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1. Bevezető 

1.1 A dokumentum célja, használata 

Jelen dokumentum célja, hogy megismertesse a felhasználót az Aegon-P Web Portál 
rendszer kezelésével. A dokumentumban bemutatásra kerül a mobilon, tablet PC-n vagy 
egyéb eszközön (asztali számítógép, notebook, stb.) böngészőben használható kliens 
használata. A fejezeteken belül külön képernyőképek találhatók a mobil, a tábla-PC és 
desktop verziókra. 

A rendszer használata közben amennyiben kisebb felbontás áll rendelkezésre a 
megjelenített flexibilis méretű felületi elemek automatikusan méreteződnek (egy 
minimális méretig). Amennyiben nagyobb felbontás áll rendelkezésre, a felhasználói 
felület automatikusan átméreteződik. 

A rendszer és annak leírása nem módosít egyetlen érvényben lévő utasítást sem, 
amennyiben jelen leírás, vagy a működés egyéb szabályokkal ütközne, mindig az egyéb 
szabályok szerint kell eljárni! 

2. Bevezetés az Aegon-P Web Portál rendszer használatába 

2.1 Bejelentkezés a rendszerbe 

Az Aegon-P Web Portál a https://aegonp.aegon.hu címen érhető el. 

Amennyiben a szerver hitelesítést kér, a 10 jegyű dolgozói kód és jelszó párossal lehet 
tovább lépni a bejelentkező felületre. 
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A Web Portálon az azonosítás szintén felhasználónév és jelszó páros alapján történik. A 
felhasználó név a 10 jegyű dolgozói kód. 

Desktopon és Tableten: Mobilon: 

  

 

 

2.1.1 Jelszóváltás és jelszóváltás kikényszerítése 

Alapértelmezetten a felhasználó jelszava 90 naponként lejár. A Web Portál 14 nappal a 

jelszó módosítás határidejének lejárta előtt „kikényszeríti” a változtatást, vagyis a 

felhasználó nem tud anélkül belépni, hogy új jelszót adna meg. A megfelelő biztonsági 

szintű jelszó beállításában tooltip segíti a felhasználót. Mobil nézetben tooltip nem áll a 

felhasználó rendelkezésére. 

A „kikényszerített” jelszóváltoztatáson kívül a felhasználó módosíthatja a jelszavát a 

Jelszóváltoztatás menüpontra (Desktopon és Tableten Személyes adatok menüben) 

kattintva. Azonban jelszó módosítása egy nap csak egyszer van lehetőség. 
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Desktopon és Tableten:  Mobilon:  
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2.1.2 Front End jelszavak 

A Front End jelszavak fület kiválasztva a Webes felület megjeleníti az aktuális FE 
jelszavakat. 

Desktopon és Tableten: Mobilon:  
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2.1.3 Automatikus jogosultság felfüggesztés 

Minden bejelentkezés esetén lefut egy ellenőrzés a felhasználó PKR azonosítójára. Ha az 
üzletkötő PKR jogosultságát a felettese valamilyen okból felfüggesztette, akkor a 
bejelentkezés során a felhasználó a képen látható hibaüzenetet kapja: 

 

 

2.2 Kijelentkezés a rendszerből 

Az Aegon-P Web Portál rendszerből történő rendeltetésszerű 
kijelentkezés az alábbi módon történhet:  

Mobilon: A jobb felső sarokban megjelenő Aegon-P menüre kattintás 
után a felület az oldal aljára ugrik, itt található a Kijelentkezés gomb.  
 

Tableten és Desktopon: A képernyő jobb felső sarkában található a 
Kijelentkezés gomb: 

 

Kilépés után újra a bejelentkező képernyő jelenik meg. 
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3. Általános rendszerfunkciók 

A fejezetben azok a rendszerfunkciók kerülnek ismertetésre, melyek jelenleg elérhetőek 
az Aegon-P Web Portál rendszerben. 

3.1 Nyitóképernyő 

A nyitóképernyő célja, hogy a munkavégzéshez szükséges legfontosabb információk és 
funkciók rögtön a bejelentkezést követően, egy helyről elérhetőek legyenek: a Keresés 
(egyszerűsített keresés (ajánlat/szerződés/rendszám) vagy a bővített keresés), a 
Levelezés, az Infotár, a Személyes adatok, valamint a kilépéshez szükséges menüpont.  

Mobilon a Személyes adatok funkció alatt található két opció, a Jelszóváltoztatás és az 
Front End napi jelszó menüpontok külön megjelennek a lap alján, bármelyik menüből 
közvetlenül elérhetőek. 

A Web Portál minden képernyőjén a láblécében az alkalmazás aktuális verzió száma 
jelenik meg. 

Mobilon: Tableten és Desktopon: 

 

A nyitó képernyőn alapértelmezetten az egyszerűsített Keresés 
(ajánlat/szerződésszám/rendszám) funkció jelenik meg.  
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3.2 Használt ikonok, jelölések 

Abban az esetben, amikor egy menüpont aktív, a színe megváltozik. 

Mobilon: Tableten és Desktopon: 

 

Mobil nézeten, az oldal alján megjelenik egy ikon, ami az oldal 
tetejére navigálja a felhasználót. 

A jobb alsó sarokban található  opciót 
használva kérdést, kérést illetve észrevételt lehet tenni a 
rendszergazda felé. Ez a szolgáltatás mobil kliensen nem 
elérhető. 

Ha az Aegon-P Web Portál bármely oldalán tartózkodva az 

 ikonra vagy a jobb alsó sarokban található  
gombra kattintva bármikor visszatérhetünk a kezdő képernyőre. 

 

3.3 Fájl csatolása 

Az alkalmazásban lévő Fájl csatolása funkció a területen kívüli lekérdezés és az Infotár 
feltöltésekor aktív. Egyéb esetben le van tiltva. 

 

A feltöltéshez először a  ikont kell kiválasztani. Hatására megjelenik az operációs 
rendszerbe megszokott fájltallózó ablak, melyben az ott megszokott módon történik a 
csatolandó fájlok kiválasztása. Fájlok kiválasztása és hozzáadása egyesével lehetséges az 
Open gombra kattintást követően. A fájltallózó képernyő Windowson a következő: 

 

A fálj kiválasztása után a feltöltés gomb aktívvá válik: 
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A  gombra kattintva elkezdődik a fájl feltöltése/csatolása. 

File csatolás során a rendszer ellenőrzi annak méretét. A megengedett fájl méret 2 Mb 
(paraméterezhető). Amennyiben a file mérete túl nagy, hibaüzenet érkezik: 

 

4. Keresés 

A Keresés funkcióban a Bővített keresés  jelölőnégyzet ki-be kapcsolásával két 
keresési típus között lehet választani: 

• Az Egyszerűsített keresés azonosító adatok alapján gyors és közvetlen ajánlatok 
és szerződések keresésére szolgál. Ez az alapértelmezett keresési mód. 

• A Bővített ügyfélkeresés pedig egy bővített keresési paramétereknek megfelelő 
találati listából kiválasztható teljes ügyfélkarton, ajánlat és szerződés adatok 
keresésére szolgál. 

A beállított keresési feltételek a  gomb megnyomásával törölhetőek a 
keresőfelületről. 

A találati lista jobb alsó sarkában lévő  gombra kattintva leállítható a keresés, 
illetve a keresési feltételek megőrzésével vissza lehet térni a Keresés felületre. 

A keresési feltételek abban az esetben sem törlődnek, ha az egyszerűsített/bővített 
keresés között váltunk. 

A keresés eredményeként megjelenő találati listában, ha a szerződő nevére kattintunk, 
akkor megnyílik a teljes ügyfélkarton, ha a kívánt szerződés/ajánlat számára kattintunk, 
akkor pedig a kiválaszott szerződés/ajánlat adatlapja jelenik meg a felületen. 

A szerződés/ajánlat adatlapján rákattintva a szerződő nevére megnyithatjuk a teljes 
ügyfélkartont. Így ha az ügyfél más szerződéseit is szeretnénk megtekinteni, nem kell új 
keresést indítanunk. 

4.1 Egyszerűsített keresés 

A nyitó képernyőn, vagy a Keresés menüpontot kiválasztva megjelenik az egyszerűsített 
szerződés/ajánlat/rendszám keresés funkció, annak is a lehetséges keresési 
paramétereket tartalmazó felülete. 

Az Egyszerűsített keresés felületen csak Ajánlat sorszámra, Szerződésszámra és 
Rendszámra lehet keresni. Egyszerre csak egy mező lehet kitöltve. A keresés az 
oldal alján található Keresés gombbal indítható. 
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Mobilon: Tableten és Desktopon: 

 

Ajánlat sorszámra, Szerződésszámra vagy Rendszámra történő 
keresés esetében amennyiben egyelten szerződés/ajánlat az 
eredmény, akkor automatikusan megjelenik a keresett szerződés 
illetve ajánlat adatlapja. Az adatlap részeit az 5.1.3 fejezet ismerteti. 

Amennyiben a keresés eredménye több szerződés/ajánlat, akkor 
először a keresési találatok jelennek meg, ahonnan kiválasztható a 
keresett ajánlat / szerződés a megfelelő azonosítóra kattintva az 
5.1.3 fejezetben ismertetett adattartalommal, vagy az ügyfél nevére 
kattintva a teljes ügyfélkarton az 5.1 fejezetben leírtaknak 
megfelelően. 
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4.2 Bővített keresés 

A Bővített keresési felület eléréséhez a jelölőnégyzetet be kell pipálni.  

Tableten és Desktopon: Mobilon:   
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A bővített keresés az alábbi keresési paraméterek megadásával indítható: 

- a szerződés/ajánlat adataira vonatkozóan: Ajánlat sorszáma, Szerződésszáma, 
Rendszáma alapján 

- az ügyfél azonosítója, az ügyfél neve és az ügyfél szerepköre alapján 
- az ügyfél címére vonatkozóan: Ország, Irányító szám, Helyiség, Utca, Házszám, 

Ajtó alapján 
- az ügyfél Születési idejére vonatkozóan. 

Az Ügyfél szerepkör választásnál alapállapotban a Szerződő jelölőnégyzet van 
beállítva, de társasházi szerződés esetén lehetőség van a Közös képviselőre való 
kereséshez. 

A Szerződő címe beírásakor közterület törzs segít a pontos cím kiválasztásában. A 
keresés az oldal alján található Keresés gomb megnyomásával indítható. 

A keresés eredményeként egy találati listában jelennek meg a keresésnek megfelelő 
ügyfelek, ajánlatok és szerződések. Az eredmények közül a kívánt ügyfelet kiválasztva, a 
nevére kattintva, a teljes ügyfélkarton nyílik meg, egy szerződésszámra vagy ajánlat 
sorszámra kattintva pedig az adott szerződésre / ajánlatra vonatkozó adatlap jelenik 
meg. Az ügyfélkarton részeit az 5.1 fejezet, a szerződés /ajánlat adatlap részeit pedig az 
5.1.3 fejezet ismerteti.  

Az Aegon-P Web Portál alapértelmezésben a bejelentkezett felhasználó állományába 
tartozó ügyfelek között keres. Ezen kívül lehetőség van területen kívüli ügyfél 
lekérdezés indítására is. Ehhez a felületen található jelölőnégyzet bejelölése után az 
alábbi mezők kötelező kitöltése után van lehetőség:  

- Szerződő neve (minimum 5 karakter hosszan) 
- Irányítószám 
- Helység 
- Utca 
- Területen kívüli lekérdezés indokai 
- Ügyfél születési dátuma vagy a szerződés száma 
- Szerződő anyja neve 

Területen kívüli ügyfél lekérdezése esetén a portál felugró üzenetben emlékeztet a 
betekintő nyilatkozat kitöltésére: 

 

 

A kötelező mezők kitöltésének hiányában a kliens 
nem indítja el a keresést, valamint pirossal 
kiemeli a kötelező mezőket. Amikor a felhasználó 
a kötelezően kitöltendő mezők kitöltése után 

„Területen kívüli ügyfél” lekérdezést indít, akkor a találatok betöltése közben a Vissza 
gomb inaktívvá válik mindaddig, amíg a felhasználó vissza nem kapja a találati 
eredménylistát, így elkerülhető a többszörös lekérdezés, ami feleslegesen 
meghosszabbítja a backend válaszidejét. 

A keresés elindítása után a találtok betöltését az alábbi képernyő jelzi: 
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Abban az esetben, ha a keresés eredménytelen, a kliens a keresési feltételnek megfelelő 
hibaüzenettel tér vissza, például: „Nem található ügyfél a megadott feltételekkel”. 

Mobilon: Tableten és Desktopon: 

 

Tableten és Desktopon, ha a keresés több eredményt ad vissza, 
a rendszer alapértelmezetten egy táblázatban jeleníti meg az 
eredményeket. A táblázat oszlopai egymás utáni sorrendben a 
következők: Ügyfél neve, Ügyfél azonosító, Ügyfél címe, Ajánlat 
sorszám, Szerződés sorszám, Módozatkód, Rendezett, 
Állapotkód, Ptk. hatálya és Kiegészítő adatok. Az Ügyfél neve, 
az Ajánlat sorszám és a Szerződés sorszám oszlopokban lévő 
adatok aláhúzottan jelennek meg, ezekről közvetlenül 
megnyithatjuk a kívánt adatlapot. Az Ügyfél nevére kattintva az 
ügyfélkarton, az Ajánlat sorszámra kattintva az ajánlat és a 
Szerződés sorszámra kattintva a szerződés adatlapja nyílik 
meg. 

Az összetartozó Szerződés és Ajánlat számok a keresési 
eredmények táblázatban egy sorban jelennek meg. Adott Szerződés vagy Ajánlat számra 
keresve a rendszer automatikusan megnyitja az eredményként kapott adatlapot 
(ajánlatot vagy szerződést). 
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Mobilon a keresési eredmények „kifeszítve” (azaz listázva) a 
táblázat oszlop feliratait és a cellák értékeit egymás alatt jeleníti 
meg a rendszer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerre 50 ügyfél adatai jelennek meg egy oldalon, ha a 
találatok száma ennél több, a rendszer hibaüzenetet ír ki: „Túl sok 
lehetséges találat, kérjük szűkítse a keresési feltételeket.”  
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5. Ügyfélkarton megjelenítése és kezelése 

Egy Ügyfélkarton az ügyfélkeresés találati listájából nyitható meg az ügyfél nevének 
kiválasztásával. A rendszerben egy megnyitott Ügyfélkartonon, az ügyféllel kapcsolatos 
minden információ tematizáltan, egy helyen elérhető. Az egyes témakörökhöz tartozó 
adatok külön füleken szerepelnek.  

A nagyobb felbontású eszközön (tablet és desktop) a kartonhoz tartozó fülek az oldal 
felső részén találhatók:  

 

Mobil nézetben az oldal alján helyezkednek el:     
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5.1 Az ügyfélkarton részei és megjelenítése 

5.1.1 Alapadatok 

Az Alapadatok fülön az ügyfél alapadatai kerülnek megjelenítésre, 
úgymint Ügyfél neve, Ügyfélazonosító, Személyes adatok, Cím, 
Elérhetőség, stb.  
A megjelenített adatok nem szerkeszthetők.  

 Mobilon 1 oszlopban jennek meg az adatok: 

Desktopon 4 oszlopban jelennek meg az adatok: 
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Tableten 2 oszlopban jelennek meg az adatok: 
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5.1.2 Szubjektív adatok 

A Szubjektív adatok fülön találhatóak az ügyfél részletes személyes 
adatai, úgymint Családi állapot, Ügyfél minősítése, Hasznos 
információk, stb. 

Valamennyi felhasználó csak a saját maga által rögzített szubjektív 
adatokat láthatja a rendszerben. Ezek az adatok sem 
szerkeszthetőek. 

Tableten: Mobilon: 
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Desktopon:  
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5.1.3 Szerződések 

A Szerződések fülön táblázatos formában kerülnek megjelenítésre az ügyfél azon 
ajánlatai és szerződései, melyek megtekintésére a felhasználó jogosult. A táblázatban a 
kiválasztott szerződés- / ajánlat-azonosítóra kattintva választható ki egy szerződés / 
ajánlat, ekkor a fülön belül, a táblázat alatt, kerül megjelenítésre annak adattartalma. 
Egy újabb szerződést/ajánlatot kiválasztva az előző szerződés/ajánlat megjelenítése 
„felülírásra” kerül, tehát minden esetben az éppen kiválasztott szerződés/ajánlat 
adatartalma látható a felületen.  

A megjelenített adatok nem szerkeszthetők. 

Desktopon 4 oszlopban jelennek meg az alapadatok és azt követik a táblázatos adatok: 

 



  

 

AEGON-P Web Portál 23 

Mobilon 1 oszlopban jelennek meg az alapadatok, valamint a 
szerződéshez/ajánlathoz tartozó kiegészítő táblázatok nem jelennek meg: 

Tableten 2 oszlopban jelennek meg az alapadatok és azt követően a 
táblázatos adatok:  
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A kiválasztott szerződések és ajánlatok adatai a következő formában jelennek meg: 

- alapadatok név-érték párokba rendezve, csoportosítva 

- további alapadatok táblázatos formában, ezt a kliens automatikusan megnyitja a 
szerződés/ajánlat kiválasztásakor 

- az ajánlat és szerződésre jellemző, egyéb táblázatos adatok csoportokba 
rendezve, egy csoporton belül több táblázat is lehet 

A csoportokba rendezett adatokat a csoport nevekre kattintva lehet lekérdezni a backend 

rendszertől, ekkor a backend közvetlenül a portfolió rendszer „tükör adatbázisából” 

kérdezi le az adatokat. Az így megnyitott csoportok egy kattintással visszazárhatóak. A 

megjelenített adatok rendezhetőek, lapozhatóak és görgethetőek, ha a méretük 

nagyobb, mint az egyszerre megjeleníthető, előre beállított paraméter (25 sor). 

Amennyiben egy táblázatban túl sok adatsor jelenik meg, akkor lapozáson felül lehetőség 

van a táblázaton belüli csoportosításra/lefúrásra is. Ezt a kliens a táblázat első 

oszlopában megjelenő  gomb jelzi. az gombra kattintva megjelennek a kiválasztott 

sor részletei. Például ha a backend havi / éves bontásban adja az adatokat, akkor a 

gombra kattintva lehet a részletekhez/tételekhez lefúrni. 

Desktopon és Tableten: 

 

Mobiltelefonon a táblázatok nem jelennek meg. 

 

5.1.4 Ügyfél események 

Az Ügyfél események fül az ügyfél interakciók (kapcsolati események) időrendbe sorolt 
listájának táblázatos formában történő megjelenítésére szolgál. A táblázatban 
megjelenítésre kerülnek a KONTAKT és SpoolSys rendszerből származó események és 
mellékleteik (későbbiekben pl. ügyféllevelek), Belső üzenetek és csatolmányok valamint 
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a PKR rendszeren belül az ügyfélhez egyedileg csatolt fájlok, külső üzenetek, továbbá az 
összes olyan típusüzenet, amely az ügyféllel kapcsolatos. 

Az Ügyfél esemélyek fülre kattintva a rendszer automatikusan lekérdezi az elmúlt 30 nap 
eseményeit. A megjelenítendő adatok szűrhetőek Esemény típus és dátum intervallum 
szerint.  

A felületen az egyes események részletes adatai nem jelennek meg, csak a csatolt fájlok 
(Fájl és Külső fájl) nyithatók meg. 

A megjelenített adatok itt sem szerkeszthetők. 

Tableten: 
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Mobilon: a „kifeszítet” táblázat formában jelennek meg az adatok. 

Desktopon: 

 

 

A csatolt fálj megtekintése után, a Aegon-P Web Portál-ba a 
böngésző visszalépés gombjával lehet visszatérni. Ekkor az 
alkalmazás az ügyfélkarton Alapadatok fülére lép vissza, ezután újra 
ki lehet válsztani az Ügyfél események fület. 
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6. Levelezés 

A levelezés menüpontban van lehetőség a belső üzenetek kezelésére. A funkciót 
közvetlenül a gyorsmenüből érhetjük el.  

A Levelezés gombra kattintva, a következő képernyő jelenik meg:  

Desktopon és tableten: Mobilon: 

   

A képernyő felső részén a levelek közötti szűréshez szükséges mezőket találjuk. Ez alatt, 
baloldalon, a levélíráshoz szükséges gombok, és a leveleket tartalmazó könyvtár 
szerkezet található. Desktopon középen, mobilon pedig a képernyő alsó részén, az épp 
megnyitott könyvtárban szereplő levelek listája helyezkedik el (ez alaphelyzetben a belső 
üzenetek mappa). A kiválasztott levél tartalma desktop esetében a jobb szélen látható, 
mobilon ezt csak a levélre való kattintással jeleníthetjük meg. 

Elérhető szolgáltatások és címzettek listájáról részletesen a Belső levél írása résznél 
olvashatsz (32.oldal) 

 

 

6.1 Levelek közötti szűrés 

Az épp megnyitott mappában dátum, és/vagy kulcsszó alapján szűrhetünk a levelek 
között. Alaphelyzetben a 3 hónapnál nem régebbi leveleket jeleníti meg a rendszer. Ha 
beállítottuk a kívánt feltételeket, a keresés gombra klikkelve aktiválhatjuk a szűrést. A 
gomb hatására, a levéllistában csak a beállított paramétereknek megfelelő levelek 
szerepelnek. A kulcsszavas keresés különbséget tesz a kis és nagybetűk között, a szűrés 
a levelek tárgyában, és tartalmában megy végbe. 
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Desktopon és tableten: Mobilon: 

   

Amennyiben szeretnénk újból a mappában található összes levelet megjeleníteni, töröljük 
a szűrés mezőinek tartalmát és kattintsunk újból a keresés gombra. 

 

6.2 Mappa műveletek 

A mappaszerkezetet tartalmazó mező, a képernyő bal részén található. A keresésgomb 
hatására, a mező automatikusan becsukódik, ilyenkor a helyén maradt szürke sávra 
kattintva kinyitható, illetve a mező felső üres sávjára kattintva becsukható. A mappákat 
fa-struktúrában látjuk. 

 

Az aktív mappát világoskék háttér jelzi. A mappa előtt látható  ikon mutatja, ha a 
mappán belül további mappák is találhatóak. Az ikonra kattintva a mappa kinyitható, az 
ikon ilyenkor -jelre változik. A mappák mögötti, zárójelben látható szám a mappában 
található olvasatlan levelek számát jelzi. 

Egy adott mapára vonatkozó mappa műveleteket tartalmazó menüt a mappán jobb 
egérgombbal kattintva hívhatunk elő. 

 

Új mappa létrehozására az linkre kattintva van lehetőség. Kattintás után 
megadhatjuk az új mappa nevét, majd a  gombra kattintva, az ablak 
becsukódik, az oldal frissül, és a mappaszerkezetben megjelenik az imént megadott 
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mappa neve. Amennyiben a  gombra kattintunk, az ablak becsukódik, de a 
mappa nem jön létre. 

 

A meglévő mappákat átnevezhetjük, vagy törölhetjük. Törölni csak üres mappát lehet, 
egyéb esetben a törlés gomb inaktív. A művelet végrehajtásához még egyszer meg kell 
erősíteni a törlési szándékot. Egy felugró ablakban figyelmeztető üzenetet kapunk, hogy 

a mappa véglegesen törlődik. Az  gombra kattintva véglegesíthetjük 
döntésünket. Amennyiben mégsem áll szándékunkban törölni a mappát válasszuk a 

 gombot. 

 

A belső-, külső-, elküldött-, beérkező üzeneteket tartalmazó mappák alapértelmezettek, 
ezeket nem lehet törölni, ezeknél a mappáknál a törlés menüpont inaktív. 

 

6.3 Levél műveletek 

6.3.1 A levéllista felépítése 

A levéllistában, a mappaszerkezetből kiválasztott mappában található leveleket láthatjuk, 
fentről lefelé, dátum szerint csökkenő sorrendben. A listában egy-egy levélről a tárgy, a 
levél első sora, beérkező leveleknél a beérkezés dátuma és a feladó, elküldött leveleknél 
pedig, az elküldés dátuma és a címzett neve olvasható. A dátum formátuma, adott napon 
óra: perc, az adott héten nap rövidített neve, nap, hó, a korábbi leveleknél pedig év 
hónap nap. Az olvasatlan leveleket a levél balszélén látható kék szegély jelzi. 
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6.3.2 Levél törlése 

A listában, az egérrel egy levél fölé navigálva, a levél háttere világoskékké változik, és a 
jobb felső sarokban megjelenik egy  törlés ikon, erre kattintva törölhetjük a levelet. A 
művelet végrehajtásához, a mappaműveleteknél ismertetett módon, egy felugró 
ablakban, még egyszer meg kell erősíteni a törlési szándékot. A törölt levelek véglegesen 
törlődnek a rendszerből. 

 

6.3.3 Levél írása 

 

A levél írása során egyszerűbb formázási elemek használatára is lehetőségünk van. 
Ilyenek a kövérített, dőlt, aláhúzott, vagy áthúzott betűk használata, állítható a betű 
típusa, mérete, színe, és háttérszíne. Betű vagy szó színének állításához kijelöljük a 

kívánt szövegrészt, majd a betűszín kiválasztása (Select font color) gombra  
kattintunk. A betűszín módosító felület megjelenése után első lépésben a külső gyűrűvel 
kiválasztjuk a kívánt színt, második lépésként pedig a belső négyzetre kattintunk és 
kiválasztjuk a kívánt árnyalatot. Az árnyalat az alapértelmezett teljesen fekete (a 
négyzet jobb alsó sarka) és a teljesen fehér (a négyzet bal felső sarka) között állítható. 
Teljesen fehér illetve teljesen fekete szín eléréséhez teljesen mindegy, hogy milyen színt 
választottunk előzőleg a külső gyűrűvel. A művelet végrehatásához a kontroll alján lévő 
(színes gyűrű alatt) „Rendben” gombra kattintunk.  
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Betű, szó vagy szöveg háttérszínének módosításához kijelöljük a kívánt szövegrészt, 

majd a háttérszín kiválasztása (Select background color) gombra  kattintunk. A 
háttérszín módosítása és jóváhagyása a betű színének módosításánál leírtakkal 
megegyező módon történik. 

A bekezdéseket rendezhetjük balra, jobbra, középre, vagy sorkizárttá tehetjük, illetve 
létrehozhatunk számozott vagy számozatlan listát. Ennek eléréséhez elegendő 
kijelölnünk a formázni kívánt bekezdés egy részét (legalább egy karaktert) és a 
megfelelő formázási műveletre kattintanunk. A formázás minden esetben a teljes 
bekezdésre vonatkozik. 

A címzett kitöltésekor, a korábban elküldött, így már az adatbázisban szereplő levelek 
címzettjeit, gépelés közben, egy legördülő listában automatikusan felajánlja a rendszer. 
A levelekhez csatolmányt is hozzáadhatunk, erről bővebben a 6.3.5-ös fejezetben 
olvashatnak. A levelet a  gombra kattintva továbbíthatjuk. Mobil esetén a 

 gombbal térhetünk vissza a kiindulási képernyőhöz. Az elküldött levelet a 
küldött levelek mappában találjuk meg. 

Desktopon és tableten: Mobilon: 

  

6.3.4 Belső levél írása 
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Belső levél írásával más PKR felhasználóknak van lehetőségünk üzenetet küldeni. A belső 

levelezést különböző szolgáltatások is segítik. A levél írását a gombra 
kattintva kezdeményezhetjük. 

 

A levél témájától függően egy-egy legördülő menüből először csoportot és típust kell 
választanunk. A két mező értékét a mező végén található nyílra kattintva legördülő 
menüből választhatjuk ki. A rendszer alapértelmezetten beállított üzenet csoportja és 

típusa az Egyéb.  

A megadott csoport és a típus függvényében az ablakban megjelenő mezők dinamikusan 
változnak, ezektől függően lehet szerkeszteni a „módosítható” mezőket. 



  

 

AEGON-P Web Portál 33 

Desktopon és tableten:  

 

Mobilon: 
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A kötelezően kitöltendő mezőket kék szegély jelzi. Amíg, ezek a mezők nincsenek 
kitöltve, a rendszer nem engedi elküldeni az üzenetet. A Küldés gombra kattintva a levél 
nem kerül elküldésre, a nem kitöltött kötelezően kitöltendő mezők alatt piros 
figyelmeztetés jelzi a problémát. 

  

pl. 

 

A rendszer bizonyos mezők kitöltését az alábbi módokon támogatja: 

Dátumot tartalmazó mezőknél, a mezőbe kattintva egy naptár jelenik meg, amelyből 
könnyen kiválaszthatjuk a kívánt napot. 

Címet tartalmazó mezőknél, az irányítószám vagy helységnév begépelése közben, a 
rendszer egy lenyíló listában felajánlja a lehetséges irányítószámokat, illetve a hozzájuk 
tartozó helységnevet. Az utcanév begépelése közben szintén felajánlja a lehetséges 
neveket a rendszer 

Különféle azonosítók (pl.: szerződésazonosító) megadására szolgáló mezők kitöltése 
közben, a rendszer keresést végez a háttérben és a lehetséges találatokat felkínálja a 
felhasználónak egy lenyíló menüben. Szerződésszám és ajánlatszám keresésekor a kliens 
csak olyan szerződések és ajánlatok között keres, melyek módozatkódja a belső üzenet 
típusának megfelel. Pl. Kártörténeti igazolás típusüzenethez csak GFB-s módozatú 
szerződések között keres a kliens. Eltérő módozatkódú szerződéseket / ajánlatokat a 
rendszer nem találja meg, nem jeleníti meg.) 

Vannak olyan beviteli mezők, melyeknél az alkalmazás formátumellenőrzést végez. 
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Ha minden kötelező mezőt kitöltöttünk a Küldés gombra kattintva tudjuk a levelet 
elküldeni. 

Ha a levelet még nem küldtük el, és a levélküldés folyamatát véletlenül vagy 
szándékosan egy másik modulba navigálással (pl. Keresés) megszakítottuk, akkor a 
kliens egy párbeszédablakot jelenít meg, ahol választhatunk az oldalon maradás illetve 
annak elhagyása között. 

 

Az oldalon maradás opciót választva befejezhetjük a félbeszakadt levél írását vagy éppen 
új üzenet írásába foghatunk. Az oldal elhagyását választva kilépünk a Levelezés 
modulból. 

6.3.5 Csatolmányok 

A levelekkel fájlok küldésére és fogadására is lehetőségünk van. Mind külső, mind belső 
levél esetében tudunk a levélhez csatolmányt kapcsolni, ezt a levél fejlécében, a 

csatolmány sorban található  gombra kattintva tehetjük meg. 

 

A gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ahol számítógépünk vagy egyéb 
eszközünk (pl. okostelefon, tablet, iPad) mapparendszerében megkereshetjük, és 
kiválaszthatjuk a csatolni kívánt fájlt. Egy levélhez maximum 3 fájlt csatolhatunk, ezek 
mérete fájlonként maximum 2MB lehet.  

A megengedett fájl kiterjesztések a következők lehetnek: doc, docx, docm, xls, 
xlsx, xlsm, ppt pptx, pptm, pdf, txt, rtf, jpg, jpeg, bmp, gif, tif,wmf,emf,png,psd,dotx, 
xps, dot, xml, odt, wps, zip, rar, wsd, csv, htm, html, tiff, 7z, msg. 

Egy már kiválasztott csatolmányt a neve melletti x-el törölhetünk a levélből. 

 

A beérkező levelekhez csatolt fájlokat, közvetlenül a levelező rendszerből megnyithatjuk, 
vagy lementhetjük. Mentés esetén egy felugró ablakban választhatjuk ki a mentés 
helyét, a menteni kívánt fájlt tetszőleges néven menthetjük. 
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6.3.6 Levelek olvasása, továbbítása, válasz 

A postafiókunkban található leveleket, a képernyő középső részén található levél listából, 
kattintással kiválasztva nyithatjuk meg. Az olvasatlan leveleket a bal szélükön látható 
kék csík jelzi. A levélre kattintva a kék csík eltűnik, az aktuálisan megnyitott levél háttere 
a listában halványkékre vált, a levél tartalma desktopon a képernyő jobb felén olvasható, 
mobilon a levél lista helyén jelenik meg. A már olvasott leveleket nincs lehetőség újból 

olvasatlanná változtatni. Mobilon a  gombbal térhetünk vissza a levelek 
listájához. 

 

A kiválasztott levél továbbítására, illetve válasz küldés kezdeményezésére a megnyitott 
levél, jobb felső sarkában található gombok segítségével van lehetőség. Automatikus 
üzenetek esetében, nem találunk válasz gombot, nincs lehetőség válasz küldésre. 
Amennyiben az eredeti üzenet mellékletet tartalmazott, úgy az a továbbított üzenetbe is 
csatolásra kerül, a melléklet Windows funkcióval megnyitható / menthető. 

6.3.7 Levelek áthelyezése másik mappába 

A beérkezett leveleket tetszés szerint áthelyezhetjük akár egy meglévő vagy akár egy 
újonnan létrehozott mappába. Ehhez az ún. „drag and drop” módszert használjuk, ami 
azt jelenti, hogy az egérrel a kiválasztott levél fölé navigálunk, lenyomjuk az egér bal 
gombját, majd a levelet „megfogva/megragadva” (drag) a kívánt mappa fölé navigáljuk 
és a levelet „elengedjük/eldobjuk” (drop). A módszer tableten és mobilon hasonló, azzal 
az eltéréssel, hogy az ujjunkkal húzzuk át a levelet a kívánt mappába. 

Az előbb említett műveletsor közben azt tapasztaljuk, hogy a kiválasztott levél virtuális 
másolata az egér mozgatásának megfelelően elmozdul és miközben a kiválasztott mappa 
fölé navigálunk az egérrel, a mappa a többitől eltérő világoskék háttérszínnel jelenik 
meg, így megkönnyítve azt, hogy biztosan az általunk kiválasztott mappába helyezzük a 
levelet. 

A levél „elengedése” után a kiválasztott levél az eredeti mappából eltűnik. Ha 
rákattintunk arra a mappára, ahová a levél áthelyezésre került, akkor az áthelyezett levél 
a továbbiakban ebben a mappában jelenik meg. 
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6 

7. Infotár 

Az Infotár az alkalmazás gyorsgombjáról érhető el. 

 

A gombra kattintva a kliens lekérdezi a back-endtől a felhasználó jogosultsága alapján 
elérhető dokumentumok listáját, valamint az infótár hierarchiáját és oszlopos nézetben 
megjeleníti azokat a felhasználó részére.  
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Tableten és Desktopon: 

 

A felületen a felhasználó az ismert tallózó funkciókat kezdeményezheti a következő 
akciókat: 

- Egy kattintás a bal oladlon a  ikonra: a kijelölt könyvtár megnyílik a jobb 
oldalon. 

- Egy kattintás a bal oldalon a   ikonra: a kijelölt könyvtár bezáródik a jobb 
oldalon.  

- A dokumentum rákattintás után megnyílik. 

A mappák között a felület jobb oldalán is navigálhatunk,  itt visszalépésre a ikonra 
kattintással van lehetőség. 
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Mobilon csak a mappákat és dokumentumokat tartalmazó lista jelenik meg: 

Mobil nézetben a kiválasztott mappa rákattintás 
után nyílik meg. A könyvtárakban található 
dokumentumot megnyitni ugyanezzel a módszerrel 
lehet. A mappaszerkezeben feljebb lépni a 
ikonnal lehet. 
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7.1.1 Feltöltés saját mappába 

A felhasználónak lehetősége van a saját tárhelyére (Saját mappába) dokumentumokat 
feltölteni. Ezek a dokumentumok más számára nem hozzáférhetők, bármelyik kliens 
felületről elérhető. A tárhely maximális mérete 20 MB. Egyidejűleg egy fájl maximális 
mérete 2 MB lehet. 

A feltöltés lépései a 3.3 Fájl csatolása fejezetben található. 

7.1.2 Törlés a saját mappából 

A feltöltött dokumentumok a Saját mappából a dokumentum neve előtt található  
gombbal törölhető. 

7.1.3 Dokumentum kereső 

Az Infótárban található dokumentumok keresésére a dokumentum kereső funkció 
szolgál.  

 

A felhasználó a keresett kifejezést megadva a  akciógombot kiválasztva, 
vagy az Enter billentyű leütésével, kezdeményezheti a tartalomkeresést. 

A kereső szónak minimum 3 karakter hosszúnak kell lennie, ellenkező esetben a Web 
Portál a következő hibaüzenetet írja ki: 

 

A kereséskor a kliens lekérdezi a keresett kifejezést tartalmazó dokumentumok listáját a 
back-end rendszertől és megjeleníti azokat a felhasználó részére. Egy keresési találatot 
(dokumentumot) kiválasztva (rákattintva) az alkalmazás az Infótár funkción belül 
benavigál a kiválasztott dokumentum könyvtárába. 
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