Az alkalomtábla Excelben és annak feltöltésénél az alábbi változások történtek:


Az üres alkalomtábla excelt adott képzés készítésekor egyszer lehet letölteni,
és egyszer visszaimportálni.



Ha módosítani kíván az alkalomtáblában, miután az vissza van importálva,
törölnie kell a HIR-ben a képzésen lévő összes alkalmat, majd újra le kell
töltenie egy üres excelt és azt be kell importálnia.



Az excel tábla felépítése is módosításra került: Az ID mező kikerült, valamint a
cellák kitöltését segítő üzenetek támogatják. Pl.: az 1. alkalom kezdő
dátumának meg kell egyezni a befejező dátummal.

Az alkalmak felvitele a következő lépésekben zajlik:
Képzési alkalmak felvitele:
Jelölje ki a „Megkezdett” státuszú képzését, majd kattintson az [Alkalmak] gombra.

Az alábbi felület jelenik meg:

Kattintson a [Letöltés] linkre, amivel legeneráljuk az Excel táblázatot. A letöltés link
megnyomásával letölthető az Excel táblázat.
Nyissa meg a táblázatot, kattintson a „szerkesztés engedélyezése” gombra, és
tervezze meg a képzését!
Az Excel táblázatból az ID mező kikerült, valamint adott celláknál megjelenik egy
kitöltési tipp (útmutató).
A táblázat:

Adott mezőre kattintva megjelenik a mezőhöz tartozó kitöltési útmutató. Az alkalmak
megnevezése mező tetszőleges, viszont a további cella formátumok korlátozottak.
Fontos, hogy az óraszám összesen 35 óra legyen (IKER 1 és IKER 2), valamint hogy
a vizsga külön alkalomként legyen a táblázatban feltüntetve, még ha egy napon is
van valamelyik alkalommal. Az alkalmak elosztása tetszésszerű!
Ha elkészült a táblázat kitöltésével, akkor mentse le a számítógépre, könnyen
megtalálható helyre.
Kattintson a [Betöltés] gombra:

és csatolja az előzőleg kitöltött táblázatot a zöld gemkapocs jellel, majd kattintson az
[Import] gombra.

A rendszer kiírja, hogy „Sikeres importálás!”. Amennyiben a táblázatban nem lett
valamelyik adat jól beírva, vagy valamilyen mező nincs kitöltve, a rendszer az
importálásnál hibát jelez! Ekkor javítani kell a hibás adatot, és újra be kell tölteni.

Sikeres importálás után az alábbi felület jelenik meg:

Fontos! Az importálás után a táblázat letöltésére nincs lehetőség! Amennyiben
módosítani kívánja a táblázat bármely elemét, ahhoz az összes alkalmat kijelölve
törölni kell az egész táblázatot a HIR felületéről.

Miután törölte az összes alkalmat, lehetősége van újra a letöltés linket megnyomni, s
egy új alkalomtáblát visszaimportálni.

