Magyar Úszó Szövetség

Úszás web 2.0

Egyesületi feladatok bővülése a tesztrendszeren
Az egyesületi adatok szerkesztése után új funkciók kerülnek bevezetésre a teszt rendszerben. Az
úszók adatait lehet frissíteni az egyesületeknek. Ehhez kétféleképpen lehet eljutni, vagy az egyesületi
adatlapon az „Úszók”, vagy a menüben az Adatkezelés / Úszók menüpontot kell választani. Itt minden
egyesület csak a saját egyesületében leigazolt úszókat látja!

Ekkor egy listaképernyő jelenik meg, melyen az egyesület úszóit lehet listázni az alábbi szempontok
szerint.
Igazolás státusz:
-

Aktív: minden igazolt vagy előkészítős státuszú úszó
Igazolt: csak a leigazolt úszók
Előkészítős: a még nem leigazolt úszók, akiknek az elmúlt 3 évben van időeredményük
Inaktív: azon úszók, akik már nem úsznak, azaz az elmúlt 3 évben nem értek el időeredményt,
vagy a státuszukat az egyesületük inaktívra állítottam

A táblázat adatai rendezhetőek, kereshetőek, illetve a táblázat exportálható. Az összes megjelenítése
esetén 2 további oszlop válik láthatóvá: az utolsó igazolás kezdete, vége.

A táblázatban az úszó nevére kattintva megjelenik az úszó adatlapja, mely hasonló elrendezést
tartalmaz az egyesülettel. A jelenleg látható menüpontok:
-

Szerkesztés: hasonlóan az egyesülethez, ezután lehet az adatlapot szerkeszteni
Gondviselők: gondviselők kezelése, alapértelmezetten az adatlapon is szerkeszthető, de van
külön menüponton keresztül is megadni
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Szerződés: Úszó szerződésének kezelése
Edzői: edzők hozzárendelése az úszóhoz
Inaktiválás: úszó inaktiválása
Igazolás történet: csak megjeleníti az úszó összes igazolását
Egyéni eredmények: közvetlenül az egyéni legjobb eredményeket listázza ki a ranglistáról

A SZERKESZTÉS képernyőn a már előre migrált adatokat szükséges javítani, aktualizálni. Később több
mező szerkeszthetősége letiltásra kerül majd. A legfontosabb adat az adatlapon az úszó TAJszámának (vagy külföldi úszó esetén Útlevélszáma) megadása, enélkül 2018-tól nem fog tudni
nevezni a versenyekre. Ezen túl fontos, hogy az úszó lakcím adatait, iskoláját (Diákolimpia),
gondviselők adatait is aktualizálja az egyesület. Szintén fontos adat az úszó fényképének feltöltése.
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Az iskola adatbázis jelenleg üres, de közösen fogjuk létrehozni, tehát ha az egyik felhasználó hozzáad
egy iskolát, azt már a másik egyesület is ki tudja majd választani a saját versenyzőjéhez. Itt célszerű
akár az óvodát, általános- és középiskolát, felsőoktatási intézményt is megadni.

A GONDVISELŐK képernyőn a versenyző Gondviselőit lehet menedzselni (anya, apa), ugyanezt az
adatalap szerkesztésével is lehet. Ezt ritkán kell majd használni remélhetőleg (válás, nevelőszülők,
stb).
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A SZERZŐDÉS menüpont a jövőre nézve lesz szükség, hiszen azt az úszót, akinek fel van töltve, és a
MUSZ által jóvá van hagyva, másik egyesület nem kérvényezheti az átigazolását, addig, amíg az átadó
egyesület nem módosítja a szerződés adatokat.

Az adatlap részletezése:
-

-

-

Státusz:
o Aktív: adott intervallumban érvényben levő szerződés
o Megszűnt: a szerződés tényleges vége előtt megszűnt szerződés, pl átigazolás miatt
megszűntetve, mivel a 2 egyesület megegyezett
o Módosított: elírás miatt módosított szerződés, lényegében ez is Aktív státuszú
Típus:
o Amatőr
o Profi
Tól: szerződés kezdete
Ig: szerződés vége (nem kötelező, ha nincs töltve, akkor sem igazolható át az úsz!)
Dokumentum: a szerződés dokumentumot kell ide feltölteni, később letölthető. MUSZ
ellenőrzi, hogy a szerződésben szereplő kezdet- és végdátum megegyezik-e a felületen
rögzített dátummal.
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Az EDZŐI táblázatban látható, hogy adott időszakban mely edzők dolgoztak a versenyzővel. Ide
célszerű lenne, nem csak az utolsó, hanem az összes korábbi edzőt rögzíteni (akinél lehetséges –tól és
–ig idővel). Itt nem az egyesület edzői közül kell választani, hanem az összes edző adatbázisából (oda
van lehetőség korábbi, nem az egyesületnél dolgozó edzőt is rögzíteni).

Az INAKTIVÁLÁS menüponttal egy megerősítés után lehetőség van az adott úszót Inaktív státuszúra
módosítani. Ekkor az aktuális igazolását a műveletet megelőző nappal lezárjuk, majd a művelet
napjától egy új igazolást indítunk Inaktív státusszal. FONTOS, hogy ebben az esetben a későbbiekben
nem nevezhető versenyre, valamint újbóli versenyeztetése esetén újra le kell majd igazolni!
Az IGAZOLÁS TÖRTÉNET részen visszanézhető az adott úszó korábbi igazolásai

Migrációs hibák
Migrációs hibák előfordulhatnak a rendszerben, ezek javítása közös érdekünk! Ha 2, vagy több
úszóról feltételezzük, hogy ugyanaz a versenyző, akkor ezt szeretnénk kérni, hogy e-mailben írjátok
meg az uszasweb@muszuszoranglista.hu email címre. Szerepeljen benne az úszók MUSZ kódja, ez
alapján már mi is be tudjuk azonosítani, illetve, hogy melyik adat a helyes. Majd az időknél is javítjuk
ezt.
Bizonyos esetekben előforduhat, hogy az úszó neme szerepel rosszul. Ezeket a javításokat is látjuk a
rendszerben, és folyamatosan frissítjük a rendszer (kb. 60 úszó esetén lehet ilyen a teljes
rendszerben.)
FONTOS!
Minden adatot egy védett, a MUSZ tulajdonában levő szerveren tárolunk, azokat nem adjuk ki senki
számára. Erről hamarosan felkerül az oldalra a megfelelő jogi nyilatkozatok is (ÁSZF, adatvédelmi
szabályozat, jogi nyilatkozat)!
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Egyesületi dokumentumok feltöltése
A listaképernyőn lehetőség van a dokumentumok letöltésére, valamint új dokumentum hozzáadására

Az Új hozzáadása képernyőn jelenleg háromféle dokumentum adható hozzá a rendszerhez:
-

Logó: egyesületi logó
o Használható lesz az OMEGA mérésű versenyeken, hogy az ország zászló helyett, az
egyesületi logó jelenjen meg a LED falon
o Később az egyesület publikus (mindenki számára) elérhető adatlapján is meg fog
jelenni, itt listázzuk majd az egyesület edzőit, úszóit is

-

Egyesületi alapszabály
o A MUSZ részére benyújtandó dokumentumok közül az egyik

-

Bírósági kivonat
o A MUSZ részére benyújtandó dokumentumok közül az egyik

Következő ütemekben érkező funkckiók
➢ Leigazolás, átigazolás
➢ Versenyhelyszínek (Uszodák és medencék) kezelése
➢ Versenynaptár és versenyengedélyek kezelése
➢ Csúcsok lekérdezése
➢ Váltó eredmények ranglistája
➢ Edzők kezelésének, megjelenítésének továbbfejlesztése
➢ Megyei, országos szervezetek kezelése
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