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Változás a VEGA rendszerben 

VEGA súgó 
 

Elkészült a VEGA rendszer teljes súgója, mely mindegyik modullal (RUHA, Tárgyi eszköz és 

Nyilvántartás köteles anyag) kapcsolatban segítséget nyújt a felhasználóknak. 

A helyzet-érzékeny súgó előnye a korábbi felhasználói kézikönyvhöz képest az, hogy bárhol, ahol  

F1 billentyűt nyomunk, az utoljára az egérrel kiválasztott menüpontra, ablakra, vagy fülön megjelenő 

részre vonatkozó segítséget keresi ki számunkra. 

Első példánkban a TE modulban kattintunk rá a bal oldali Navigátor részben az „FLTE leltárfelvételi ív” 

menüpontra, majd meghívjuk a súgót (F1 billentyűvel), így a segítség egyből olvasható: 
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Amennyiben további részletekre vagyunk kíváncsiak  ̶  pl. a szűrés hogyan működik  ̶ , akkor a kék 

betűvel jelzett „szűrési” szövegrészre kattintva átugorhatunk a leírásnak abba a részébe, amely 

mélyebben tárgyalja a különböző szűkítési módokat. 

 

Ha vissza szeretnénk menni a leltárfelvételi ív leírásához, mert elolvastuk az adatok szűrését, akkor az 

ablak fenti részén található Vissza gombra kattintva ez egyszerűen elvégezhető. 

 

Második példánkban egy, a RUHA modulban megtalálható „Munkavállalói karton” ablakra kattintunk 

rá, majd F1: 
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Harmadikként választásunk egy RUHA beszállító „Beérkezett szállítólevél” ablakának „Cikk összesítő” 

fülére esett, melyre rákattintva, majd az F1-et nyomva a következő ablak jelenik meg: 
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A fenti példákban a súgó meghívásával láthattuk, hogy a felhasználót hogyan segítheti a VEGA 

használata közben ez a korszerűbb, új fajta lehetőség. 

 

Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2014.07.16. 
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