
Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer 

(újdonságok) 

Megújult az Atlon Utasbiztosítási rendszer felülete. Ez a dokumentum röviden 
összefoglalja a változásokat és újdonságokat.  

Reméljük, hogy a fejlesztés nyomán komfortosabb felhasználásra nyílik 
lehetősége partnereink és elégedetten fogják használni az újabb verziójú 
rendszerünket is! 

Első és legfontosabb változás a szélesebb kezelőfelület. 

Mostantól az utas adatok egy sorban elférnek a képernyőn, anélkül, hogy 
görgetésre lenne szükség. Természetesen a képernyő méret kiszélesítésével a 
régi 800*600-as felbontásról le kellett mondani. Optimálisan legalább 1280 
képernyő pontos vízszintes felbontásra van szükség ahhoz, hogy a megfelelő 
formában jelenjen meg az alkalmazás. 

Logikusabbá tettük a kezelőfelületet és lehetőség szerint csak azok a minimális 
adatok, beviteli mezők jelennek meg a képernyőn, ami az adott feladat 
elvégzéséhez szükséges.  

Fő vezérlő elemek 

Az eddigi vezérlő gombsort két részre osztottuk. A Fő vezérlő elemek csoportba 
kerültek azok a gombok (ikonok) amiket a mindennapi munkavégzés során 
állandóan használunk. A többi nyomógomb a szerviz menübe került.  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Képernyő ürítése 4. Számla kiállítása 7. Kötvények rontása  

2. Kötvények mentése 5. Kötvények nyomtatása 8. Szabályzatok nyomtatása 

3. Keresés 6. Kötvények visszatérítése 9. Felhasználói leírás 



Szerviz menü 

Ez a menü alaphelyzetben nem foglal el helyet a képernyőn. A bal felső sarokba 
került összecsukott állapotba. A szerviz nyomógombra kattintva lehet aktiválni és 
utána használni az itt elhelyezett funkciókat. Az itt található nyomógombok olyan 
funkciók elérését szolgálják, amikre viszonylag ritkábban van szükség.  

Összecsukott állapotban így néz ki a szerviz menü. 

 
 
 

  
 1. 2. 3. 4. 

Kinyitva pedig így néz ki a szerviz menü. 

 
 
 
 

1. Információ, jelszó változtatás 3. Adatimport más rendszerekből 
2. Utoljára használt utas adatok visszaemelése 4. Elszámolás készítése  

Utasadatok rögzítése 

Az utasok adatainak a rögzítésénél több változással is találkozhatunk. A 
legszembetűnőbb a görgetés mentes adatfelvitel. Most már utasaink összes 
adatát egyidőben láthatjuk a képernyőn. 

 
Amennyiben több mint öt utas adatait visszük fel egyidőben, úgy lehetőség van 
függőleges irányba megnyújtani az adatbeviteli ablakot. Ezt a funkciót úgy 

vehetjük igénybe, hogy az utasadat táblázat fejlécében a jobb 
oldalon található négyzetre kattintunk. Ugyanezzel tudjuk 
visszaméretezni is az ablakot. 
 

A sorok elején látható ikonok, gombok között is található újdonság. 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Új, üres sor kérése 5. Sor szerkesztése 

2. Új sor kérése, előző sor címadatainak másolásával 6. Családi biztosítás 
3. Sor mentése 7. Családi biztosítás tagjai 
4. Sor törlése 

 



Fontos újdonság, hogy olyan soroknál, ahol csak kalkuláció történt, de kötvény 
mentés még nem, ott lehetőségünk van az utas adatainak szerkesztésére. Ez 
abban az esetben jön jól, ha rontottunk az adatok felvitele közben. Most már 
nem kell letörölni az egész sort, hanem módosíthatjuk az elhibázott adatot. A 

modosítás után minden esetben 
menteni kell az adott sort. A 
módosított, vagy még nem kalkulált 
sorokat a rendszere narancssárga 
kerettel jelzi a mezők körül. Ameddig 

találhatók ilyen sorok a képernyőn, addig a kötvények mentése nem lehetséges. 
Abban az esetben, ha már az összes 
sorunk kalkulált, akkor aktívvá válik a 
kötvények mentése gomb és 
véglegesíthetjük az utasbiztosításokat. 
A kalkulált sorokat a rendszer fehér 
kerettel jelzi a mezők körül. 

További újdonságok is vannak az utasok adatainak felvitele közben. A születési 
dátum mezőnél a beírt dátumot automatikusan tagolja a rendszer.  

A másik fontos változás 
a város 
meghatározása. 
Elegendő beírni az 
irányítószámot és a 
rendszer 

automatikusan kitölti a hozzá tartozó város nevét. Abban az esetben, ha egy 
irányítószámhoz több város is tartozik, úgy egy listából választhatjuk ki a 
megfelelő város nevet. Ha esetleg olyan irányítószámot adunk a rendszernek, 
ami nem szerepel az irányítószám nyilvántartásban, akkor lehetőség van 
manuálisan is megadni a város nevét. 

Biztosítási adatok rögzítése 

A biztosítási adatok rögzítésénél is 
történténtek változások. A 
dátummezőknél minden esetben 
lehetőség van naptárból kiválasztani 
a kívánt dátumot. 

 
 



Törekedtünk arra, hogy felesleges adatbeviteli mezők ne legyenek szem előtt, 
így minél egyszerűbb legyen az adatbevitel. 

 Ennek szellemében európai területi hatály esetén csak a fenti mezők láthatók a 
képernyőn. Abban az esetben, ha európán kívüli terültetet választunk, akkor 
egészül ki a képernyő az európán kívüli dátummezőkkel.  

A kedvezmények és kiegészítő bisztosítások 
választása is egy csoportba került. 
Csatlakozott a körhöz a Gépkocsi assistance 

kiegészítőbiztosítás is. Mostantól ezt is a 
többi díjmódosító lehetőségnél tudjuk 
kiválasztani. 

A gépjármű biztosításhoz szükséges adatbeviteli mezők is csak abban az esetben 
jelennek meg, ha bepipáltuk a Gépjármű assistance jelölő négyzetet. Ameddig 
nincs rájuk szüjség, nem foglalják a helyet feleslegesen. 

A díjak számítása (kalkulálás) továbbra is az ismert módszer szerint történik. A 
Díjszámítás nyomogómb a kiválasztott utas díjait kalkulálja ki. A Díjszámítás 
Mind nyomógomb az összes képernyőn található utasnak azonos paraméterekkel 
végzi a kalkulációját. A kalkulálás paramétereit az a sor határozza meg, 
amelyiken éppen állunk. Kézi Kötvény nyomógombbal a valamilyen okból kézzel 
kiállított kötvényeket tudjuk rögzíteni. A kötvény rögzítés előtt ki kell 
kalkulálnunk a kötvényeket ugyan úgy, mintha normál gépi kötést végeznénk. 
Természetesen a kötvényeket menteni, csak a kézi kötvény paramétereinek 
megadása után kell elvégezni. 

 

 

 



A díjadatok elrendezése is áttekinthetőbbé vált. Első mezőben az Alapdíj 
látható. Vele egy sorban a különböző díjmódosító tételek találhatók. Az alapdíj 
alatt található az Összesen díj, ami egy utasra vonatkoztatva a fizetendő díjat 
jelenti. Mindezek alatt a Mindösszesen található ami tartalmazza több kötvény 
esetén a teljes fizetendő díjat az összes utasra vonatkoztatva. 

 

 


