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Weboldal használata

Hol érem el a weboldalt?
A TÖOSZ belső munkafolyamatainak támogatását célzó portálrendszer az alábbi webcímen
érhető el:
https://top.toosz.hu/
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Hogyan tudok bejelentkezni?
A portál funkcióinak használatához, a tagoknak szánt információk megtekintéséhez,
létrehozásához be kell jelentkezni a saját hozzáférési adatokkal a Belépés felületen.
A TÖOSZ tagjainak a belépési adatokat a TÖOSZ biztosítja.

Milyen funkciók érhetők el a weboldalon?
Sikeres bejelentkezés után az egyes funkciók a felső menüsoron keresztül érhetők el.
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A menürendszer felépítése a következő:
● Tudástár: információs és oktatási anyagok
● Események: rendezvények, konferenciák adatai
● Vállalkozás-ajánló: cégek bemutatása
● Helpdesk: szakmai kérdések létrehozása, megválaszolása
● Saját: a bejelentkezett tag saját, személyes menüpontja

○ Helpdesk
■ Kérdések: kérdések létrehozása, szerkesztése
■ Válaszok: kérdések megválaszolása

○ Vállalkozások: cégbemutató létrehozása, szerkesztése
○ Események: események létrehozása, szerkesztése

A Tudástár, Események, Vállalkozás-ajánló és Helpdesk minden bejelentkezett tag számára
elérhető, közös használatú menüpontok, előzőleg áttekintett, publikált tartalmakkal.

A Saját menüben a bejelentkezett tag csak a saját maga által létrehozott tartalmakat látja,
melyek csak publikálás és esetenként jóváhagyás után lesznek elérhetők a közös
menüpontokban.
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Hogyan tudok polgármesterként eseményekre keresni,
feltölteni eseményt és módosítani az adatokat?
Az Események menüpont szolgál a publikált események megtekintésére. Részletes adatok
az esemény nevére vagy az alatta látható, Megtekintés gombra kattintva tekinthetők meg.
A gyorsabb keresés érdekében a lista szűrhető szöveg beírásával (pl.: Esemény
megnevezése) vagy legördülő lista használatával (pl.: Online/személyes esemény).
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Esemény feltöltése illetve korábban létrehozott esemény szerkesztése a Saját menü
Események menüpontjában végezhető (előbbi funkció a lista felett található, Új eseményt
rögzítek gombbal, utóbbi pedig a mellette lévő, megtekintő gombbal is elvégezhető).
A megjelenő lista a bejelentkezett tag által létrehozott eseményeket mutatja, melyek
megtekinthetők vagy szerkeszthetők a megfelelő hivatkozás kiválasztásával.

Új esemény feltöltése az Új rögzítés hivatkozás használatával történik. A szükséges adatok
megadása után (pl.: Esemény megnevezése, Publikus státusz) a Mentés gomb
megnyomásával tárolható az esemény.

7



Hogyan tudom polgármesterként megtekinteni a tudástár
anyagait?
A Tudástár menüpont tartalmazza az oldalra feltöltött ismertetőket, esettanulmányokat,
oktatási és egyéb anyagokat.

Részletes adatok az adott bejegyzés nevére vagy az alatta látható, Megtekintés gombra
kattintva tekinthetők meg.
A gyorsabb keresés érdekében a lista szűrhető szöveg beírásával (pl.: Tudásanyag címe)
vagy legördülő lista használatával (pl.: Kategória).
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Hogyan tudok polgármesterként vállalkozásokra keresni,
feltölteni és módosítani az adatokat?
A Vállalkozás-ajánló menüpont szolgál cégadatbázisként, a vállalkozások fontosabb
tevékenységi és elérhetőségi adataival. Részletekért a cégnévre vagy az alatta látható,
Megtekintés gombra kell kattintani.
A gyorsabb keresés érdekében a lista szűrhető szöveg beírásával (pl.: Cégnév) vagy
legördülő lista használatával (pl.: Tevékenységi kör).

Új cég adatainak feltöltéséhez a Saját menü Vállalkozások menüpontját kell választani és ott
az Új rögzítés hivatkozás használatával megadni a szükséges adatokat (létrehozáshoz
természetesen a lista felett lévő Új vállalkozást rögzítek gomb is használható).
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Hogyan tudok polgármesterként kérdéseket feltenni, válaszokat
írni kérdésekre, valamint keresni a kérdések és válaszok
között?
A tagok által feltett kérdések és az arra adott válaszok a Helpdesk menüpont szűrhető
listáján keresztül böngészhetők. A válaszok az adott kérdés megnyitása után (a kérdés
szövegére vagy a Megtekintés gombra kattintva) érhetők el.

Új kérdést feltenni a lista felett lévő Új kérdést rögzítek gomb megnyomásával vagy a Saját
menü Helpdesk/Kérdések menüpontjában lehet.
Adott kérdésre válaszolni - a kérdés megnyitása után - a Válaszolok a kérdésre gombbal
vagy a Saját menü Válaszok menüpontjának Új rögzítés hivatkozásával lehet (utóbbi
esetben a megfelelő kérdést is ki kell választani az űrlapon).
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Applikáció használata

Hogyan lehet letölteni az alkalmazást?
Az alkalmazás elérhető Android és iOS operációs rendszerekre is, tehát a Google Play és
az App Store áruházakból egyaránt letölthető.

Hogyan lehet feliratkozni a TÖOSZ üzeneteire az
applikációban?
Feliratkozáshoz ki kell választani a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét az
alkalmazás Szervezet választó menüpontjában:

Kiválasztáshoz a csúszkára kell kattintani:
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