
WEBES MEGOLDÁS SÍISKOLÁK 

RÉSZÉRE 
BEMUTATKOZÁS  

A Megyeri Sport csapata 2007 óta partnerünk. Az ő igényeiknek megfelelően fejlesztettük ki az 

ügyviteli rendszerükhöz a síiskola modult, amely több, mint 5 éve megbízhatóan segíti őket a 

síiskola órarendjének karbantartásában, a jelentkezések kezelésében, a hiányzások, pótlások, 

befizetések nyomonkövetésében. 

Korábban egy külön webes megoldásuk volt, amely mára már elavult, ráadásul nem is működött 

mindig megbízhatóan. Ma már majdnem mindenkinek van a zsebében egy okos telefon, így az új, 

kialakítandó megoldással szemben két fő elvárás fogalmazódott meg: 

1) Szervesen működjön együtt az ügyviteli rendszerrel. Mivel az a felhőben üzemel, ezért 

ennek semmi akadálya nem volt, a belső rendszer és a webes felület ugyanazt az adatbázist 

használja, így minden adatot csak egyszer kell rögzíteni, nincsenek elveszett információk, 

nincs átfutási idő. 

2) Telefonon, tableten is teljes értékű használható megoldásra van szükség, ahol mind a 

tanítványok látják, hogy mikor van órájuk, milyen felszerelés lett nekik kiosztva, mind pedig 

az oktatók könnyen, gyorsan megnézhetik, és karban is tarthatják az óráikkal kapcsolatos 

információkat. 

Idén nyár eleje óta dolgozunk a megújult webes felületen, melyet végül szeptemberben élesítettünk 

be. Úgy látjuk, hogy nagyon hasznos a megoldásunk, sikerült elérni azt, hogy mind a felhasználók, 

mind az oktatók számára sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb a rendszer használata, minden 

szükséges információt elérnek. 

Éppen ezért azt gondoljuk, hogy ez más síiskolák számára is hasznos lehet, úgyhogy kialakítottunk 

egy olyan változatot, mely csak a sí oktatásra, sí táborokra koncentrál, ennek egy demó változatát 

szabadon elérhetővé, kipróbálhatóvá tettük. 

 

MIT TUD A RENDSZER 

Fontos látni azt, hogy jelenleg még nem minden funkció, nem minden képesség érhető el a webes 

felületen, hiszen alapvetően ezt a megoldást úgy alakítottuk ki, hogy egy ügyviteli rendszerrel 

szervesen együttműködjön. Ha tehát egy funkció még nincsen meg, annak általában az az oka, 

hogy azt jelenleg az ügyviteli rendszeren keresztül tartják karban. 

Ez jelenleg még nem egy kész megoldás, amiért ebben a formában elérhetővé tesszük, az az, hogy 

lássuk a visszajelzéseket. Jól gondoltuk-e egyáltalán, hogy ez bárkit is érdekelhet? Teljesen másra 

van szükség? Vagy jó az irány, de még nagyon sok minden hiányzik? 

Terveink szerint a 2019 őszén kezdődő szezonra lesz minden képesség, minden funkció része a 

rendszernek, onnantól kezdve egy teljesen önjáró megoldás lesz, aminek nem lesz szüksége a 

mögötte lévő ügyviteli rendszerre. 
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Három fő területe lesz a rendszernek, a síoktatás, a sítáborok és a kölcsönzés. Ezeket egészítik ki 

azok az elengedhetetlen funkciók, mint a felhasználók karbantartása, hírlevél-kezelés. 

OKTATÁS  

Itt a fő cél az, hogy a tanítványok jelentkezni tudjanak a meghirdetett turnusokra (vagy szabadon 

választott időpontokra), majd, ha a jelentkezésük el lett fogadva, akkor annak megtörténhessen a 

pénzügyi rendezése, esetlegesen a felszerelések igénylése. 

Adminisztrátori oldalon pedig a turnusok létrehozása, a jelentkezések feldolgozása, a felszerelések 

kiosztása az alapvető feladat. Ez jelenleg még az ügyviteli rendszeren belül van karbantartva, 

dolgozunk azon, hogy a webes felületre kikerüljön. 

Adminisztrátori, oktatói feladat a már zajló turnusoknál a jelenlét kezelése, ki jött órára, ki pótol, ki 

hiányzik. A rendszer biztosítja a felhasználóknak, hogy maguk is előre jelezzék, ha nem tudnak 

résztvenni az órán. Az így lejelentett hiányzást pótolhatják, erre is le tudják jelenteni az igényt. 

Az adminisztrátori oldalon ez egészül ki azzal, hogy a jelenléti íveket vezethetik az oktatók, 

valamint jogosultságtól függően a hiányzások, pótlások karbantartása is itt történik. Ez jelenleg is 

már a webes felületen történik. 

TÁBOROK  

A táborok karbantartása, a jelentkezések kezelése teljes mértékben a webes felületen zajlik jelenleg 

is, mivel ilyen funkció korábban az ügyviteli rendszerben nem volt. 

Az adminisztrátori felületen van lehetőség táborok felvitelére, a díjtáblázat összeállítására, az 

adatok módosítására. Lehetőség van saját busz kezelésére, megadható a maximális létszám, amit a 

rendszer utána automatikusan foglal a jelentkezések függvényében. Lehetőség van arra is, hogy a 

felhasználók jelezzék, van-e a saját járművükben szabad hely, amire aztán szintén jelentkezhet 

más. 

Beélesítés után a tábor elérhetővé válik a felhasználók számára, akik egy részletes jelentkezési 

lapot kitöltve jelentkezhetnek az adott táborra. A felvitt jelentkezések az adminisztrátori felületen 

módosíthatóak, átmozgathatóak másik táborba (ha több tábor is meg lett hirdetve egy időpontban, 

egy helyszínen), szükség esetén akár törölhetőek is. 

Egy táborra leadott jelentkezések egy-két kattintással kiexportálhatóak, Excelbe vagy bármilyen 

irodai programba beilleszthetőek. 

ESZKÖZÖK KÖLCSÖNZÉSE  

Ez az a része a megoldásnak, am jelenleg teljes mértékben az ügyviteli rendszer oldalán zajlik. Az 

eszközök kölcsönzéséhez mindenképpen szükséges fizikai jelenlét a boltban, ahol jelenleg elérhető 

a megszokott megoldás az alkalmazottak számára, ezért ezt nem vezettük át a webes oldalra. 

De mindenképpen úgy tervezzük, hogy az elkövetkezendő hónapokban ennek is kialakítjuk a webes 

felületét. Ehhez bármilyen ötletet szívesen veszünk, mind a kölcsönzés, mind az oktatás idejére 

kiosztott felszerelésekkel kapcsolatban. 
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Ki hogyan kezeli most azt a kérdést? Milyen adatokat tartanak nyilván az eszközökről? Minden 

eszköz egyedi azonosítóval rendelkezik, vagy elég azt tudni, hogy van még 4 db 58-as sisak?  

FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE 

Alapvetően ez a része a dolognak magukon a felhasználókon múlik. Ők regisztrálják magukat, a 

családtagjaikat, kezelik a saját profijukat. De azért elengedhetetlen, hogy valamilyen szinten az 

adminisztrátorok is karbantartsák a profilokat, akármilyen okból. Ez is egy jövőbeni fejlesztés, 

jelenleg az ügyviteli oldalon, a több ezres létszámú vevőtörzshöz kapcsolódik a karbantartás. Egy 

önálló rendszernél természetesen elengedhetetlen, hogy ez is a webes felületen történjen meg. 

HÍRLEVÉL KEZELÉSE  

Egy web alapú rendszernél elengedhetetlen a kapcsolattartás a felhasználókkal, értesítés az 

újdonságokról, vagy akár egy változásról az oktatás menetében. Ezért egy részletes hírlevél-kezelő 

modult is tartalmaz a webes rendszer, ahol szűrhető az, hogy kiknek szeretnénk levelet küldeni. A 

demó rendszerben a levelek természetesen nem kerülnek valójában kiküldésre, de így is 

áttekinthetőek a funkciók. 

 

DEMÓ RENDSZER  

Mindenkit arra bátorítunk, hogy látogasson el a http://siiskola.yaffa.hu oldalra, ahol egy demó 

rendszert üzemeltünk be. Lehet felhasználóként regisztrálni, a meglévő oktatási turnusokra, vagy 

táborokba jelentkezni, hiányozni, pótolni. 

Az adminisztrátori oldal hozzáférését egyelőre nem lehet a webes felületen karbantartani (a demó 

rendszerben ez nem is cél), ehhez írjanak nyugodtan a siiskola@yaffa.hu e-mail címre, és beállítjuk 

a szükséges hozzáféréseket.  

Mindenki, aki a felületen felhasználóként, vagy adminisztrátorként regisztrálja magát, értesítést 

fog tőlünk kapni a megjelenő újdonságokról, fejleményekről. Természetesen amennyiben már nem 

kíván tovább értesítéseket kapni, leiratkozhat. 

Bármilyen ötletük, kérdésük van, nyugodtan küldjék meg azt is a siiskola@yaffa.hu e-mail címre. 

Reméljük, hogy a megoldásunk megnyeri a tetszésüket, látnak benne lehetőséget, ami akár egy 

együttműködésbe is torkollhat. 

 

Üdvözlettel, 

Szabó Zoltán 

szabo.zoltan@pdsvis.hu 

siiskola@yaffa.hu 

06-20-9699-403 
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