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Általános bevezetés 

Jelen dokumentum a rendszer felhasználói kézikönyve. A rendszer minden kiadásához egy teljes 

értékű, az aktuális kiadásnak pontosan megfelelő felhasználói dokumentáció tartozik. 

 

Felhasználói felületek, bemenő és kimenő adatok 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a rendszerben implementált képernyők, a rajtuk 

megjelenített adatok, esetleges validációk, valamint a képernyőn definiált gombok. 

1.1. Bejelentkező képernyő 

A felhasználó a belépés előtt eldöntheti, hogy a választható nyelvek közül melyiket kívánja 

használni. A nyelv megváltoztatását követően a belépő képernyőt újratöltjük a kiválasztott nyelv 

elemeivel. Minden további képernyő címkéi és üzenetei a választott nyelven fognak megjelenni. 

A bejelentkező képernyőn a felhasználói azonosító, egy jelszó beadására szolgáló mező 

található, amennyiben a felhasználó üzemidőben próbálja meg elérni az oldalt. 

Ha felhasználó üzemidőn kívül próbálja az oldalt elérni, akkor a KELER által meghatározott 

üzenet jelenik meg a képernyőn. 

A felhasználó név és jelszó megadása után a rendszer autentikálja a felhasználót. 

Első bejelentkezéskor, vagy ha a KELER „Üzemeltető” új jelszót ad meg, akkor a jelszó 

módosítása kötelező. Amíg ez meg nem történik, semmilyen tranzakció nem történhet a 

felhasználó nevében. 

Ezzel a képernyővel találkozik először a felhasználó. Ez szolgál a felhasználó beléptetésére a 

megfelelő adatok megadása után. 
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2. Jelentés feltöltés 

2.1. SFTR jelentés feltöltése 

A feltöltés a felhasználó saját gépérről, vagy a lokális hálózatán lévő hálózati meghajtóról 

történhet. A megnyíló tallózó ablakban megjelenő fájl kiterjesztése kizárólag „XML” lehet. 

 

 

 

Főbb funkcióismertető:  

 Fájl feltöltés: A gomb megnyomása után megindul a feltöltés, illetve a fájl 

ellenőrzése. 

o XML állomány feltöltése: 

Fájl tárolása a fájlrendszerben: a fájlt nem eredeti nevén tároljuk. 
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2.1.1. Egy állomány feltöltése 

 Az állomány sikeres betöltés esetén a következő információ jelenik meg számunkra. 

 

 Amennyiben az állományban formai hiba található a következő ablakkal 

találkozhatunk: 

 

 szintén hibaüzenetet tartalmazó ablak jelenik meg abban az esetben, ha a az 

autentikációs ellenőrzés fut hibára 

 

 

 Valamely azonosító (technical record id, business message id, unique trade id) 

duplikációja esetén az alábbi hibaüzenet jelenik meg: 
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 A feltöltés csak egy a paraméterben meghatározott időponttól lehetséges, 

amennyiben még nem tölthetünk fel semmit a következő hibajelzés jelenik meg 

számunkra. 

 

2.1.2. Tömeges állomány feltöltés 

 
Lehetőséget biztosítunk több állomány egyidejű kiválasztására és feltöltésére. A ctrl + bal egér 

és a shift gomb + bal egér segítségével van lehetőségünk egyesével kijelölni illetve tömegesen 

kijelölni az állományokat a mappából. Betöltés követően egy összegző ablakot láthatunk, ami 

segítségével meg tudjuk vizsgálni az egyes állományok betöltése milyen eredménnyel zárult. 

Amennyiben a betöltés hibás, ekkor az ikonra kattintva elő tudjuk hívni az állományhoz tartozó 

hiba magyarázatát. 

 

 

 

Sikeres betöltés esetén minden egyes sor után a következő üzenetet láthatjuk: 
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Hibás feltöltés esetén viszont egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy a feltöltés eredményét az 

ikonra kattintva tudjuk megnézni. 

 

 

 

3. SFTR Monitoring 

3.1. SFTR jelentéscsomag monitoring 

Az oldal a feltöltött fájlok listáját adja vissza. A feltöltések kiválasztása szűrő mezők 

segítségével történik. A felületen minden esetben a felhasználóhoz kapcsolódó partnerhez 

tartozó jelentéscsomagok jelennek meg, más partner adatait a felhasználó nem láthatja. 
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A találati listában lévő tételhez kapcsolódó „Tranzakciós fájl napló”  ikonra kattintva a fájllal 

kapcsolatos tranzakció napló jelenik meg. 

 

 

A „TR adatlekérdezés”  ikonra kattintva a felhasználót a tranzakciós adatlekérés ablakra 

navigáljuk, ahol megjelennek a beküldött jelentéscsomag alapadatai, valamint lekérhető  a 

fájlok tartalma.  
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Itt tölthetőek le mind a küldés és mind a válasz állományok. A „Letöltés” ikonra kattintva a 

küldés oldali állományokat tekinthetjük meg. Az „Állapot letöltés” ikonra kattintva lehetőségünk 

van az aktuális REGIS-TR oldali feldolgozottsági állapotot megtekinteni xml formátumban. 

 

Az SFTR jelentéscsomag monitoring felületen lévő található Jelentések megtekintése gomb. Ezt 

használva a rendszer az általunk  gombbal kijelölt tranzakcióban található tételeket jeleníti 

meg, az SFTR Jelentés monitoring felület segítségével. 

 

 

Az így kilistázott tételek adatait lehetőségünk van letölteni Excel formátumban. 

Letöltés előtt megjelenő kérdés hatására vagy teljes, vagy a felületen megjelenített adatok 

exportját érhetjük el. 
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3.2. SFTR Jelentés monitoring 

A felületen a „Lekérdezés indítása”gomb használatával lehetőségünk nyílik az előzőleg feladott 

tranzakciókban lévő jelentések megtekintésére.  

 

A listázásra kerülő tételek adatai oszlopos elrendezésben láthatóak, kereshető, szűrhető és 

rendezhető formában. 

 

Alaphelyzetben mindig az adott oszlopokat jelenítjük meg, a listát bővíthetjük a bal felső 

sarokban található funkció gomb segítségével. Amennyiben a listánkat a felajánlott összes 

oszloppal bővíteni szeretnék a felső sorban található „pipával”  azonnal megtehetjük. 

Lehetőségünk van csak egy – egy oszloppal kiegészíteni a jelentésünket. 
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A felület lehetőséget biztosít a megjelenített adatok exportjára is. Ezt a „Letöltés” gomb 

segítségével érhetjük el az előző fejezetben említett módon. 

 

4. SFTR Statisztikák 

 
A KELER TR rendszeréből adott időszakra vonatkozó statisztikák is elérhetőek, letölthetőek. A 

rendszer a gyorsabb lekérdezés érdekében felajánl fix értékeket (napi, heti, havi adatokra 

vonatkozóan). 
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Ebben a megjelenítésben számosságok látszódnak, de alábonthatók tétel szintű megtekintés 

szintjére. Alapértelmezetten az aktuális nap viszonylatában mutatja a rendszer, hogy milyen típusú 

jelentésekből hány áll a különböző lehetséges státuszokban. A felületen az egyes jelentés 

számosságok mellett található „Jelentések megtekintése” nyomógombra kattintva az érintett és 

feltételeknek megfelelő jelentések sorai megjelenjenek az SFTR Jelentés monitoring felületen. 

 

5. Általános monitoring 

5.1. Tevékenység monitoring 

 

A partner „Adminisztrátor” szerepkörben lévő felhasználója ellenőrizheti az „Adatkezelő” (és 

természetesen az „Adminisztrátor”) szerepkörben lévő felhasználók tevékenységét. A lehetséges 

szűrőfeltételek (pl. felhasználó, dátum intervallum, tevékenység) megadása mellet a találati 

lista tartalmazza a tevékenységre vonatkozó szükséges információkat, amelyet a rendszer a 

felhasználói aktivitás naplóból hív le. 
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Főbb szűrőnézők:  

 Felhasználó: A személy neve. A név részleteire is lehet szűrni (%like%) 

 Tevékenység időpontja: A felhasználó aktivitásának kezdete és vége. 

 Tevékenység: Tevékenység kiválasztása 

 Partner: Partner kiválasztása. 

6. Felhasználó információ 

 

Első bejelentkezés után a jelszóváltás kötelező. A karbantartást minden felhasználó elvégezheti, de 

csak a saját adatait láthatja. 

A felhasználók felvitelét, egyéb adatok karbantartását a KELER „Üzemeltető” végzi.  

A funkció indításakor a felhasználó szűrés és találati lista nélkül azonnal a saját felhasználó 

karbantartó oldalra kerül. 

Az felhasználó a saját adatainak részleges módosítását (pl. jelszó, telefonszám, E-mail) végezheti 

el, de semmilyen rendszer adminisztrációs funkciót nem végezhet 

 

Fontosabb mezőmagyarázat: 

 Felhasználó azonosító: Felhasználó login kódja 

 Felhasználó neve: Teljes név titulással együtt 

 Nyelv: A felhasználó nyelve 

 Jelszó: A belépési jelszó 

 Jelszó megerősítve: A mezőben megadott jelszónak meg kell egyeznie az előző mezőben 

megadottakkal 

 Telefonszám: Felhasználó telefonszáma 

 E-mail: Felhasználó e-mail címe 

 Felvitel dátuma: Felvitel dátuma 

 Módosítás dátuma: Módosítás dátuma 

 Jóváhagyás dátuma: A 4 szem elve alapján történt 2.szintű jóváhagyás dátuma 

 Partner: A partner, amelyhez a felhasználó hozzá van rendelve, megbízásait feltöltheti, 

láthatja. A partner lehet KELER is, amely ilyen értelemben a belső felhasználót jelöli. 

 Szerepkör: A felhasználó szerepköre, amely alapján az elemi jogosultságok is kiosztásra 

kerülnek. 

 Előző belépés időpontja: Előző bejelentkezés dátuma 
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7. Üzletmenet-folytonossági terv (BCP) 

 

A nem normál üzemszerű működés esetén, a KELER Trade Reporting rendszerének adott napi 

üzemidején belül várhatóan nem megoldható problémák esetén a KELER által kidolgozott alábbi BCP 

folyamat kerül alkalmazásra. 

7.1. Trade reporting rendszer elérési probléma 

 

A partner és KELER közötti internetes kapcsolat megszakadása esetén, illetve egyéb partner vagy 

KELER oldali probléma miatt tapasztalható szolgáltatás elérési hiba esetén a jelentések 

fogadását és REGIS-TR felé történő feladását biztosítani szükséges. Ebben az esetben a Trade 

Reporting webes felülete a rendszer belső felhasználói számára elérhető, s a manuális 

állományfeltöltéshez kapcsolódó ellenőrzési funkciók használhatóak. Ennek megfelelően az 

alternatív csatornán fogadott állományok azonnal feldolgozásra kerülnek, illetve a KELER 

munkatársai által egyúttal feltöltésre is kerülnek. 

Az intézkedés során csak azon állományok fogadására és BCP szerinti betöltésére van lehetőség, 

melyeket a partner a webes felületen történő feltöltésnek megfelelően, formázott XML 

állományként küld be. Amennyiben a KELER Trade Reporting rendszere és a REGIS-TR rendszere 

közötti kommunikáció működik, akkor az alábbi lépések követendők.  

A partnerek a jelentés állományokat tömörített, jelszóval védett állományban küldik a service 

desk által kiküldött ügyféltájékoztatóban megjelölt KELER munkatárs e-mail címére. A 

kicsomagoláshoz szükséges jelszót a partner a KELER megjelölt munkatársának külön csatornán 

elküldi. A kitömörített állományok Trade Reporting rendszerbe való feltöltését a KELER 
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munkatársa végzi el. A feltöltött jelentésekre adott státusz értesítők a későbbiekben a 

rendszerben érhetőek el. 

 

 

Amennyiben nemcsak a partner nem éri el a KELER Trade Reporting szolgáltatását, hanem a 

REGIS-TR elérése is akadályba ütközik, akkor nem kerülnek befogadásra elektronikus úton sem a 

jelentésállományok, a kapcsolat helyreállításáig nincs ügyintézői teendő a kommunikációs és 

ügyféltájékoztatási kötelezettségeken túl. 

 

7.2. Trade Reporting rendszer kiesése 

 

Amennyiben a Trade Reporting rendszer nem működik, webes felületén nem lehetséges feltöltést 

indítani, a külső és belső felhasználók web szolgáltatás hívásaira nem érkezik válasz. Mivel a 

rendszer olyan ellenőrzési és transzformációs feladatokat lát el, melyek manuális 

munkavégzéssel nem helyettesíthetőek, ezért ebben az esetben az üzleti szolgáltatás nem 

érhető el a rendszer helyreállításáig. 

A működés helyreállítását követően a szükséges ellenőrzések elvégzése után a feldolgozási 

sorban álló, függő tételeket azonosítani szükséges, s azok automatikus feladását a KELER indítja 

el. 

7.3. Kereskedési adattár elérési probléma 

 

Amennyiben a REGIS-TR felé az internetkapcsolat kiesik, akkor a kereskedési adattár felé történő 

adattovábbítás nem lehetséges. Ennek megfelelően a REGIS-TR felé csak az internet kapcsolat 

helyreállítását követően adhatók fel a jelentések. A partnerektől fogadott jelentés adatok nem 

továbbíthatóak a REGIS-TR felé egyéb csatornák igénybevételével, ezért ebben az esetben KELER 

oldali BCP tevékenység végrehajtása nem lehetséges. 

A REGIS-TR elérhetetlensége miatt, a partnerek által web szolgáltatáshívással feltöltött tételek a 

KELER Trade Reporting rendszerébe töltött tételekkel egyetemben hibás státuszt kapnak, aminek 

változását a monitoring felületen lehet követni.  

A KELER Trade Reporting rendszere és a REGIS-TR közötti kapcsolat helyreállását követően a 

KELER munkatársai meggyőződnek arról, hogy a szinkron valóban helyreállt-e, az újonnan 

feladott tételek feladása rendben megtörtént-e, illetve az üzleti státuszok KELER Trade 

Reporting rendszer általi befogadása a szokásos rend szerint történt-e. 

 


