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ASP Front End felhasználóknak: A GFB Autóbónusz termék felületének 

változásai 
 

A Frontend 3.21.3-as, webes (ASP, Internetes) verziójában a GFB Autóbónusz termék felülete 

jelentősen átalakításra került. 

 

A cél a GFB Autóbónusz termékek webes (ASP) felületen történő rögzítésének gyorsabb, 

kényelmesebb, átláthatóbb kiszolgálása. Ennek érdekében az üzleti logika érvényesítését is újra 

kellett gondolni, hogy a talán legtöbb problémát okozó hálózati adatforgalom, azaz a szerverhez 

fordulások száma a lehetséges minimumra csökkenhessen. Ez azt jelenti, hogy megváltozott a felület 

felépítése, és ezzel együtt módosult a rögzítendő adatok csoportosítása is az egyes lapokon. 

 

Az eddigivel ellentétben a lapválasztó fülek függőlegesen, egymás alatt helyezkednek el. Ezt az 

elrendezést navigációs sávnak (vagy navigációs menünek/bárnak, röviden navbárnak) is nevezzük. A 

navigációs sáv a hibás/adathiányos lapok megjelölésére is használatos.   

 

A felület átalakításának elsődleges célja az volt, hogy a működés közben lefutó ellenőrzések ne 

mezőnként történjenek, hanem a lapok közötti váltás hatására. Ezzel csökken a szerverhez fordulások 

száma, gyorsul az adatbevitel. A gyorsaságon kívül törekedtünk az egyszerűségre, logikusságra, 

áttekinthetőségre. 

Egy ideig még megtaláljátok a régi felületet is, de azt majd szeretnénk megszűntetni. Ha az új 

felülettel kapcsolatosan van észrevételetek, javaslatotok, akkor kérjük juttassátok el a részünkre. 

 

 

E leírással segítséget kívánunk Számotokra nyújtani a GFB Autóbónusz termék felületének 

használatában, szeretnénk felhívni figyelmeteket működésének lehetőségeire és sajátosságaira. A 

leírásban szereplő képek a Frontend ASP (Internetes) felületéről készültek.  
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A GFB Autóbónusz felületének használata 

 

A díjkalkuláció elindítása után az alábbi képernyővel találkozhatunk: 

 

 

A navigációs menü a képernyő bal oldalán található. A lapválasztó fülek függőlegesen, egymás alatt 

helyezkednek el. Ezen kívül az eddigi lap kiválasztáson túl ellenőrzési funkciókat is ellátnak. A lapok 

váltásakor futnak le a rendszerben bizonyos ellenőrzések, lapváltás után történik meg a hibák 

kijelzése.  

A képernyő bal felső sarkában mindig látható az aktuális éves díj. A díjkalkuláció adatain történő 

módosítás után a Számítás gomb megnyomásának hatására a díj újraszámolódik. 

A képernyő felső részén kiemelésre kerültek a fontos funkciógombok, melyek az adatok kitöltése 

során minden képernyőn elérhetőek.   

A képernyő jobb felső részében található Vissza és Tovább gombok segítségével az egyes lapok között 

tudunk navigálni, lépkedni. Természetesen a navigációs menüben is rá tudunk kattintani a kívánt 

felületre. 
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Adatblokkok, lapok 

 

A sötétkék háttér jelzi az egyes adatblokkokat, amely összefogja az alatta lévő lapokat. Rákattintva az 

általa jelzett adatblokk elemeket össze lehet csukni, majd újra rákattintva kinyitni.  

 

 

Lehetőségünk van az összes adatblokkot egyszerre kinyitni és összecsukni a navigációs bár tetején 

található plusz és mínusz jellel: 

A navigációs báron sárga háttérrel jelölt az a lap, amin éppen dolgozunk. A lap tetején is láthatjuk a 

nevét. 
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Adatok ellenőrzése 

 

Amikor a navigációs báron adatblokkot, vagy lapot váltunk, a Frontend ellenőrzi a megadott adatokat 

és kiírja az általa talált hibákat, hiányosságokat. A hibák többféleképpen jelennek meg a képernyőn. A 

hiányosságok javítása után a hibák jelzése megszűnik, mihelyt másik lapra navigálunk. 

 

1. A megszokott, linkes „Hibák felsorolása” megoldást felváltja a mező melletti piros betűs 

figyelmeztetés. A felkiáltójel mellett található szöveg leírja a hiba részleteit. Előfordul, hogy a 

hiba szövege nem jelenik meg a képernyőn, csak a piros felkiáltójel. Ekkor az ikon fölé 

helyezve az egeret láthatóvá válik a részletes hiba leírás: 

 

 

2. A navigációs menüben szemmel jól látható ikonokkal mutatja a rendszer az általa talált 

hibákat, hiányosságokat. 

A hibák ellenőrzésével és mutatásával átláthatóbbá válik, hogy hol van még hiba a 

díjkalkulációban, illetve az ajánlatban, mit kell még kitöltenünk, javítanunk. Így egyszerűbben 

és gyorsabban oda tudunk navigálni, ahol valamilyen feladatunk van még.  



             GFB2014 Frontend 

 

 

5 
 

 
 

: A sárga felkiáltójel adatblokk szintű hibát jelez, vagyis a modul valamelyik lapján 

még található hiba, vagy rögzítési hiányosság. 

: Az adott lapon hiba található, amit javítani szükséges. 

: A zöld négyzetben található pipával ellátott lapon minden rendben lett megadva, 

a Frontend nem talált hibát. 

Üres: Ha nem található az adatblokk neve előtt ikon, azt jelenti, hogy azon a lapon még 

nem jártunk. 

 

3. Azon hibák, hiányosságok esetén, melyek nem köthetők egyetlen bizonyos mezőhöz, vagy 

általános érvényűek, az eddig megszokott hibaüzenetek jelennek meg a képernyő felső 

részén. Ezek nem linkes jellegűek, vagyis rájuk kattintva nem lehetséges a hibára navigálni. A 

hibák elrejtése lehetőségre kattintva el tudjuk tüntetni a képernyőről a hibalistát. 

 

 

 


