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A DocManager segítséget nyújt a flottájához, járműveihez vagy 
sofőrjeihez tartozó dokumentumok, okmányok tárolásában, 
nyilvántartásában és a velük kapcsolatos adminisztratív feladatok 
menedzselésében. 

Az alkalmazásba történő bejelentkezés a Dashboard illetve 
a History felületéről lehetséges, a DocManager megfelelő 
csempéjére/gombjára való kattintással.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



DOKUMENTUMOK LEKÉRÉSE
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A kezdőképernyő felső részén a dokumetumok közötti szűrést 
segítő panelben tud rákeresni a kívánt dokumentumra.
Kiválaszthatja, hogy járműre vagy sofőrre feltöltött vagy esetleg 
sem járműhöz, sem sofőrhöz nem rendelt (flotta) dokumentumot 
kíván letölteni. Szűrhet dokumentum jellege vagy megjegyzésként 
rögzített szöveg szerint is.

Minimum egy szűrési feltételt meg kell adni kereséskor!

DOKUMENTUMOK LEKÉRÉSE



ÚJ DOKUMENTUM FELVÉTELE, 
ÉRTESÍTÉS BEÁLLÍTÁSA
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A táblázat felett levő      gombra kattintva megnyílik egy felugró 
ablak, melynek segítésével új dokumentumot tud felvenni.

Lehetősége van a dokumentumhoz file-t feltölteni. Amennyiben 
nincs feltöltendő file, akkor a dokumentumnak adnia kell egy 
„Azonosítót” (nevet).
• Feltölthető file típusok: jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ddd
• Méretkorlát: 25MB
• Egy fájl csatolása engedélyezett

Itt adható meg, hogy járműre, sofőrre vagy flottára történik a 
dokumentum feltöltése. Flotta választása esetén a dokumentum 
nem lesz sem sofőrhöz sem járműhöz rendelve.

Ki kell választani a dokumentum jellegét és amennyiben szeretne 
Megjegyzést is írhat az egyes dokumentumokhoz.

ÚJ DOKUMENTUM FELVÉTELE,
ÉRTESÍTÉS BEÁLLÍTÁSA
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A dokumentumhoz érvényességet és esedékességet is meg tud 
adni.
• Határidő választása esetén az érvényesség egy Ön által 

megadott dátum
• Megtett út (csak jármű típusú dokumentumhoz állítható be) 

esetén a kívánt megtett km
• Üzemóra (csak jármű típusú dokumentumhoz állítható be) 

esetén a megadott óra
• Amennyiben nem szeretne érvényességet beállítani a „korlátozás 

nélkül” kategórát kell kiválasztani

ÚJ DOKUMENTUM FELVÉTELE, ÉRTESÍTÉS BEÁLLÍTÁSA
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Az értesítések státuszai mezőben tudja módosítani az 
alapértelmezett mezőket, amennyiben más értékek alapján 
szeretné a dokumentumokat besorolni, a hozzájuk kapcsolódó 
értesítéseket megkapni. 
A riasztott dokumentumoknál meg kell adnia, hogy a beállított 
riasztásokhoz tartozó értesítéseket mely csatornán és milyen 
nyelven szeretné megkapni. 
Online értesítés esetén azokat az alfelhasználókat lehet 
kiválasztani, akik a felhasználó által meghatározott flottához 
tartoznak. Az itt rögzített felhasználóknak a Monitor/Mobil Monitor 
alkalmazásokba belépve fog megjelenni az értesítés az értesítések 
ikon alatt (kis harang ikon). 
Email értesítés esetén azon felhasználók  e-mail címeit kell 
megadni vesszővel elválasztva, akik e-mailben szeretnék 
megkapni az értesítést.

Az értesítéseket a dokumentum státuszváltozásairól kapják meg 
a beállított felhasználók (pl. egy dokumentum sürgős státuszba 
került, nyugtáztak egy dokumentumot stb.).

ÚJ DOKUMENTUM FELVÉTELE, ÉRTESÍTÉS BEÁLLÍTÁSA



DOKUMENTUMMAL
KAPCSOLATOS MŰVELETEK
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Az egyes dokumentumokkal kapcsolatos műveleteket az alábbi 
ikonok segítségével tudja elvégezni:
• Dokumentum szerkesztése
• Dokumentum letöltése – amennyiben van feltöltött dokumentum
• Dokumentum jóváhagyása - csak akkor jelenik meg, ha a 

dokumentumra értesítés van beállítva, nyugtázást követően a 
beállított riasztások nem kerülnek kiküldésre

• Dokumentum törlése

Tömeges műveletek:
• Dokumentumok tömeges törlése - a szokásos Ctrl-kattintással 

egyenkénti sor kiválasztással, Shift-kattintással egymás után 
több sor kiválasztásával van lehetőség tömegesen is törölni a 
dokumentumokat

• Dokumentumok tömeges letöltése ugyanezen módszer szerint

DOKUMENTUMMAL
KAPCSOLATOS MŰVELETEK



DOKUMENTUM RÉSZLETEK/
ELŐZMÉNYEK MEGTEKINTÉSE



14

A dokumentum táblázatban a sorok előtti kis háromszög ikonra 
kattintva lenyílik egy ablak, és rajta két tabfül:
• Részletek
• Előzmények

A „Részletek” tabfülön tekinthetők meg a dokumentumra 
vonatkozó részletes adatok. 

Az előzmények tabon pedig azt tudjuk nyomonkövetni, hogy 
mely felhasználó mikor és milyen módosításokat hajtott végre a 
dokumentumon. 

DOKUMENTUM RÉSZLETEK/
ELŐZMÉNYEK MEGTEKINTÉSE



DDD FILE-OKRÓL ÉRTESÍTÉS 
BEÁLLÍTÁSA
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A beérkező DDD állományokról napi összesítő email értesítés is 
igényelhető.

Az értesítés igénylése és az e-mail cím(ek) megadása, ahová a 
DDD file feltöltésekről a napi értesítések érkezzenek az alkalmazás 
kezdőképernyőjén az „Értesítés beállítások” menüpontra kattintva 
megjelenő felugró ablak kitöltésével lehetséges.

DDD FILE-OKRÓL ÉRTESÍTÉS BEÁLLÍTÁSA



A FELÜLETEN MEGJELENŐ
ADATOK TESTRESZABÁSA,
SZŰRÉSE
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Lehetősége van testreszabni, hogy a dokumentumokat tartalmazó 
táblázatban milyen oszlopok és milyen sorrendben jelenjenek 
meg. 

A fejlécben található „három pont” ikonra kattintva nyílik meg a 
felület a kívánt oszlopok kiválasztására.   

A táblázat felett jobb oldalon megjelenő      ikon ad lehetőséget 
arra, hogy a táblázat felépítésében (látható oszlopok, oszlopok 
sorrendje) történt módosításait el tudja menteni és a következő 
bejelentkezéskor az adatok már az itt beállítottaknak megfelelően 
jelenjenek meg. Itt tudja visszaállítani a táblázat beállításokat 
alapállapotba is.

A FELÜLETEN MEGJELENŐ ADATOK
TESTRESZABÁSA
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A fejlécben található „három pont” ikonra kattintva szűrést is 
végezhet dokumentumok között, melyet beállítva csak a leszűrt 
találatok kerülnek listázásra. 

A FELÜLETEN MEGJELENŐ ADATOK
SZŰRÉSE

Ennek segítségével leszűrheti a listázott dokumentumokat pl. a 
„sürgős” státuszú dokumentumokra!

TIPP



www.webeye.eu

https://www.webeye.eu

