
Újdonságok a FogegNet-ben 

 

Mint látható, a képernyő bal és jobb oldalán találhatók a kezelőikonok. 

  

 

A programba belépés, illetve felhasználó váltás minden esetben felhasználóév és jelszó beírásásval 

lehetséges. Már futó programnál is meg tudjuk változtatni a felhasználói jogosultságokat, a belépést. 

Az ikonok feletti gombokkal lehet megnyitni a különböző csoportok kezelőfelületeit. 

  
 

  
 

 



 

Az Alapadatok ikonjai közé bekerült a BNO, melyben már szóra is kereshetünk. Ha nem a keresettet 

találtuk meg, csak a további keresés gombra kattintunk, mely végigvezet az összes olyan soron, 

melyben a keresett szó benne van. A BNO természetesen a korábbi helyén is megtalálható. 

 

Egy táblában 50 sorra van a limit beállítva, melyet a felhasználó saját magának megmódosíthat, ha 

úgy kívánja. Új jelekkel találkozhatunk, melyek segítségével lapozhatunk a táblában. 



 
A Dolgozók ablak legfontosabb és talán a leggyakrabban használt felülete a További adatok gomb 

alatt található. Innen érhetünk el minden vizsgálatot, nyomtatványt. 

 
Az alapstátus újdonsága, hogy ha negatívtól (ezt adja program alapból) eltérő a vizsgálati 

megállapítás, akkore ez színes alapon jelenik meg. Ennak akkor van/lehet jelentősége, ha 

visszanézzük a korábbi státusokat, már első pillantásra szembetűnik az eltérés.  

Az adott vizsgálat naplószáma a név melletti mezőben található. 



 
A dolgozóhoz tartozó kockázati tényezőket – mely a statisztika egyik meghatározója – ezen a penelen 

jelölhetjük be. Ez a korábbihoz képest nem változott. 

 
A Páciensek adati ablakot akkor használjuk, ha olyan embert vizsgálunk, aki nem tartozik egyik 

(szerződésben álló) Partnerhez sem. Pl. valaki csupán a jogosítványát szeretné meghosszabbítani. 



 
A Páciens ablakban szinte ugyanazok a lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, mint a dolgozóknál, de 

itt nem rögzítünk kockázati tényezőket, mint egy munkahely esetében. Egyébként a Dolgozó 

áthelyezése és a Dolgozó másolása gombok segítésével nagyon egyszerűen átthetjük az adatokat 

bármelyik cég/partner személyi állományába. 

 

A Partnert a csere gomb segítségével választjuk ki. 

 
A kiválasztott Partner/Cég neve vagy Páciensek esetében a Páciens felirat jelzi az alsó értesítési soron, 

hogy a programban hol vagyunk, melyik céghez tartozó dolgozókat vizsgáljuk. Ez korábban is így volt 

csupán a Páciensek kifejezéssel módosult. 

 

 



 

A Fájlmenü kiegészült egy Adminisztrációs felülettel. 

 

A felhasználók karbantartása ablakban állítjuk be, hogy milyen jogosultságokat adunk az egyes 

felhasználóknak.  



 

A korábbi (mostani) felhasználó a fenti panel segítségével mentik majd át az új programba adataikat, 

tehát egy gombnyomás, majd az útvonal beállítása és megindul az adatok áradata a FOGEGNET felé. 

 

A biztonsági mentés egyszerűen elvégezhető! Csak a felhasználón múlik, milyen gyakorisággal végzi 

ezt a műveletet el! 


