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Mikor frissül az EDOK?

 Október 3-án este 18.00 órától.

 A frissítés alatt 10 perc szolgáltatás kiesés várható, 

 azaz ekkor nem lehet majd csatolni. 



3

Mit tud majd az EDOK amit eddig nem?
Kép kiterjesztésű fájlokat tud majd vizsgálni

 Az EDOK a fejlesztés révén képes lesz a felcsatolt képek előzetes vizsgálatára.

 Azaz a JPG, TIF, BMP, PNG, IMG stb. kiterjesztésű fileok esetén tudja majd ezt.

Mit tud majd vizsgálni?

 A csatolt dokumentumkép élességét ellenőrzi, homályos, nem olvasható képnél

figyelmeztető üzenetet ad.

 A csatolt dokumentum nyomtatott* formátumú vonalkódját leolvassa és ellenőrzi

a FrontEnd által tárolt ajánlatszámvagy igényfelmérő nyilatkozat számával.

Ha nem egyezik, figyelmeztető üzenetet ad és mutatja az eltérő karaktereket is.

*A kézzel írt számokat is felismeri? 
Nem, még csak a nyomtatott nyilatkozati sorszámokat tudja felismerni.
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Miért jó ez nekünk, miben segít az új funkció?

Csökkenthetők az EDOK –ban felcsatolt dokumentumok leggyakrabban 

észlelt hibái melyek utólagos hiánypótlást és többkörös plusz 

levelezéseket okoznak. 
 Életlen képminőség

 Olvashatatlan dokumentum azonosító

 Hibás ajánlat vagy nyilatkozati vonalkód szám

Mit vizsgál az ellenőrzés?
 A dokumentumon felismert vonalkód megegyezik-e az alapdokumentum

(ajánlat) vonalkódjával.
Ezzel biztosítjuk, hogy már a feltöltéskoraz ajánlathozkapcsolódó dokumentum kapcsolódjon

 Megfelelő-e a képminőség
Ezzel hozzájárul a funkció ahhoz, hogy megfelelő felbontású és olvashatóságú képet tudjatok
csatolni

Mely dokumentum típusok esetén vizsgálja?
Igényfelmérő nyilatkozat
E-nyilatkozat
Kedvezményezetti nyilatkozat
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Mi fog változni a felületen?

 Figyelmeztető üzenetek jelenhetnek meg a kép vizsgálata nyomán.

 FrontEndből indított EDOK csatolás és a WEB-EDOK felületről 
indított csatolások esetén is.

 A figyelmeztető üzenet a dokumentum csatolása után azonnal
megjelenik, ezt követően lehetőségetek van a dokumentum
ellenőrzésére, törlésére, majd újbóli csatolására.
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Hogyan jelzi az EDOK ha nem elég éles a kép?

Az üzenet szövege: "A kép homályosnak látszik, 

kérem ellenőrizze!"

Mit kell tenni, ha a kép éllességére vonatkozó 

figyelmeztető üzenet jelenik meg?

 A fotózást meg kell ismételnünk. Másik szögből,

figyelve a készülék fókuszálására, fényekre

olvashatóságra stb. Majd felcsatolni az új, javított

minőségű fotót.

 FONTOS! A figyelmeztető üzenet ellenére a csatolt

dokumentum beküldhető, a csatolás

véglegesíthető – az üzenet nem blokkolja a

beküldést!
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Hogyan jelzi az EDOK ha nem helyes a vonalkód?

I. Igényfelmérő nyilatkozat esetén

Az üzenet szövege: „Az ajánlatszám () és a 

csatolmány vonalkódja () nem egyezik!

Mit kell tenni, ha vonalkód vizsgálatra 

vonatkozó figyelmeztető üzenetet jelenik 

meg?

 Ellenőriznünk kell,  hogy a megfelelő 

vonalkódhoz tartozó dokumentumot csatoltuk-e. 
(szerződő név, igényfelmérő vonalkód stb.), 

 Ha nem a megfelelő a dokumentum akkor 

töröljük ki és csatoljuk fel azt, amelyik a helyes. 

 FONTOS! A figyelmeztető üzenet ellenére a csatolt
dokumentum beküldhető, a csatolás véglegesíthető – az
üzenet nem blokkolja a beküldést!
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Hogyan jelzi az EDOK ha nem helyes a vonalkód?
II. E- nyilatkozat és kedvezményezetti nyilatkozat esetén

Az üzenet szövege: „Az ajánlatszám () és a 

csatolmány vonalkódja () nem egyezik!

Mit kell tenni, ha vonalkód vizsgálatra vonatkozó 

figyelmeztető üzenetet jelenik meg?

 Ellenőriznünk kell,  hogy a megfelelő vonalkódhoz 

tartozó dokumentumot csatoltuk-e. (szerződő név, ajánlat-

vonalkód stb.), 

 Ha nem a megfelelő a dokumentum akkor töröljük ki 

és csatoljuk fel azt, amelyik a helyes. 

 FONTOS! A figyelmeztető üzenet ellenére a csatolt

dokumentum beküldhető, a csatolás véglegesíthető – az

üzenet nem blokkolja a beküldést!
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Hogyan törölhető és ellenőrizhető egy dokumentum?

A dokumentum csatolását követően megjelenő opciókkal

Az ellenőrzés gombra 

kattintva a dokumentum új 

ablakban eredeti 

minőségben jelenik meg. 

Törlés a „kuka” ikonnal 

lehetséges.
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Hogyan tudom elforgatni a dokumentumot ha szükséges?

A „forgatás” nyilak használatával

A forgatás után az 

ellenőrzés 

gombra kattintva a 

dokumentum 

iránya 

ellenőrizhető.



Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át

Sikeres használatot kívánunk!


