött.
Az Új gombbal vegyen fel egy új sort, töltse ki, és a Ment gombbal mentse el.
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9. Írja be a Csoport típus mezőbe: osztálybontás és töltse ki az óratervi órákat. A Ment
gombbal mentsen.
10. Hozzá kell rendelni a csoporthoz a tanulókat, hajtsa végre a Részvételek parancsot.

 Tanulók hozzárendelése a csoporthoz 66. oldalon található.
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Csoport szervezése – nem osztálybontásból származó
Ilyen csoport például az Énekkar, amelyben különböző évfolyamok osztályainak tanulói
szerepelhetnek.
A Programindító dialógus aktív.
1. Kattintson Tanulócsoport táblázat vagy a Tanulócsoport dialóguson az Új
parancsra, erre megnyílik egy új Tanulócsoport dialógus.
2. A csoport több osztály tanulóiból álló csoport. Kattintson az osztály jelölőnégyzetre,
hogy megszűnjön annak jelöltsége. Adja meg a Név, Évfolyam (Több),
Feladatellátási hely, Munkarend, Terem, Csoport típus (Énekkar) adatokat.
3. Kattintson a Ment parancsra.
4. A Tantárgyak táblázatba vegye fel az Ének-zene tantárgyat.
5. Az Osztályok listában hozzá kell rendelni a csoporthoz az osztályokat.

6. A csoporthoz hozzá kell rendelni a tanulókat.
Az alábbi táblázat a csoporthoz rendelt tanulókat mutatja.
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Tanulók csoportjai lista
Az osztály tanulóiról lista készíthető, amely megmutatja, hogy a tanulók mely csoportokba
tartoznak.
A Tanulócsoportok táblázat aktív.
1. Jelölje ki az osztályt, ha akarja kettős kattintással meg is nyithatja a Tanulócsoport
dialógust.
2. Kattintson a Tanulók csoportjai parancsra. Az Excel-ben létrejövő lista tartalmazza a kijelölt
osztály tanulóit (sorok), megjelölve a tanulók csoportbeosztását (oszlopok).

70

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam I.

Tantárgyfelosztás
Év eleji feladat az adott évre vonatkozó tantárgyfelosztás felvitele. A Tantárgyfelosztást az
Aromoban az Excel által támogatott program és az Aromo dialógusok segítségével lehet
felvinni.
A tantárgyfelosztás elkészítéséhez az adatbázisnak már tartalmaznia kell
 a tantárgyakat
 az pedagógusok adatait,
 az osztályokat, csoportokat,
 és ezek kapcsolatait.
Annak ellenére, hogy egy pedagógushoz vagy tanulócsoporthoz tartozó tantárgyfelosztási
adatok felvihetők, megnézhetők és változtathatók a Pedagógus és a Tanulócsoport
dialógusokon, mégis ezt az Excel alapú felvivő programot ajánljuk a tantárgyfelosztás
kezelésére, mely nagyon hasonlít az iskolákban használt papír alapú tantárgyfelosztás
nyomtatványhoz, ezért ismerősnek tűnik. Az Aromo dialógusokhoz képest az Excel
tantárgyfelosztás jobban áttekinthető, mivel minden adat egyidejűleg szerepel rajta.

Tantárgyfelosztás bevitele az Excelben
A Programindító dialógus aktív.
Indítsa el a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban a Tanévek parancsot, megnyílik a
Tanévek táblázat.
1. Válassza ki a 2012-2013-es tanévet, és a Részletek paranccsal nyissa meg a Tanév
részletező dialógust.
2. Indítsa el a Tantárgyfelosztás parancsot.
Megjelenik a Tantárgyfelosztás táblázat az Excelben.

A Tantárgyfelosztás táblázat
Indítás után néhány másodperc alatt elkészül a munkalap. A bal oldalon a tanárok
pedagógiai adatait láthatjuk, az oszlop fejlécek az osztályokat tartalmazzák, mégpedig
munkarendenként (nappali, levelező, esti és más munkarend), és ezen belül
évfolyamonként. Az osztályok után a csoportok felsorolása található.
Minden osztály és csoport alatt a tervezett létszám és az órarendi órák száma tájékoztató
adat látszik. A sorok végén összegző mezőket találunk.
1. Írja be a tanárok különböző tanulócsoportokhoz tartozó óraszámait! Figyelje meg az
összegző mezők változásait!
A tantárgyfelosztásba beírt értékek alapértelmezése olyan, hogy mind a tanár sorában,
mind a tanulócsoport oszlopában összegződik. Az adatokat szükség szerint lehet
minősíteni.
Ha azt akarja, hogy a beírt érték ne összegződjön a tanár sorában (osztálybontás van és
már egyszer a másik osztálynál szerepel az érték), úgy kattintson a Tanáré gombra, erre a
beírt érték értelmezése megváltozik (Osztály) és a tanár összes órája csökkenni fog.
A Tanáré gombra való ismételt kattintással visszaállíthatjuk az eredeti állapotot. Az
eredmény, vagyis az órák minősítése az eszköztár jobb szélső mezőjében követhető
nyomon.
Ha azt akarja, hogy a beírt érték ne összegződjön a tanulócsoport oszlopában, úgy
kattintson az Osztályé gombra, erre a beírt érték értelmezése megváltozik (Tanár) és a
tanulócsoport összes órája csökkenni fog. A Osztályé gombra való ismételt kattintással
visszaállíthatja az eredeti állapotot.
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2. Megadhatja a tanár túlóráit is. A Túlóra gombra való kattintással megnyílik egy dialógus,
amelyen beírhatja, hogy a kijelölt óraszámból mennyi a túlóra. A dialógus bezárása után az
aktuális cellához egy megjegyzést fűz a program, amelyben a beírt túlóra szerepel. A túlórát
normál órává visszaminősíteni a Túlóra gombra való ismételt kattintással lehet, majd a
megjelenő dialóguson 0 értéket kell beírni.

3. Megadhatja a tanár helyettesítési óráit is. A Tartós helyettesítés gombra való kattintással
megnyílik egy dialógus, amelyen beírhatja, hogy a kijelölt óraszámból mennyit tölt tartós
helyettesítéssel. A dialógus bezárása után az aktuális cellához egy megjegyzést fűz a
program, amelyben a beírt tartós helyettesítés szerepel.

4. Írja be az előkészített tantárgyfelosztást. Írja be a tanárok különböző tanulócsoportokhoz
tartozó óraszámait! Figyelje meg az összegző mezők változásait!
5. Ha elkészült, mentsen a Ment gombbal.
6. A Kilépés gombra való kattintással lépjen ki az Excelből.
Fontos! A program kilépéskor is ment az adatbázisba, így nem veszíti el azt, amit a táblázatba
beírt.
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A képeken egy lehetséges tantárgyfelosztást mutatunk be.

Tipp! A tantárgyfelosztás több lépésben is elkészíthető. Ha ismételten elindítja a
tantárgyfelosztást a Tanév dialógus Tantárgyfelosztás parancsával, folytathatja azok
felvitelét.
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Tantárgyfelosztás a Pedagógus dialóguson
Egy pedagógus tantárgyfelosztása a Pedagógus dialóguson is felvihető, megnézhető és
módosítható. Általában csak megtekintésre vagy módosításra használjuk.
Az Alkalmazottak táblázat aktív. Jelölje ki a pedagógust.
1. Kattintson a Pedagógus parancsra, megnyílik a Pedagógus dialógus.

A Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázatban az eddig felvitt adatok láthatók.
2. Vegyen fel egy új sort.
3. Nyomja meg az Új gombot. A táblázat utolsó soraként egy üres sor jelenik meg.
4. Töltse ki a sort az Számítástechnika csoport beírásával. Az óraszám legyen 4, ami túlóra is.
5. Nyomja meg a Ment gombot. Az ellátott óraszámot és a túlórát is megnövelte a program 2vel.

Ha az újonnan felvitt sor Tanáré oszlopában megszünteti a jelölést, akkor az ellátott óraszám és
a túlóra is csökken 2-vel.
6. Próbálja megváltoztatni a Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázat adatait, adjon hozzá új
tantárgyfelosztási adatot az Új gombbal, töröljön egyet a Töröl gombbal. Változtassa meg
az egyes értékeket és figyelje meg a számított órák változását.
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Fontos! A Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázat Túlóra jelölése nincs hatással a Túlóra
mező tartalmára, azt a kötelező óraszám, az ellátott óraszám, a tartós helyettesítés és az
órabeszámítás értékekből számolja a program.
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Osztálybontás megadása a Pedagógus dialóguson
Tételezzük fel, hogy Számtek Tibor Informatikát oktat a 9. SZ. osztályban két csoportban
heti 2-2 órában.
1. Indítsa el az Alkalmazottak táblázatot, jelölje ki Számtek Tibort, majd kattintson a
Pedagógus parancsra.

2. Megnyílik a Pedagógus dialógus. Adja meg, hogy a tanár tanítja az Informatika
tantárgyat a Tantárgyak keretben.

3. Adja meg a tantárgyfelosztást a Tantárgyfelosztás keretben, majd mentsen.

4. Mivel a tanár osztálybontásban két csoportban tanítja az Informatikát, kattintson a
Csoport gombra. Feljön a Csoport tantárgyfelosztás dialógus.
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5. A dialógus Csoportok listája mutatja az osztályhoz rendelt csoportokat. Mivel az
Informatikát más csoportokban tanítja a tanár, vegyen fel két új csoportot, kattintson az Új
gombra. A feljövő Tanulócsoport dialóguson adja meg a csoport rövid nevét és nevét.

6. Mentsen, a dialógus Osztályok listájába bekerül a 9. informatika 1. csoport. Vegye fel a
másik Informatika csoportot is, kattintson az Új gombra, adja meg a rövid nevet és a nevet,
majd mentsen és zárja be a Tanulócsoport dialógust. A Csoport tantárgyfelosztás
dialógus Csoportok listájában megjelennek az újonnan felvett csoportok.

7. Jelölje ki az 1-es Informatika csoportot, majd kattintson a Választ gombra, írja be az
óraszámot (2), majd kattintson a Tantárgyfelosztás keret Ment gombjára.
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8. Ugyanezt ismételje meg a 2-es Informatika csoporttal is.

9. Zárja be a dialógust. A program visszatér a Pedagógus dialógusra. A
Tantárgyfelosztás keret 9. SZ. Informatika sorában lévő 2-es szám jelzi, hogy a
tantárgyat 2 csoportban tanítja a pedagógus.

10. Kattintson a Csoport nézet gombra. A Tantárgyfelosztás keretben most az oktatott
csoportok láthatók.
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Tantárgyfelosztás a Tanulócsoport dialóguson
Egy tanulócsoport tantárgyfelosztása a Tanulócsoport dialóguson is felvihető,
megnézhető és módosítható. Általában csak megtekintésre vagy módosításra használjuk.
A Programindító dialógus aktív.
1. Nyissa meg Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul
Tanulócsoportok parancsával.
2. Jelölje ki a tanulócsoportot, majd nyissa meg a Tanulócsoport dialógust kettős
kattintással vagy a Részletek paranccsal.
3. Vegyen fel egy új sort a Tantárgyfelosztás táblázatban.
3.1. Nyomja meg az Új gombot. A táblázat utolsó soraként egy üres sor jelenik meg.
3.2. Töltse ki a sort: az Történelem tantárgyat, Németh Olga pedagógust, heti 4 órát.
3.3. Próbálja meg az Osztályé jelölőnégyzetet megváltoztatni. Ha a bejelölést
megszünteti, akkor az osztály tantárgyfelosztás szerinti óráinak mennyisége
csökkenni fog.

4. Próbálja megváltoztatni a Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázat adatait, adjon
hozzá új tantárgyfelosztási adatot, töröljön meglévő adatot.

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam I.

79

Osztálybontás megadása a Tanulócsoport dialóguson
Tételezzük fel, hogy Számtek Tibor Történelem korrepetációt tart a 9.G és 9.SZ osztály tagjaiból
alakított csoportnak.
1. Nyissa meg Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul
Tanulócsoportok parancsával, majd kattintson a Tantárgyfelosztás keret Új gombjára. Az
új sorba írja be az új tantárgyfelosztást az alábbi kép szerint.

2. Kattintson a Ment gombra, majd mivel az osztály csak egy része vesz részt a
korrepetáláson, kattintson a Csoport gombra. Feljön a Csoport tantárgyfelosztás dialógus.
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3. Mivel új csoportot kell felvenni, kattintson a Csoportok keret Új gombjára. Feljön a
Tanulócsoport dialógus. Adja meg a csoport rövid nevét és nevét és mentsen.

4. A csoportba a 9. SZ osztály tanulói is járnak, írja be a 9. SZ osztályt az Osztályok
listába.

5. Zárja be a dialógust, majd a Csoport tantárgyfelosztás dialóguson válassza ki az új
csoportot a Csoportok listában, majd kattintson a Választ gombra.
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6. Írja be az óraszámot a Tantárgyfelosztás keret Óraszám mezőjébe, majd kattintson a keret
Ment gombjára.

7. Zárja be a dialógust. A Tanulócsoport dialógus Tantárgyfelosztás keretében a sorban
megjelenő 1-es szám jelzi, hogy a Történelem korrepetálás egy csoportban történik.

8. Mivel a csoport tagjai a 9. SZ osztályból is származnak, a tantárgyfelosztás bejegyzés
megjelenik a 9. SZ osztály tantárgyfelosztásában is. A két bejegyzés egyikénél a Tanáré
jelölő négyzet jelöltségét meg kell szüntetni.
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Függelék
A következő fejezetekben egy-egy, a különféle dialógusokon használt különleges mező,
dialógusrészlet vagy valamilyen szempontból speciális dialógus, táblázat kezelését írjuk le.

Cím adatok kezelése
A Szereplő típusú egyedeket kezelő dialógusok mindegyikén (Intézmény, Szervezet,
Személyi adatok, Személy, Feladatellátási hely stb.) van címet tartalmazó mező, mely
tartalmazza az egyedhez kapcsolt elsődleges címet, ám az nem írható közvetlenül a
mezőbe. A példában az intézmény címének kezelése látható.

Címek megtekintése
A Programindító dialógus Tanügyigazgatás-Tervezés modulban az Intézmény
programot indítsa el kettős kattintással.

A dialóguson a Cím mező nem üres, így a mezőn való kettős kattintásra a Címek táblázat
nyílik meg az Intézményhez kapcsolt címekkel.

A programban cím többféle típusú lehet: állandó/elsődleges, tartózkodási (csak
személyeknél) és postafiók. A Címek táblázatban lévő elsődleges típusú cím jelenik meg
az Intézmény és más Szereplő egyed dialógusán.
A Cím dialógust, amely egy címet tartalmaz részletesen, a Részletek paranccsal vagy a
címen való kettős kattintással lehet megnyitni. A Cím dialógus a szereplő egyed címeinek
kezelésére szolgál.
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Ha az intézménynek, ill. az egyednek még nincs címe, akkor a címet tartalmazó mezője
természetesen üres. Ilyenkor a mezőn való kettős kattintás a Cím dialógust nyitja meg. Csak
olyan egyedhez lehet címet kapcsolni, amelyik már része az adatbázisnak, ezért új egyed
felvétele során a Cím mezőre való kettős kattintás előtt el kell menteni az egyedet.
A Cím dialógus kitöltését az Irányítószámok és a Települések táblázat használata segíti, a
táblázatokban látható az összes magyarországi irányítószám és település.

Új cím felvitele

Település megadásakor irányítószám, megye, ország kitöltés
Ha az irányítószámot tudja, akkor az Irányítószám mezőbe írja be az irányítószámot. Ha a beírt
irányítószám szerepel a jegyzékben, úgy az irányítószámhoz tartozó település, megye és ország
mező kitöltődik.
Ha ismeri a települést.
1. Töltse ki a Település mezőt.
2. Kattintson kettőt az Irányítószám mezőben. Megnyílik az Irányítószámok táblázat, benne a
megadott település és irányítószám és más települések is.
3. Kattintson az Átad parancsra. A program visszatér a Cím dialógusra és kitölti az
Irányítószám, Település, Megye és Ország mezőket.

Irányítószám kiválasztása táblázatból
Az irányítószámot ki lehet választani az Irányítószám mezőn való kettős kattintásra megnyíló
Irányítószámok táblázaton.
A táblázat a magyarországi irányítószámokat tartalmazza. Az irányítószámokat nem lehet
bővíteni, módosítani vagy törölni. Frissítésük központilag történik.
A Cím dialóguson az Irányítószám mezőbe beírt érték szűkíti a táblázatban megjelenő
irányítószámokat, pl. ha az 1-es számjegy beírása után kettőt kattintunk a mezőn, úgy csak az 1gyel kezdődő irányítószámok, a budapesti irányítószámok jelennek meg a táblázatban.
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Szűrés
A Keresés/Szűrő parancs hatására az Irányítószám és utcajegyzék szűrő dialógus
nyílik meg.

A szűrés a dialógus kitöltését követően a Szűr vagy Halmazt képez gomb hatására
történik. Az Irányítószám és Utca mezőkre érdemes szűrni.
Az Irányítószám mezőben megadható teljes irányítószám vagy annak első néhány jegye,
az Irányítószámok táblázaton a megadott feltételnek eleget tevő irányítószámok jelennek
meg. (A Cím dialóguson egyből is megadhattuk volna az 1097-et.)

Visszatérés a hívó dialógusra
Ha az Irányítószámok táblázatból az Átad paranccsal vagy a kijelölt irányítószámon való
kettős kattintással térünk vissza, a program kitölti az Irányítószám, Település, Megye és
Ország mezőket, az utcajegyzékből történt választás esetén a Közterület neve és a
Jelleg mezőket is.

Település kiválasztása táblázatból
Ha nem ismerjük az irányítószámot, úgy a Települések táblázatot hívhatjuk segítségül a
Cím dialógus Település mezőjén való kettős kattintással.

Szűkíthető a táblázatban megjelenő települések köre, ha a Cím dialóguson a Település
mezőbe beírjuk a település első néhány betűjét, és kettőt kattintunk. A megnyíló
Települések táblázatban a beírt betűkkel kezdődő települések jelennek meg.
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Oszlop szerinti szűrés
Szűkíti a táblázatban megjelenő települések körét, ha az első sorban a Település mezőbe beírja
a település első néhány betűjét, és a Keresés/ Keres parancsot végrehajtjuk.
Tipp! Lásd az Osztály táblázat leírását a Felhasználói kézikönyvben.
A táblázat első sorának első oszlopában megadott értéket, mint szűrőt alkalmazva az oszlopban
lévő tartalmak alapján a településeket összegyűjti ugyanabban a táblázatban, ugyanabban a
módban.

Település szerinti szűrés
A Keresés/Szűrő parancs felhívja a Település szűrő dialógust, amelyen szintén kereshetünk a
településre.
A Szűrő parancs hatására a Település szűrő dialógus nyílik meg.

A feltételek megadását követően a Szűr paranccsal térhet vissza a Települések táblázatra.

Visszatérés a hívó dialógusra
A Települések táblázatból az Átad paranccsal vagy a kijelölt településen való kettős kattintással
térünk vissza, erre a program kitölti a Település, Megye és Ország mezőket, ha a kiválasztott
településhez csak egy irányítószám tartozik, úgy az Irányítószám mezőt is.
A település teljes nevét is be lehet írni a Cím dialóguson a Település mezőbe, ekkor a Megye és
az Ország mezőt a program kitölti.
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Új település felvétele
Mit tegyünk, ha nem találjuk a beírandó települést a Települések táblázatban? Ez csak
akkor lehetséges, ha a keresett település nem Magyarországon van.
1. Kattintson a Települések táblázat Új parancsára, A Település dialógus nyílik meg.
2. Írja be a nem magyarországi települést és válassza ki vagy írja be az országot a
Település dialógusba. Az Ország mezőbe választott Magyarországot a program nem
fogadja el.
3. Kattintson a Ment parancsra.

Ezentúl ez a település is választható lesz a Települések táblázatból.
Új településként csak nem magyarországi települést lehet felvenni, a magyarországi
települések frissítése központilag történik.

Módosítás és törlés
Cím módosítása és törlése a Cím dialóguson lehetséges. A Címek táblázaton a kijelölt
címen való kettős kattintás vagy a Részletek parancs megnyitja a Cím dialógust.
Az adatok változtatása után a Ment parancs az új címet elmenti. A Töröl parancs törli a
címet.
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Kommunikációs számok kezelése
A Szereplő típusú egyedeket kezelő dialógusok mindegyikén vannak kommunikációs számot
tartalmazó mezők (Telefon, Fax, Mobil, E-mail, Internet), melyek tartalmaznak egy, az
egyedhez kapcsolt kommunikációs számot.

A kommunikációs számok mezőket csak akkor lehet kitölteni, ha a dialóguson a Szereplő típusú
egyed alapadatait felvette és mentette.
A kommunikációs számok mezőkre való kettős kattintás a Kommunikáció szerkeszthető
táblázatot nyitja meg az egyedhez tartozó kommunikációs számokkal vagy ezek hiánya esetén
beviteli állapotban.
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Új kommunikációs szám felvitele
1. Kattintson az Új parancsra. A táblázat végén egy új sor jelenik meg

.
2. A Szám mezőbe írja be a kommunikációs számot, ami e-mail esetén a címet. Ezután
válassza ki az eszközt és a típust: a SZÓKÖZ billentyű lenyomására megjelenik a
választómező jele a nyíl, a nyílra kattintva a listában megjelenő értékkészletből
válasszon egyet. Az Elsődleges mező a SZÓKÖZ billentyű lenyomásával jelölhető be.
A itt megjelölt szám látható majd az egyed dialógusának valamelyik kommunikációs
szám mezőjében.
3. Kattintson a Ment parancsra, amely a kommunikációs számot hozzákapcsolja a
szereplőhöz.
Egy szereplőhöz több kommunikációs szám is kapcsolható, az 1.-3. alkalmazásával.
A hívó dialógusra a Bezár paranccsal lehet visszatérni, és a hívó kommunikációs mezőbe
beíródik az első ilyen típusú kommunikációs szám.

Módosítás és törlés
A dialógus listájában kiválasztott kommunikációs szám a dialógus adatbeviteli mezőiben
szabadon módosítható, illetve törölhető.
Egy számot lehet több szereplőhöz is rendelni.
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Szerkeszthető táblázat kezelése
Az Aromo több, szerkeszthető táblázatot tartalmazó dialógust tartalmaz. Az ilyen dialógusok
általában Egyed részletező dialógusról indíthatók, vagy Egyed dialóguson találhatók.
Például ilyen a Tantárgyak táblázat a Tanterv/Óraterv dialóguson.

A szerkeszthető táblázat parancsai
A táblázat melletti gombok a táblázat kitöltöttségétől és állapotától függően érhetők el.

Új
Új sor felvitelének kezdeményezése, a sor mezőihez tartozó alapértelmezések beállítása.
A táblázatban utolsóként megjelenik a beviteli sor.

Ment
Az új vagy módosított sor adatainak mentése.

Töröl
A kijelölt sor törlése.

A szerkeszthető táblázat működése
A táblázat egy sorának kitöltése
A szerkeszthető táblázat szövegmezőket, választómezőket és jelölőnégyzeteket tartalmazhat.
Egy soron belül a JOBBRA vagy a BALRA nyíllal lehet mozogni az oszlopok között.
Szövegmezők
Az egyszerű szövegmezőbe bármilyen szöveg beírható.
A választási támogatással ellátott szövegmezőbe előzőleg felvitt egyedeket lehet kiválasztani.
Ezek a mezők általában az egyedek rövid nevét tartalmazzák. Ha egy ilyen mezőről a JOBBRA
vagy a BALRA nyíllal lelépünk, megnyílik a mezőhöz kapcsolt Osztály áttekintő táblázata az
Osztály összes egyedével (Példa: a Munkahelyek táblázatról a Szervezetek táblázat).
Szűkíthetjük a feljövő táblázat tartalmát a keresett egyed rövid nevének első néhány betűjének
beírásával. Az áttekintő táblázatról a szerkeszthető táblázatra a kiválasztott egyeden való kettős
kattintással, vagy az Átad parancs kiválasztásával lehet visszatérni.
Például: a Tanulócsoport dialóguson a tanár rövid neve és neve a Tantárgyfelosztás
táblázatba írandó. A Rövid név mezőről való lelépéskor megnyílik az Alkalmazottak táblázat,
amelyben ki lehet választani a pedagógust. Visszatérve az Átad paranccsal a Tanulócsoport
dialógusra a program kitölti a Rövid név és Név mezőket.
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Választómezők
A választómezőre lépve a SZÓKÖZ billentyű lenyomására megjelenik a mező jobb szélén a
lefelé mutató nyíl, amelyre kattintva megjelenik a választó lista. A listából kiválasztott érték
beíródik a mezőbe.
Ha nem nyomjuk le a SZÓKÖZ billentyűt, hanem beírjuk a mezőbe a kívánt érték első
néhány betűjét, nyomban kitöltődik a mező, ha van ilyen betűvel kezdődő érték, és
megjelenik a mező jobb szélén egy lefelé mutató nyíl. A beírt értéket a listából való
választással lecserélhetjük.
Táblázatban az oszlopfőben lefelé mutató nyíl jelzi, hogy az oszlopban választómezők
vannak.
Jelölőnégyzetek
A jelölőnégyzetet a SZÓKÖZ billentyű lenyomásával lehet bejelölni (jel), ill. a jelölést
megszüntetni. Például a Tantervek dialógusról hívott Tanterv/Óraterv dialóguson a
Tantárgyak szerkeszthető táblázatban az SZG oszlop.
Egy sornak lehetnek kötelezően megadandó mezői, ha ezek közül valamelyik üres, nem
lehet menteni a sor tartalmát. A már felvitt sor egyes mezői a felvitel után – az Osztálytól
és a tárolt adatoktól függően – csak olvasható mezőkké válnak, ezeket nem lehet
módosítani, csak az egész sort törölni.
Egy soron való kettős kattintásra megnyílik a Megjegyzés dialógus a kijelölt sorhoz tartozó
megjegyzésekkel.
Példák
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Választható értékek karbantartása
Az Aromo számos kódolt adatot tartalmaz. Ezért szükséges megismerni ezek kezelését.
Kódolt adat esetén szöveg helyett egy kód tárolódik az adatbázisban. A kódolt adatot a választó
mező tartalmazza. A dialóguson a mező megjelenítésekor a szöveget az Aromo a választható
értékek táblából veszi.

A választható értékek kategória típusai
A. Olvasható értékekkel rendelkező kategória
Ezek kódkészlete szigorúan kötött az októberi statisztika miatt, a felhasználó nem vehet fel új
értéket, nem módosíthat meglévő értéket, és nem törölhet létező értéket.
B. Olvasható és szabadon írható értékekkel is rendelkező kategória
Ezek kódkészlete részben kötött, az előre felvett értékeket a felhasználó nem módosíthatja, nem
törölheti az októberi statisztika miatt. Viszont felvehet tetszőleges új értékeket (az Új, Ment
gombok segítségével és a felvett értékeket a Töröl gombbal törölheti is.) A kategória értékei közt
szereplő Aromo_F megnevezésű sor fenntartott hely a jövőbeli, csak olvasható értékek számára,
amelyeket az Aromo fejlesztői vesznek fel az Aromo_F helyére.
C. Szabadon írható kategória
A felhasználó szabadon kezelheti.

Kategóriák kezelése
1. Kattintson a Rendszer adminisztráció gombon, majd indítsa el a Választható értékek
programot. Megnyílik a Kódtábla karbantartás dialógus.
2. Válassza ki a Kategória mezőben az Intézmény jellege kategóriát. Ez az A típusba tartozó
kategória, amely nem változtatható, ezért a szerkeszthető táblázat gombjai letiltottak.

3. Másodszorra válassza ki a Képzés kedvezménye kategóriát:
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Ez B típusú kategória. Látható, hogy a szerkeszthető táblázat gombjai most elérhetők, fel
lehet venni új értékeket, de a meglévőket nem lehet módosítani vagy törölni. A táblázatban
láthatók a fenntartott Aromo_F értékek is, amelyeket az Aromo készítői írhatnak felül új
értékkel, ha szükséges.
4. Válassza ki a Biztosítás fajta kategóriát.
Ez C típusú kategória. Nem játszik szerepet a statisztikai lekérdezésben, a felhasználó
szabadon kezelheti. Azonban egy már felvett értéket nem érdemes módosítani, mivel a
módosítás időpontjáig a módosított értékkel ellátott egyedek kódolt adatainak értelme
megváltozik.
Vegyen fel egy új végzettséget.
4.1.

Kattintson az Új gombra. Megnyílik egy új sor, amelyben a Kód oszlopban 2-es
szerepel.

4.2.

Írja be a Megnevezés oszlopba: csoportos utasbiztosítás.

5. Kattintson a Ment gombra. Az új Biztosítás fajta bekerül a kategóriába.
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Osztály táblázat
Figyelem! A számítástechnikában használt Osztály fogalom nem tévesztendő össze az iskolai
környezetben használatos Osztály fogalommal. Az Aromo-ban osztályok például: intézmény,
tanuló, tanulócsoport, pedagógus, tankönyv, órarendi egység stb.
Az Osztály táblázat egy Osztály több egyedét mutatja a szűrési feltételek szerint. Ez az Osztály
áttekintő nézete, általában annyi egyedet mutat, amennyit lehetséges. Az Osztály táblázatnak
két fajtája van: csak az adatok megtekintésére szolgáló táblázat, illetve az adatok felvitelére is
használható, Szerkeszthető osztály táblázat. Azon oszlopok oszlopfője meg van jelölve lefelé
mutató nyíllal, melyekben választómezők vannak.

Az Osztály táblázat általában a menüből indítható. Egyes esetekben a részletező dialógusról is
indítható, ilyenkor egy egyed kiválasztását támogató funkciója van.
A táblázatnak két működési módja van: szűrt és halmaz. Az aktuális működési módot az
állapotsorban látható S vagy H betű mutatja.
Szűrt módban a böngésző parancsok (Első, Utolsó, Következő, Előző) választják ki a
táblázatba kerülő egyedeket a szűrési feltételek szerint. A szűrőnek megfelelő egyedek közül
mindig csak annyit keres ki egyszerre, amennyit meg tud jeleníteni a képernyőn. A keresést akkor
folytatja, ha a táblázatban a lefelé, fölfelé történő léptetés során új egyedek megjelenítése
szükséges.
Halmaz módban a böngésző parancsok a halmazképzés eredményeként (Lásd Osztály szűrő
dialógus) létrejött zárt halmazon működnek. Ilyenkor a táblázat felett a dialógus cím sorában a
halmazban lévő egyedek száma is látszik, valamint az állapotsorban is megjelenik a H:
<halmazbeli egyedek száma>. A táblázat első oszlopa a Jel, amelyben a sort a SZÓKÖZ
billentyűvel meg lehet jelölni a halmazműveletekhez.
A két működési mód között a Szűrő dialógus Szűr és Halmazt képez parancsával lehet váltani.
A halmaz egy tagjának részletes adatai megtekinthetők a kettős kattintásra megnyíló részletező
dialóguson.

Táblázatkezelés
A táblázatkezelési utasításokat a Felhasználói kézikönyvben találja meg.

Parancsok
Bezár
A táblázat bezárása és visszatérés a menübe, vagy visszatérés választás nélkül a táblázatot hívó
részletező dialógusra.

Átad
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Részletező dialógusról való hívás esetén a táblázat bezárása, és a táblázaton kijelölt
egyed átadása a hívó dialógusnak.

Új
Ha az Osztálynak van részletező dialógusa, akkor azt nyitja meg Új állapotban.
Ha az Osztály táblázat szerkeszthető, akkor egy új sor nyitása a táblázatban, és a sor
mezõihez tartozó alapértelmezések beállítása.

Ment
A sor adatainak mentése.
Csak a Szerkeszthető Osztály táblázaton található.

Töröl
A kijelölt sor törlése.
Csak a Szerkeszthető Osztály táblázaton található.

Részletek
Az Osztály részletező dialógusának megnyitása a táblázaton kijelölt egyed adataival.
A többi parancs leírását a Felhasználói kézikönyvben találja meg.
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Szűrő
Az Osztály egyedei az alapadatokra megadható szempontok alapján kikereshetők,
kiválogathatók az összes egyed közül. A szűrőn állíthatók be a feltételek, amelyek szerint az
Első-, Utolsó-, Következő- és Előző egyedek elérhetők egy Osztály-on belül.

A szűrőt az <Osztály> szűrő dialógus kitöltésével lehet beállítani.
A szűrés másik funkciója a halmazképzés, amelyet a Halmazt képez parancs hatására hajt
végre. A szűrő dialógusról visszatérve a hívó táblázatba, az a szűrési feltételeknek megfelelő
összes egyedet tartalmazza, azok egy időben elérhetők.
Ha a hívó táblázaton már halmaz van, akkor ezt a halmazt tovább lehet szűkíteni a szűrőt beállító
dialóguson lévő Halmazon szűr jelölőnégyzet bejelölésével. Ilyenkor az újabb halmaz képzése
csak a hívó táblázaton lévő halmaz egyedein hajtódik végre.
A szűrés eredménye az Osztály táblázatban látható.

Szűrési feltételek
Pl. Tanév
A keresés eredménye az adott tanévbeli egyedek együttese lesz. Alapértelmezése az
Alapbeállítások dialóguson beállított aktuális tanév.

Halmazon szűr
A táblázatban lévő halmaz egyedein végzi el a szűrést.

Parancsok
Bezár
A szűrő bezárása.

Új feltétel
Az előző szűrőbeállítás törlése és az alapértelmezések beállítása.

Halmazt képez
A szűrő bezárása és halmaz képzése a hívó táblázaton a szűrő beállítása szerint.

Szűr
A szűrő bezárása és az Osztály szűrése a hívó táblázaton a szűrő beállítása szerint.
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