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a kitöltési útmutató ha mmegjelenik, nem lehet bezuárni

Nem mindenütt felhasználóbarát

A súgót nem lehetett eltüntetni a jobb oldalról

Az egy jó dolog, hogy rákérdez a kitöltő által használt program, illetve böngésző 
típusára, mivel több esetben találkoztunk már azzal a problémával, hogy a Hivatal és a 
kitöltő programja eltérő volt és ez betöltődési, megjelenítési gondokat okozott. 
Sajnos nem sikerült rájönni, hogy a Súgó ablakot hogyan tudom bezárni. Lényegi véleményt 
majd a kérdőívek konkrét tesztelése után tudnék mondani. Ez egyelőre kevés ahhoz, hogy 
megállapítsuk a rendszer felhasználóbarát működését.

enterrel nem megy tovább rögzítéskor, csak tabbal...
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A helpet nem lehet levakarni!

A számított mezők azonnali számolási eredményei tetszenek

Borzalmasan nehezen kezelhető  - az egér görgetésre csigalassuan reagál, a görgetés 
sokáig tart, körülményes, hogy csak az oldalsávra kattintva lehet gyorsan végigfutni a 
lapon. Bár tabulátorral egész jól lehet haladni.

Elektra Vélemény

Elektra Vélemény

Elektra Vélemény

Elektra Vélemény



Adatszolgáltatói vélemények a KSH-ELEKTRA kérdőív-kitöltő 
alkalmazásról

 2. oldal

2012.04.23 10:04:29

6Elégedettség (1-10): 16Vélemények száma:

A hibalistában az "ugrás" gomb jó találmány

Egyenlőre a kshxml jobban tetszik.

Az étel próbája az evés.
Majd használat közben eldől. Az XML-t szerettem, de szerintem ez jobb lesz.

az oldalcsúszka kifut alul a képernyőből és nem lehet lecsúszkázni a kérdőív végére.

kb 800 pixel szelessegu ablakban az egyes mezobol elohiva a sugot, nem jelennik meg a 
sugo kikapcsolo gomb es teljes meretre (1280x1024) valtassal sem jon elo.

Oldalfrissitesnel az addig felvitt adatok eltunnek. Ugyanez vonatkozik a KSH eletra 
linkre kattintva.

Nagyon lassan működött a kitöltés közben és nehézkes volt a cellák közötti navigálás.  A 
második kérdésnél, ha súgót kértem a súgóablak eltakarta a jobboldali "Kitöltési 
útmutató" és "Súgó" gombokat. Ha megjelenik a súgó ablak jobb oldalon, akkor ne csak a 
"Nyomtatás" gomb jelenjen meg lehetőségként, hanem az ablak bezárására is legyen 
lehetőség, mert most csak úgy tudtam bezárni, hogy rákattintottam a "Kitöltési útmutató" 
gombra, bejött a kitöltési útmutató és a következő kattintással a gombra tűnt el az 
ablak. A településazonosító öt jegyű szám, ebben a listában mégis csak négyjegyű számok 
szerepelnek. Az exportálás hibátlanul működik.

Nehéz észrevenni, hogy ha hibás a beküldés, akkor mi a hiba.
De azért sikerült :)

Szeretném látni, hogy betöltődik.

1. A kérdőív tetszetős kivitelezésű, áttekinthető.
2. A kérdőív oldalain való mozgáshoz az egér görgetője lassú. 
Én szívesebben használom a PageUp és PageDown gombokat, de ez itt nem működik.
3. A kérdőív oldalak használatakor a képernyő szélén elérhető lenne a "Súgó",  de ide 
kattintva nem indul. (HA ez volt a cél, akkor nem kell, hogy itt megjelenjen a gombja, 
vagy ne legyen fehér színű)
4. A "kitöltési útmutató" gombra kattintva az útmutató megjelenik. Ha már nincs szükségem
az útmutatóra, hogyan tudok belőle kilépni? (A piros X hatására a bejelentkező oldalra 
jutunk, ha az előző lapra lépés nyilat használom, akkor egy újabb üres kérdőív oldalra 
lép, ezáltal elvesztem az eddig beírtakat).  /A nyomtatás gomb működik/.
5. A "Beküldés" gomb melletti "sárga kör, pöttyökkel" gomb funkcióját nem tudtam 
kitalálni. Rákattintva a kérdőív nagyításra kerül, de ezt a funkciót a +jellel ellátott 
nagyító is tudja. Az eredeti méretre visszatérni a "sárga kör" -re ismételten kattintva 
nem lehet, kizárólag a -jellel ellátott nagyítóval.
6. A dátum mező ellenőrzésére figyelni kellene. A tesztelés tényleges napján 
(2012:március 13) a program egy sokkal későbbi dátumot 2012 szeptember (31!!!!) dátumot 
is engedett, sőt hibátlannak értékelte a nem létező dátumot.
7. Az adatszolgáltatók egy része szereti kinyomtatni az elküldött kérdőívet. 
A "Fájl/nyomtatás" menüpontból egy vízszintesen összenyomott kérdőív formátum kerül 
nyomtatásra. 
Amennyiben a kérdőívet exportáljuk excel formátumba, akkor egy  "nem nyomtatóbarát" 
kérdőív keletkezik. Az oldalak egy része (állítgatás nélkül nem alkalmas A4 formátumú 
nyomtatásra, ráadásul extra karakterek kerülnek a fájlba és a nyomtatott verzióra (#, 
$[Viz).
 A pdf-es formátumú exportálásból helyes, nyomtatható verziójú kérdőív készült.
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A kitöltési útmutatót, a  bekérése után nem tudtuk bezárni, a visszanyillal, kilépett a 
program, és ujból kellett bevinni az adatokat.

A település azonosítók között nem találtam a 3024 Lőrinci-t ,ha postai irányítószám, 
akkor a 3040 nem megfelelő.
Cégünk székhelye és egyben telephelye a Selypen van, ezt a települést sem találtam.
Postai irányítónk 3024 Lőrinci-Selyp.

Az első már nagynehezen betöltődött, ennek símán kellene

Bizonyos esetekben a "Súgó" és a "Kitöltési útmutató" fülek eltűnnek, nem egyértelmű, 
hogyan hozhatók vissza. Emiatt egy ideig a megjelenített súgót sem tudtam bezárni. A súgó
takarja az ismétléshez szükséges "+" és "-" jelek közül a "-"-t (nem lehet sort törölni 
emiatt),  a függőleges gördítősávot,  illetve a fent látható eszközsor egy részét is. 

Rendkívül lassú a kérdőív görgetése (ha nem az oldalsó nyilat használjuk, hanem az egér 
görgőjét) és a kitöltés is (ez a szöveg is jóval lassabban jelenik meg, mint ahogyan 
gépelem, ami nagyon zavaró).

Jó lenne megoldani az adatbevitelnél az "Enter" használatát.

Exportálás XLS-be esetén a kitöltött adatok hiányosan vagy nem egyértelműen jelennek meg.

Itt is jónak tűnik, de

Először lehagytam a @t az email címről, utána hiába tettem hozzá, a hiba megmaradt.
Kitöröltem&ellenőrzés, majd beírás&ellenőrzés - újra hibátlan lett

Nagyon lassan scrollozik az oldal az egér görgetőjére, ezt át kellene gondolni.

Nincs különösebb észrevételem.
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A dátumnál nem lehetett az egerrel a hónapra kattintani és lassan lehet görgetni az 
oldalakat.

A felület szinpatikus, szerintem áttekinthető is lesz. Annyi észrevételem lenne, hogy 
egérrel lassan lehet csak a lpot lefele és felfele görgetni,, ha gyorsabban akarok 
lapozni a csúszkát kell használni.

A hibajelenség továbbra is fennáll.

A kérdőív jól kezelhető. A jobb oldali legördülő "lapozó" vagy túl kicsit, vagy túl 
nagyot ugrik.

A kérdőívkitöltő használata átlátható, de problémás lehet azokon a pontokon, ahol csak a 
válasz pipálása után jelenik meg egy újabb kérdés, mert arra nem tud előre felkészülni a 
válaszadó. (Itt például a 6-os mezőre gondolok.)
Egyéb észrevételeket csak a kérdőívek adatokkal történő kitöltése alapján tudnék tenni.

A komponensek és az ismétlődések nagyon kézre állnak.
Szintén szuper lenne, ha a számok bevitelénél megmaradna az ezredes elválasztó (a mai 
rendszerben még nyomtatásban is összefolynak a hosszabb számok)

A súgót viszont csak előhívni tudtam, lelőni nem, ekkor viszont a jobb oldali gyors 
lapozó sáv csak a súgót lapozza, a főtáblában csak araszolni lehet ilyenkor.
A gyengén látó jel lehetne ki-be kapcsoló, azt sem tudtam visszaállítani (el is bújt a 
súgó mögött)

A buborékban lehetne kettős klikkel is választni.

Összességében nagyon tetszik

Alapvetően jól kezelhető, szimpatikus felület.
A Súgó és a Kitöltési útmutató nem zárható be, csak a nyomtatás funkció használható!
Betűhibát találtam az "Egyszerű sorismétlés" bekezdésben: Ilyenkor a táblzat, ezt 
javítani kellene.

Az összegzési hiba a 3. fejezet hozzáadásánál jön elő.

Így első blikkre:
A 2012.02.30-at elfogadja.
Kiírta, h vannak hibák, de elég nehezen jöttem rá, hogy melyek azok, mert
azt nem írta ki.  (Aztán megtaláltam, de az üzenetben utalni kellene a piros darabszámos 
ikonocskára)
Majd próbálkozom még, kinézetre tetszetős, biztosan gyorsan meg lehet szokni a 
használatát.
Kiss L.

Itt a tesztben.:
- a súgót nem tudom bezárni...
- lassú görgetés,  lapozás nincs..., (viszont a súgóban jól megy a görgetés)
- a nyomtatvány kiválasztásánál esetleg a legördülő menü már a nyomtatvány azonosító 
számok beírása közben szűkíthetné a listát (1...18...187...1872)

Megjegyzés: ezek nem biztos, hogy hibák, de WIN2000 alatt FIREFOX-ban így működnek.

Elektra Vélemény
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A dizájn tetszetős(szubjektív vélemyény)

Köszönöm

Jól használható program. Örülök, hogy nem kell havonta postáznom.

Jól működik.

Logikus, jól kezelhető rendszer. Nálam legalább 15-20 másodpercet vett igénybe a lap 
betöltése. Persze ez lehet azért, mert a sávszálességem nem túl nagy.

A dátumnál először nem tudtam a hónap kitöltésére ráugrani egérrel, az "előnyomott" 2012-
őt is imét be kellette gépelnem.  A többi rendben volt.

Nagyon jónak tűnik az új rendszer.

Nekem összességében tetszik az új kérdőív, de igazán élesben derül majd ki hogy mennyire 
jól használható.

ok.

Rendben találtam mindent, annyi az észrevételem.,  hogy az adatgyűjtés megnevezésénél nem
ajánlotta fel a 2009-es ny.t. számú " Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek 
számáról " című statisztikát..

Szerintem kicsit zavaró, hogy a kérdőív oldalainak görgetése elég lassú, valamint, hogy a
súgó panel elrejtésének módja nem egyértelmű.

Szerintem nagyon jó lesz.

Tetszik a kitöltő. Nagy előnye a KSHXML rendszerhez képest, hogy rögtön számolja az 
összesítéseket. A fejezetekre való ugrás, és a lapozás funkció is könnyíti a kitöltést. 
Tetszik, hogy xls formátumba is lehet exportálni, viszont onnan a nyomtatás nehézkes. Ez 
nyilván nyomtatófüggő, de az egyes munkalapok nem férnek ki egy oldalra, ezért ott az 
oldalbeállítással megy el viszonylag sok idő.

Tetszik az új rendszer. Egy észrevételem van: Az ablak szélén megjelenő súgót nem tudom 
bezárni. Elrejti a gombot, amivel be tudnám zárni.

A kérdőívben csak TAB-bal lehet közlekedni, ma már az Enter, a nyilak, használata 
alapvető követelmény, ezt a KSHXML mát tudta.

Elektra Vélemény
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A Követelményspecifikációban az Enterrel, nyilakkal való közlekedés követelmény volt az 
új rendszerrel szemben, ne lépjünk vissza! 
A ?Komponensek tábla? nagyon jó, mert a képernyőről meg lehet érteni, hogy hogyan kell 
kitölteni, nem kell hozzá olvasni.
A sor, fejezet hozzáadása, törlése jobb, mint a KSH XML-ben, mert a műveleti gombok 
"kéznél" vannak, rögtön láthatóvá válik a művelet eredménye, és nem ugrik vissza a 
kérdőív elejére.  Jó megoldás, hogy mind a sor, fejezet hozzáadásánál törlésénél a 
művelet ott "hajtódik" végre, ahol azt kérem.
Feleslegesnek tartom, hogy a kérdőív minden oldalán alul és felül is legyen egy 
fejezetismétlés gomb (7. tábla Budapest) és a "Fejezetismétlés" táblánál pedig egy 
fejezet ismétlése, törlése gomb.  Az ismételt 7. táblázatokban (Borsod, Érd) alul, felül 
és a "Fejezetismétlés" szövegrésznél is van fejezet ismétlése, törlése gomb.
Lehet, hogy a képernyőfelbontás miatt csak nálam nem egyforma a műveleti gombok helye, az
alap és az ismételt kérdőíveken?
Az egyszerű kezelhetőség is követelmény volt, minden műveleti gombot csak egy helyről 
lehessen elérni, de onnan biztonsággal.
A kódbeillesztés gyorsan és jól működik, akár szövegrészre, akár kódra keresek.
Összegzések:
A második fejezet hozzáadásánál az összesent nem számolja ki, a harmadik fejezet 
összesenje helytelen.
Az ellenőrzések lefutása után a hibára lehet navigálni, és hogy javítás után újból le 
lehet futtatni az ellenőrzést és nem kell máshová navigálni, ezt nagyon jó dolognak 
tartom. 
A kitöltési útmutató, a súgó, a felső menüsor elhelyezését is jónak tartom.

A kérdőíven belüli táblázat kitöltésekor a mezők közötti navigáláshoz a tabulátor mellett
az enter használatát is célszerű lenne biztosítani. Amennyiben ez nem megoldható, akkor 
egy jól látható helyen felhívni az adatszolgáltatók figyelmét, hogy tabulátorral tud 
navigálni.

A 6-os típusú komponens esetében a válasz törlése előtt kérdezzen rá, hogy biztosan 
törölni szeretné-e a bejelölést, mert véletlen törlés esetén feleleges plussz munkával 
tudja az adatszolgáltató újra pótolni az elvesztett adatokat.

A Kitöltési útmutatót és a Súgót megjelenítés után nem lehet bezárni.

Ha az egér görgetőjét használom, amivel lefelé vagy felfelé navigálnék a kérdőíven belül,
rendkívül lassúnak találom.

Nagyon tetszik, hogy ahová csak számot kell beírni, oda nem enged betűt és egyéb 
karaktert.
Szintén tetszik, hogy megjelenik fölül a hibák száma.

A "lapozás" módjára javaslom jobban felhívni a figyelmet! (pl. jobb-bal alsó sarkokban)

A látottak szerint minden rendben van vele.

A minta alapján tetszik. Az jó, ha a hibás adatokat egyértelműen magyarázza. A használat 
során majd minden kiderül. Érdeklődve várom az új verziót.
Az éves feladatlista könnyű letöltését és nyomtatását is meg kellene oldani.

A 4. egysoros szövegbeviteli mezőbe-, az 5. dátum mezőbe- és a 8. szövegbeviteli mezőbe 
gépeléskor a karakterek kicsit késleltetve jelennek meg, amúgy minden rendben ment.

Alapvetően nagyon tetszik, néhány javaslat fogalmazódott meg bennem:

Elektra Vélemény
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1) Görgetés az egérrel - sokszor a csúszkát kell használni, mert a görgetéssel nem lehet 
haladni...
2) Dátum mező kitöltése 5-ös boxban körülményes. Tabbal nem lehet átlépni a hónapra, nem 
egyértelmű, hogy miért jelenik meg ott az kék box kicsit lejjebb.
3) Létszámot adtam meg a 7-es fejezetben, enterrel nem ugrott át másik mezőre, csak 
egérrel, illetve Tabbal.
4) Kitöltési útmutatóra kattintottam, utána viszont nem tudtam eltüntetni oldalról. 
Elsőre nem jöttem rá, hogy ismét az immáron kérdőíven belülre került kitöltési útmutató 
fülre kell kattintanom, hogy eltűnjön... jobb fentre a nyomtatás mellé lehetne tenni egy 
kis x-bezár gombot... SÚGÓ-ra kattintva még rosszabb a helyzet, nem tudom bezárni...
5) Exportálásnál a megnyílt állományt nyomtatóbaráttá szükséges formázni, jelenleg sokat 
kell állítani, hogy egy oldalra kerüljön, ami a képernyőn is egy oldal, vagy legalábbis 
egy kicsit igazítani kellene rajta... (excel exportot teszteltem...) - a PDF formátumú 
export ZSENIÁLIS!!!!
6)Vezetői kapcsolattartót is meg kell majd adni gondolom, az az egyszerűsítés miatt 
maradhatott ki...

Amit eddig láttam jó, de nekem nem egyértelmű, hogy melyik részt ne töltsem ki?!
Üdv

Az új megjelenés korrekt, tetszetős kialakítású. Talán a görgetés sebességén lehetne 
gyorsítani. De klasszisokkal jobb a régi kitöltési módnál!

Budapestnél csak a 15. kerületig jött fel a kódtábla. 23. kerületet szererttem volna 
beállítani.
A kérdőív kitökltése egyszerűnek tűnik és egyértelmű.

Én nagyon szerettem a KSHXML rendszerben dolgozni. Átlátható volt a fa stuktúrája.
Az ELEKTRA szerintem azzal lesz egyszerűbb, hogy nem kell feltelepíteni a számítógépre
a KSHXML-t, hanem a böngészőben el lehet érni.
 Ha legközelebb tesztelési feladat lesz, akkor már valószínűleg nem én fogok, rá 
válaszolni, hanem az egyik kollegám. Én ugyanis nyugdíjban megyek. Még az áprilisi
statisztikát elküldöm, és utána már az új kollega foglalkozik a KSH-s 
adatszolgáltatásokkal.

Mindenesetre megírom, hogy kivel legyenek kapcsolatban.

Üdvözlettel: Rovó Ferencné (Katalin)
EDF DÉMÁSZ Zrt.
Controlling Osztály
Belső árképzési és költségallokációs csoport.
62/565-565/15-20

Minden rendben volt! Egyedül a súgó bezárása fogott ki rajtam.

Nehézkes a görgetés, gyorsabb a csúszkával, mint az egér görgető gombjával.

Nekem tetszik ez  a rendszer

Nincs

szuper,minden rendben

Elektra Vélemény
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tibor.kepecs@ksh.hu

Tisztelt Fejlesztők!
Örömmel vettem részt a tesztelésben.  Számomra ez a rendszer átláthatóbb,  könnyebb a 
kezelése: a legördülő sávok és gombok használata nagy segítség. Persze majd ha már 
konkrét adatszolgáltatást végzünk, akkor adódhatnak apróbb hibák amire esetleg most nem 
derült fény.

Tisztelt KSH!
A 7. kérdésnél, ha negyedévenként ismétlődő adatot kell beírni, lsd. a foglalkoztatottak 
száma adott éven belül nem változik, akkor jó lenne azt másolni mondjuk egy + jel 
segítségével. A + jelre kattintva, újabb települést tudtam csak bevinni, de a változatlan
adatok másolására nem volt lehetőségem.
Egyébként nagyon tetszik és egyáltalán nem nehézkes a rendszer.
Üdvözlettel:
Bende Krisztina
Költségkönyvelő

- Hibalista nyomtatás: inkább "mentés"-nek hívhatnánk, mert nem nyomtat, hanem egy pdf-t 
generál. (Szemben a súgó "nyomtatás"  gombjával, ami valóban nyomtat.)
- Az előlap kitöltése közben már jelzi a hibák között a 8. kérdés üresen hagyását.
- A kérdőív egérgörgővel való görgetése rendkívül lassú.
- A klaviatúra nyilaival nem lehet a kérdővet görgetni, és a következő adathelyre sem 
lehet velük ugrani.
- 4. kérdés: "nem" esetén egysoros szövegbevitel: megjelenik a "?",  de nincs a súgóban 
leírás, ezért annak elejére ugrik. Ha nincs a helynek leírása, ne jelenjen meg a "?".
- A dátum mezőben nem lehet nyilakkal közlekedni, egérrel is nehézkes (nem mindig ugrik 
egy kattintásra, és nem mindig oda, ahova kattintok.)
- A dátumban a napoknál nem kéri a nullát (elég neki pl. hogy "4"), de a hónapnál igen. 
Ha nem írom be, összevonja a nappal és hibát jelez.
- Nem lehet a kérdőívet lementeni, és a kitöltést később folytatni.
- 7. kérdés, egyszerű sorismétlés: a legördülő menüben nem lehet szűrni és keresni.
- 1. kérdésben a Tabbal végig lehet menni minden válaszon, kijelölni viszont csak egérrel
lehet (a többi kérdésnél működik, hogy ha Tab-bal beleléptem, akkor nyilakkal 
módosíthatom a választ.)
- 7. kérdés: Nagyobb beágyazott részek ismétlése: továbbenged település megnevezése 
nélkül is, vagy nem a megyébe tartozó település esetén is. Ez tudom, hogy csak beállítás,
illetve a beágyazott hibafigyelés kérdése, de most itt ezt nem lehetett tesztelni.
- 7. kérdés: megye: Tab-bal beleléphetek, de nyilakkal nem tudom legördíteni.
- A csúszkát lefelé le lehet húzni a képernyőről.
- Exportálni lehet a kérdőívet, de közvetlenül nyomtatni nem.
- A  hibalistáról oda lehet ugrani a hibára, de eltakarja a hibás adathelyet. Csak ötlet,
hogy a "mellékettintásra" húzódjon félre a lista.

A kérdőív összességében remek, tele praktikus és kényelmes funkciókkal. Gratulálok, szép 
munka!

Elektra Vélemény

Elektra Vélemény
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A fejezetismétlés nekem nem ment

A súgó megnyitása után már nem tudtam görgetni az eredei kérdőívet és a súgót nem tudom 
becsukni

Orosvári Tamásné

A rendszer átlátható, érthető. 
Mindent rendben találtam.

A rendszer kezdete óta használom a szolgáltatást, nagyon szeretem sokkal egyszerűbb, jobb
megoldásnak tartom akár a papír, akár az exel tábláknál.

A Zalaerdő Zrt. részéről csak a munkaüggyel kapcsolatos jelentéseket tüntettem fel, 
ugyanis többen fglalkozunk a különböző területekhez tartozó adatszolgáltatással.

Az Adatgyűjtés megnevezésénél azért hagytam üresen a 4. sort, mert a lehetőségek között 
nem találtam a  2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról  rendszeresen 
küldött, negyedéves  kérdőívet.

Az adatgyűjtési rendszer "tovább-fejlesztett változata" valóban modernebb, 
felhasználóbarátabb adatgyűjtési rendszert takar. 
Könnyen használható, valamennyi kérdés és azokra adandó választási lehetőség egyértelmű.

Az egér görgetésével nehezen lehet fel-le haladni, elég lassú a mozgása.

Érthető, értelmezhető

Érthető, könnyen kezelhető, jó program.

ingyob-bingyom táliber.
tutáliber máliber.
azerdőbe!

Jónak és praktikusnak találom.

Könnyen kezelhető a felület és mindent rendben találtam. Esetleg annyit jegyeznék meg, 
hogy az adatok beírásánál kicsit lassú a rendszer.

Könnyen kitölthető

Mindent rendben találtam.

mindent rendben találtam
nagyon tetszik, hogy a méret beállítható

Nekem tetszik, érthető, egyszerű. Gratulálok!

Szerintem átlátható és könnyű a kitöltése. Nem találtam nehézséget benne.

Elektra Vélemény
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Szuper.  Bár gyanús, hogy ennyire felhasználóbarát.. :)

Teljesen rendben van a kérdőív és az egész felhasználói felület !

Elektra Vélemény


