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1. Regisztráció
Új felhasználói fiókot a menüben a [Regisztráció]-ra kattintva, az alábbi képernyő
kitöltésével lehet létrehozni.
A felhasználói név, a jelszó, a jelszó megerősítése, az
e-mail cím és a GPS vagy EOV koordináták kitöltése
kötelező!
A cím rögzítését beépített utcajegyzék segíti. A cím
bármely részének gépelése közben szűkülnek a
választható címek, amik a lenyíló listában jelennek
meg. A lenyíló listából végül mindenképpen választani
kell! Ezután a program automatikusan beemeli a
címhez tartozó Gps koordinátákat.
A [Térkép] gombra kattintva megtekinthetjük a
megadott cím térképen való elhelyezkedését. Ezt
manuálisan is állíthatjuk, ezután a [Beemelés] gombra
kattintva az általunk megadott koordinátákat behelyezi
a Gps szélesség és Gps hosszúság mezőkbe.

A regisztrációs adatok a [Létrehozás] gombra kattintva küldhetőek el. A regisztráció
sikerességéről egy üzenő ablak tájékoztat.
2. Bejelentkezés
A [Bejelentkezés] menü választásakor a bejelentkező panel jelentkezik.
Helyesen megadott azonosító adatok esetén a rendszer a
funkcióit - a jogosultsági szinteknek megfelelően – a
felhasználó rendelkezésére bocsátja.
Az
[Emlékezzen
rám]
jelölőnégyzet bekattintásával
beállítható, hogy a weboldal
következő
meglátogatásakor
már ne kelljen bejelentkezni.

Elfelejtett jelszó
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, az [Elfelejtettem a jelszavam] gombra kattintva
újat igényelhet. Ekkor a következő képernyő jelentkezik:

A felhasználónév begépelése és a [Küldés] gomb megnyomása után a rendszer elküldi a
jelszót a felhasználóhoz tartozó e-mail címre.

3. Adataim
Minden felhasználó számára elérhető az [Adataim] menü, ahol megtekinthető a felhasználói
profil és a személyes adatok.

Ebben a menüben lehet a személyes adatokat, így például az e-mail címet, a telefonszámot
vagy a címet megváltoztatni.

Az adatok megváltoztatása a [Szerkesztés]-re való kattintással történik, majd a [Mentés]-re
kattintva véglegesíthetőek a módosítások.
4. Jelszó megváltoztatása
A jelszó megváltoztatásához meg kell adni a használatban lévő jelszót, majd az új jelszót
kétszer, végül a [Jelszóváltoztatás] gombra kattintva véglegesíthető a módosítás

5. Új bejelentés
Új, parlagfűvel szennyezett területet a következő képernyő kitöltésével lehet bejelenteni.

A Bejelentés típusa, a Gps szélesség, a Gps hosszúság, a Szennyezett terület mérete és a
Kultúrnövény van mezők kitöltése kötelező!

A cím megadását követően a GPS koordináták automatikusan beemelésre kerülnek.
A bejelentés állapotáról, kép vagy hozzászólás hozzáadásáról sms valamint e-mail értesítés
kérhető.
A rendelkezésre álló adatok felvétele után a rögzítést a [Mentés] funkcióval véglegesíthetjük.
A [Mégsem] funkció hatására a rögzített adatok nem mentődnek el.
6. Bejelentések
A [Bejelentések]-nél a programba rögzített bejelentések listája tekinthető meg.

Egy adott bejelentésre kattintva annak adatai jelennek meg.

Indítható funkciók
-

-

-

-

Képek
A bejelentéshez feltöltött képeket
mutatja
Kép feltöltése
Új kép feltöltése az adott bejelentéshez
Hozzászólás
A bejelentéshez tett hozzászólásokat
mutatja
Térkép
Az adott bejelentés elhelyezkedését mutatja a térképen.
Szerkesztés
Az ügy korábbiakban rögzített adatai tetszés szerint módosíthatóak a
változásoknak megfelelően.
A módosítás az adatok megváltoztatása után a [Mentés] gombbal véglegesíthető.
A [Mégsem] gomb hatására a módosítás eredménye megszűnik, az eredeti adatok
állnak vissza.
Visszavonás
Egy bejelentés adatai szükség esetén (pl. téves felvitel) visszavonhatóak
mindaddig, amíg azt a rendszer nem továbbította az illetékes hatóságnak.

Képfeltöltés
A kiválasztott ügyhöz lehetőség van képeket feltölteni. Egy kép maximális mérete 2,5 Mb
lehet. A fájl kiválasztása után a [Feltöltés] gombra kattintva a [Képek]-nél jelenik meg a
feltöltött kép.

Hozzászólások
A [Hozzászólások] gombra kattintva a kiválasztott bejelentéshez lehetőség van
megjegyzéseket, hozzászólásokat fűzni, valamint megtekinthetőek a korábbi hozzászólások is.

7. Térkép
A [Térkép] funkció választásakor a program a rendszerben lévő bejelentéseket elhelyezi a
térképen.

A program lehetőséget biztosít az ügy állapota szerinti szűrésre.
Amennyiben nincs kitöltve egyetlen feltétel sem, az az összes rögzített bejelentés
megjelenítését eredményezi. Ugyan ez történik a [Feltételek törlése] funkció választásakor is.

