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A ServiceDeskPlus alkalmazás használatának előfeltételei. 

 

1. A KELER Zrt. által kiadott - Adatlap a KELER Zrt. KSZP teszt hibabejelentő rendszer 

felhasználói jogosultságainak definiálásához – adatlap Ügyfél általi kitöltése, és visszaküldése 

2. A KELER Zrt. által az adatlapon megjelölt ügyfél kapcsolattartó elérhetőségére megküldött 

egyedi tanúsítvány telepítése arra az eszközre, amiről a belépés történik.  

3. Google Authenticator telepítése a tesztelő felhasználó mobileszközére: 

 

a. Google Play Store (Android eszköz esetén): 

i. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authe

nticator2&hl=hu&gl=US 

 

 

b. Apple Store (Apple iPhone esetén): 

i. https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605 

 

ServiceDeskPlus alkalmazásba való csatlakozás, belépés. 

 

Google Chrome böngészőből  a https://clienttest.keler.hu elérés rögzítése és megnyitása. 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=hu&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605
https://clienttest.keler.hu/
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A KELER Zrt. KSZP teszt hibabejelentő adatlapon megadott felhasználói e-mail címre küldött 

felhasználó név és ideiglenes jelszó megadása az alábbi bejelentkező felületen.  

 

Mobileszközön a Google Authenticator alkalmazás megnyitása és a QR kód beolvasás opció 

kiválasztása. 
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Olvassuk le a QR kódot a telefonra teleptett Authenticator alkalmazással, majd a kapott kódot a lenti, 

második képen levő mezőbe gépeljük be, valamint aTrust this browser bejelölése, és Verify Code:  
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ServiceDeskPlus alkalmazás jelszóházirendje 

 

QR kód belolvasása kizárólag első bejelentkezés esetén szükséges, további belépéskor elegendő a 

google authenticator által generált kód megadása a ServiceDeskPlus alkalmazás bejelentkezési 

képernyőjén. 

Első bejelentkezés után, kérjük változtassák meg jelszavukat! 

- Jelszó policy: kis és nagybetű + szám + speciális (+.) karakter 

A ServiceDeskPlus alkalmazás jelszó lejárati ideje 90 nap! A jelszó lejárta után, a következő belépés 

során a rendszer nem engedélyezi a belépést, új jelszót szükséges megadni! 

Jelszó módosítással kapcsolatos beállítások jelen dokumentum 30-31. oldalán olvashatók! 

 

ServiceDeskPlus alkalmazás felhasználói észrevételek, és jogosultságigények 

 

ServiceDesk Plus hibabejelentő alkalmazással kapcsolatos észrevételeket, és hibajelenségeket, 

valamint felhasználói jelszóigényeket a Service Desk területe felé szükséges eljuttatni az alábbi 

elérhetőségeken. 

SERVICE DESK 

KSZP Ügyfélszolgálati idő: 10:00 – 16.00 óráig 

Tel: +36 1 483 6228 

Tel: +36 1 483 6120 

E-mail: ServiceDesk@keler.hu 

 

Adatlap a KELER Zrt. KSZP teszt hibabejelentő rendszer felhasználói jogosultságainak definiálásához  

KSZP SDME 
Ügyfél_adatlap_1.0.pdf

 

 

 

 

mailto:ServiceDesk@keler.hu
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ServiceDeskPlus alkalmazás felülete, és menüpontjai 

 

A  ServiceDeskPlus nyitó oldalán az alábbi fő menüpontok érhetőek el. 

 Kezdőlap: Saját kérelmek összegzése. Népszerű megoldások. Közlemények.  

 Kérelmek (Hibabejelentés, Kérdés): Hibabejelentés, és Kérdés kérelmek összesítő felülete 

o A KSZP tesztelésben résztvevő összes Ügyfél bejelentés és Kérdés kérelmei 

megtekinthetőek 

 Megoldások: Központi tudásbázis. MAT tesztek alatt nem használatos: 

 ServiceDeskPlus technikai beállítások: ebben a menüpontban van lehetőség az alkalmazás 

személyre szabására; nyelvi beállítások, és jelszómódosítások elvégzésére. 

Kezdőlap 
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Kérelmek (Hibabejelentés, Kérdések) összesítő felülete: KSZP tesztelésben résztvevő összes Ügyfél 

Hibabejelentés, és Kérdés kérelmei megtekinthetőek. 

 

Megoldások (KSZP MAT tesztek alatt nem használatos) 
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ServiceDeskPlus technikai beállítások: ebben a menüpontban van lehetőség az alkalmazás személyre 

szabására; nyelvi beállítások, és jelszómódosítások elvégzésére. 
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KSZP MAT teszteket támogató Megoldó Csoportok és szakértők, valamint a 

Kérelmekhez (Hibabejelentés, és Kérdés) kapcsolódó mező szabályok 

 

 

 

 

 

 Csoport Csoport jellege Hibabejelentés kérelem típusa

KID-ÜZO Csoport KID üzemeltetési szakértők Technikai hiba

SWIFT-ÜZO Csoport SWIFT üzemeltetési szakértők Technikai hiba

KID-AFO Csoport KID rendszerszervezők Alkalmazás hiba

SWIFT-AFO Csoport SWIFT rendszerszervezők Alkalmazás hiba

WARP-AFO Csoport WARP rendszerszervezők Alkalmazás hiba

WARP-ÜZO Csoport WARP üzemeltetési szakértők Technikai hiba

Üzleti Csoport Üzleti szakértők, tesztelők KELER szakértők belső egyeztető felülete

SPECI Csoport Üzleti szakértő kollégák, vezetők Kérdés

KSZPKELER Csoport
Ügyfél kapcsolati és kommunikáció szakértők 

(Központi Ügyfél levelezés koordináció)
KSZP központi Ügyfél e-mailek

ServiceDesk Csoport
KSZP SD hibabejelentő alkalmazás HelpDesk 

szakértői
-

KSZP MAT teszteket támogató Megoldó Csoportok és szakértők
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Mező nevek Mező értékek Mező kikötések Mezők jelentései

Kérelmező Kérelmet leadó személy Automata töltődik
Hibabejelentés kérelmet beadó személy 

neve

Kérelem típusa Alkalmazás hiba, Technikai hiba Kötelezően kiválasztandó

Technikai hiba: Kommunikációs 

kapcsolati problémák, hálózati, VPN 

oldali hiba jelenségek, IP 

címegyeztetés, jelszóigénylések, ill. 

rendszer belépési, szerver elérési 

hibajelenségek.

Akalmazás hiba: alkalmazáson belül 

megbízások rögzítése során előforduló 

hibajelenségek (ISIN, BIC kód), 

beküldött tranzakciókkal kapcsolatos 

státusz visszajelzések, export-import 

hibaüzenetek.

Closed/Lezárva

Bejelentés kivizsgálva, megoldva, 

lezárva - KELER szakértő állítja be

In progress/Hibajavítás alatt

Bejelentés javítás alatt - KELER 

szakértő állítja be

New/Új

Ügyfelek által beadott kérelmek 

állapota (alap státusz)

Onhold/Folyamatban

Bejelentés kivizsgálása, megoldása 

folyamatban - KELER szakértő állítja 

be

Open/Nyitott

Bejelentés befogadva, nyitott - KELER 

szakértőre került

Retest/Újra tesztelhető

Bejelentés javitásra került, tesztelhető - 

KELER szakértő állítja be

Üzleti egyeztetés alatt

Szakértői egyeztetések alatt, KELER IT 

szakértő állítja be

Üzlet által megválaszolva

Üzleti szakértő által kivizsgálva, 

megválaszolva. KELER üzleti szakértő 

állítja be

Resolved/Megoldva Nem használatos

Critical/Kritikus Válaszadási SLA 2 nap

High/Magas Válaszadási SLA 3 nap

Low/Alacsony Válaszadási SLA 5 nap

Medium/Közepes Válaszadási SLA 4 nap

Kategória Szolgáltatás/Service Beégetett érték -

eKID

KID

SWIFT

WARP

Értesítés küldése a 

következő e-mail címekre
e-mail cím

Csoport, vagy egyéni 

e-mail cím 

adható meg

Egy e-mail cím megadására van 

lehetőség

Tárgy Szabad szöveges leírás Kötelezően töltendő Bejelentéshez kötődő tárgy

Leírás Szabad szöveges leírás Kötelezően töltendő Bejelentés részletes leírása

Mellékletek word, xlsx, txt fájlok Nem kötelező

Szabadon feltöltendő csatolmányok 

bejelentésekkel kapcsolatosan (Pl, 

printscreen)

Megjegyzés hozzáadása Szabad szöveges leírás Nem kötelező

A bejelentő Ügyfél és a KELER Zrt. 

Szakértői közötti üzenetek, információk 

átadására szolgál

Megoldás Szabad szöveges leírás Kötelezően töltendő KELER szakértők által

A KELER Zrt. Szakértő munkatársak 

összefoglalója a leadott bejelentések 

kivizsgálásával, és annak 

megoldásával kapcsolatosan

QAC fejlesztési szám Numerikus KELER Zrt. Szakértő tölti

KELER Zrt. Által generált fejlesztési 

szám hibajavítások, modosításokhoz 

kötődően

Csoport
-

Automata töltődik bejelentés alapján
KELER Zrt. Szakterületi megoldó 

csoportjai

Technikus
-

KELER szakértők  állítják be

KELER Zrt. Szakterületi megoldó 

csoportjaihoz rendelt szakértő 

munkatársak

Hibabejelentés katalógus

Bejelentésben érintett rendszer, 

alkalmazás

Állapot/Státusz

Prioritás és SLA 

vállalások
Kötelezően kiválasztandó

KELER szakértők  állítják be

Kötelezően kiválasztandó
Alkategória (kötelezően 

töltendő)
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Mező nevek Mező értékek Mező kikötések Mezők jelentései

Kérelmező Kérelmet leadó személy Automata töltődik Kérdés kérelmet beadó személy neve

Closed/Lezárva

Kérdés kivizsgálva, megválaszolva, 

lezárva - KELER szakértő állítja be

In progress/Hibajavítás alatt Kérdés kérelem esetén nem releváns

New/Új

Ügyfelek által beadott kérdés kérelem 

állapota (alap státusz)

Onhold/Folyamatban

Kérdés megoldása folyamatban - 

KELER szakértő állítja be

Open/Nyitott

Kérdés befogadva, nyitott - KELER 

szakértőre került

Retest/Újra tesztelhető Kérdés kérelem esetén nem releváns

Resolved/Megoldva Nem használatos

Critical/Kritikus Válaszadási SLA 2 nap

High/Magas Válaszadási SLA 3 nap

Low/Alacsony Válaszadási SLA 5 nap

Medium/Közepes Válaszadási SLA 4 nap

Kategória
Szolgáltatás kérdés/Service 

Question
Beégetett érték -

Értesítés küldése a 

következő e-mail címekre
e-mail cím

Csoport, vagy egyéni 

e-mail cím 

adható meg

Egy e-mail cím megadására van 

lehetőség

Tárgy Szabad szöveges leírás Kötelezően töltendő Kérdéshez kötődő tárgy

Leírás Szabad szöveges leírás Kötelezően töltendő Kérdés részletes leírása

Mellékletek word, xlsx, txt fájlok Nem kötelező

Szabadon feltöltendő csatolmányok 

bejelentésekkel kapcsolatosan (Pl, 

printscreen)

Megjegyzés hozzáadása Szabad szöveges leírás Nem kötelező

A bejelentő Ügyfél és a KELER Zrt. 

Szakértői közötti üzenetek, információk 

átadására szolgál

Megoldás Szabad szöveges leírás Kötelezően töltendő KELER szakértők által

A KELER Zrt. Szakértő munkatársak 

összefoglalója a leadott bejelentések 

kivizsgálásával, és annak 

megoldásával kapcsolatosan

Kérdés katalógus

Állapot/Státusz KELER szakértők  állítják be

Prioritás és SLA 

vállalások
Kötelezően kiválasztandó
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Kérelmek (Hibabejelentés, Kérdés) rögzítése, feladása. 

 

Az Eseménykatalógus menüpont alatt van lehetőség Hibajelentés és Kérdés kérelmek rögzítésére, 

valamint leadására. 

A Hibabejelentés katalógusban kétféle Hibabejelentés kérelem típus – alkalmazás hiba, technikai hiba 

- áll rendelkezésre:  

1. Technikai hiba: Hálózati, VPN oldali hiba jelenségek, IP címegyeztetés, jelszóigénylések, ill. 

rendszer belépési, elérési, szerver problémák bejelentésére szolgál 

2. Alkalmazás hiba: alkalmazáson belül megbízások rögzítése során előforduló hibajelenségek 

(ISIN, BIC kód), beküldött tranzakciókkal kapcsolatos státusz visszajelzések, export-import 

hibaüzenetek rögzítésére szolgál. 

A Kérdés katalógusban üzleti kérdések, valamint specifikációs, és szolgáltatás leírással kapcsolatos 

kérdések rögzítésére, és elküldésére van lehetőség.  

Hibabejelentés, és Kérdés katalógus 
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Hibabejelentés, és Kérdés kérelem rögzitése során a csillaggal megjelölt mezők kötelezően töltendőek, 

vagy kiválasztandóak! 

Mindkét kérelem - Hibabejelentés és Kérdés - esetén az Értesítés küldése a következő e-mail címekre 

mezőben van lehetőség megcímezni további személyt, vagy csoportot, akiket szeretnénk értesíteni a 

rögzített kérelmünkkel kapcsolatosan. Figyelem mindössze egy e-mail cím megadására van lehetőség! 

Hibabejelentés 
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Kérdés 

 

 

 

  



 

15 
 

Hibabejelentő és Kérdés kérelmekhez az alább felsorolt mellékletek felcsatolása, fájlok tallózása is 

lehetséges. 

- Kép fájlok, Word  (makró nélküli), excel (makró nélküli), TXT, CSV, xml, zip, msg 

 

Hibabejelentés, és Kérdés kérelem leadása 

Amennyiben rögzítettük Hibabejelentés, vagy Kérdés kérelmünket, minden fontos mezőt, információt 

megadtunk, valamint a szükséges mellékleteket is feltöltöttünk a Kérelem hozzáadása funkció 

gommbal lehet véglegesíteni, és beadni kérésünket. 

Figyelem! 

Előfordulhat, hogy nem sikerül beadni kérelmünket, abban az esetben az alábbi teendők elvégzésére 

van szükség. 

1. ServiceDeskPlus alkalmazásból kilépni (Log out) 

2. Chrome: Internet Beállítások/Adatvédelem és biztonság/Böngészési adatok + Cookie-k és 

egyéb webhelyadatok törlése 

3. Böngésző bezár (Feladatkezelőben ellenőrizni, hogy biztosan leállt-e! Ha nem, akkor Chrome 

Feladat befejezése) 

4. Böngésző indít 
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Amennyiben a fenti lépések után sem lehetséges Hibabejelentés, vagy Kérdés kérelem beadása a 

lentebbi kép alapján a kétfaktoros hitelesítés során beállított „Trusst this browser”-t, törölje a fiókjából 

a böngészőt, majd szintén végezze el ismét a fent felsorolt 1-2-3-4 lépéseket. 

 

 

Ha ezek után sem lehetséges Hibabejelentés, vagy Kérdés beadása, és további hibaüzenet érkezik,  

egyeztessenek saját informatikus szakértőjükkel cégük biztonsági, valamint WAF beállitásokat 

illetően. 
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Kérelem főmenü 

A leadott Hibabejelentés és Kérdés kérelmek a Kérelmek menüponton keresztül visszatekinthetőek, 

ellenőrizhetőek, és nyomon követhetőek. Ez egy összesítő felület, ahol a Hibabejelentés, és Kérdés 

kérelmek főbb részleteinek (hibajegy azonosító, tárgy, kérelmező neve, állapot, létrehozás dátuma, 

megoldó csoport… stb.) megtekinthetősége áll rendelkezésünkre.  

A KSZP tesztelésben résztvevő összes Ügyfél által leadott kérelmek (Hibabejelentés, és Kérdés) 

megtekinthetőek itt. 
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Megjegyzés/Notes lehetőségek.  

A rögzített Hibabejelentés, és Kérdés kérelmekben az ügyfelek valamint a KELER Zrt. szakértő 

munkatársainak lehetőségük van egyéb információk, üzenetek, és kommentek megadására, valamint 

további mellékletek felcsatolására a Megjegyzés hozzáadása almenüponton keresztül. 

A gyorsabb információcsere, valamint a Hibabejelentés, és Kérdés kérelmek hatékonyabb nyomon 

követésére, koordinálására szolgál. Kiváltja és könnyíti a folyamatosan módosuló, kizárólag 

manuálisan végezhető állapot (státusz) változtatások kezelését. Amennyiben a Hibasbejelentés és 

Kérdés kérelemmel kapcsolatosan egyéb változás, információ kerül, berögzítse, azonnal megjelennek 

Ügyfeleink és a KELER Zrt. szakértői részére. 

Megjegyzés hozzáadása. Kiválasztunk egy már leadott Hibabejelentés, vagy Kérdés kérelmet, és a 

Megjegyzés hozzáadása menüpontra kattintunk. 
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Megjegyzés hozzáadása felületen tetszőleges információk és megjegyzések megadása, ill. egyéb 

mellékletek csatolása is lehetséges. 
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A Hibabejelentést, vagy Kérdés kérelmet leadó Ügyfelek, valamint a KELER Zrt. szakértők általi 

Megjegyzések a leadott kérelmek megnyitása után láthatóak minden érintett részére. 

Ügyfél által rögzített, és beadott Megjegyzés, üzenet. 

 

  



 

21 
 

KELER Zrt. szakértő visszajelzése a Megjegyzés menüponton keresztül. 
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A Hibabejelentés, és Kérdés kérelmekhez rögzített összes Megjegyzés visszakereshető és 

megtekinthető. 
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Hibabejelentő és Kérdés kérelmekhez az Megjegyzés alatt alább felsorolt mellékletek felcsatolása, 

fájlok tallózása is lehetséges. 

- Kép fájlok, Word  (makró nélküli), excel (makró nélküli), TXT, CSV, xml, zip, msg 

Megjegyzés/fájlok csatolása 
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Válasz üzenet funkció 

 

A már rögzített, és lejelentett Hibabejelentés, és Kérdés kérelmekhez Válaszok is küldhetőek a 

KELER Zrt. szakértői, valamint az Ügyfelek részéről. 

KELER Zrt. szakértő által a Hibabejelentés vagy Kérdés kérelmekre adott válasza megjelenik a leadott 

Hibabejelentésben, vagy Kérdés kérelmekben, valamint kiküldésre is kerül az elsődleges (teszt 

adatlapon feltűntetett), ill. másodlagos (hibabejelentésben rögzített) e-mail címekre. 

Hibabejelentés kérelemben a KELER Zrt. szakértő válasz üzenete
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E-mailértesítés Ügyfél részére a KELER Zrt. szakértője által a Hibabejelentés, vagy Kérdés 

kérelmekben rögzített válaszáról 

  

Ügyfél oldali válasz a Hibabejelentés, vagy Kérdés kérelmeken keresztül a KELER Zrt. szakértője 

részére 
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Hibabejelentő és Kérdés kérelmekhez a Válasz alatt alább felsorolt mellékletek felcsatolása, fájlok 

tallózása is lehetséges. 

- Kép fájlok, Word  (makró nélküli), excel (makró nélküli), TXT, CSV, xml, zip, msg 

Válasz/fájl csatolása
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Hibabejelentés, és Kérdés kérelmek dokumentálása, lezárása 

 

A már rögzített Hibabejelentés, és Kérdés kérelmeken belül a Megoldás fejezet alatt kerül 

összefoglalásra a lezárásához kapcsolódó teendők, valamint a megoldás lépései. A KELER Zrt. 

szakértő munkatársai részére kötelezően töltendő rész. 

Amennyiben egy Hibabejelentés, vagy Kérdés kérelem sikeresen kivizsgálásra, valamint megoldásra 

kerül, abban az esetben a KELER Zrt. szakértő munkatársának feladata, hogy dokumentálja és lezárja. 

A kérelem állapota Closed/Lezárva értéket kap. 
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A Hibabejelentés, és Kérdés kérelmek teljes életciklusa a Létrehozás dátuma és a Megoldás 

dátuma/Befejezés Dátuma mezőknél nyomon követhetőek. Ezen értékeket a ServiceDeskPlus 

alkalmazás automata generálja a Hibabejelentés és Kérdés kérelmek leadása, és lezárásakor. 
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ServiceDeskPlus technikai beállítások 

 

A ServiceDeskPlus technikai beállítások menüpontban van lehetőség az alkalmazás személyre 

szabására, nyelvi beállítások, és jelszómódosítások elvégzésére. 
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