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1. Első belépés a programba 

 Jelszó igénylését jelezze e-mailben, vagy telefonon! Ezután: 

2. Töltsük ki a Tulajdonos adatait. 

 

 

Ne felejtsük el a Rögzítés gombra kattintani, vagy nyomjuk meg az F2 funkcióbillentyűt. 

 

Az itt szereplő karaktersort regisztáció vagy megrendelés esetén a megrendelő panel megfelelő 

(Regisztrációs kód) cellájába be kell illeszteni (Ctrl+v) a vágólapra másolás után. 

3. Vegyünk fel egy partnert! 

 

Kattintsunk a Parnerek gombra, ha az Alapadatok aktív. 
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Nyomjuk meg az Új tétel gombot és töltsük ki a mezőket. Majd a rögzítés gombra kattintsunk. 

A program helyes működése érdekében a pirossal jelölt mezők is  legyenek kitöltve [Besorolás 

A,B,C vagy D); a cég tevékenysége (TEÁOR); és a felvétel kezdete (dátuma).  

4. Partner kiválasztása 

 

A Csere gombot aktiválva megjelenik a Partnerek/cégek listája, itt kell kiválasztani, rögzíteni azt, 

amelyikeben dolgozni szeretnénk. Ez fog megjelenni az alsó értesítési soron. 
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5. Dolgozók adatainak felvétele 

 

Itt is nyomjunk Új tétel gombra és töltsük ki szükséges mezőket. Majd rögzítsünk a kitöltés után. 

 

Fontos, hogy az egyéb személyes adatokon túl a belépés dátuma, a Státusz és az 

Egészségügyi osztály is legyen kitöltve, kiválasztva a program helyes működése érdekében. 

6. Menjünk a További adatok gombra, vagy nyomjuk meg az F9 funkció billentyűt. 

 
7. Válasszuk ki a listából a dolgozót, majd klikk az Alapstátus felvétele gombra. 



 

5 

 
8. Új tételre a program adja az aktuális dátomot és egy negatív státust. A vizsgálat 

fajtája legördül mezőből válasszuk ki a kívántat.  

9. Írjuk be a mért eredményeket, töltsük ki az üres mezőket majd rögzítsük, mentsük az 

adatokat. 

A naplószám a név mellett jobb oldalt található. (Aznapi dátum/vizsgálat sorszáma) 

 
10. Menjünk vissza a További adatok fülre és válasszuk ki a vizsgálatnak megfelelő 

nyomtatványt. Kattintsunk a gombjára! Pl.  
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Új tétel gomb megnyomásra megjeleni a státuslista, ahonnét válasszuk ki – jelen esetben az Előzetes 

munkaköri sort. Ennek hatására kitöltődik az ablak. 

 
Rögzítés után nézzük meg a nyomtatási képet. 

 
Rögzítés után válik aktívvá a nyomtatás gomb, ha rákattintunk a kész nyomtatványt kapjuk. 
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Természetesen más nyomtatvány kiadásához más vizsgálatot végzünk, de maga az elv a programban 

mindenütt hasonlóan működik.  

 

A vizsgálat fajtájához hozzárendelhetünk még a beutalást vagy a védőoltást is, amennyiben 

ezzekkel kiegészül a vizsgálat. Csak be kell tenni a pipát a jelölő négyzetbe! 


