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(1) BEVEZETÉS
Ez a kézikönyv útmutatóként szolgál a www.ehaccp.hu weboldalon elérhető online HACCP naplózási
rendszer megismeréséhez és a weboldalhoz kapcsolódó eHACCP android applikáció (ver.4.0.)kezeléséhez. Az online elérhető (letölthető) kézikönyv tartalomban követi a rendszer frissítéseket, így minden
új, verzióváltással bővülő funkció(k) leirata elérhető lesz a kézikönyvben. A borítón található „Kiadás”
dátuma jelzi, hogy mikor frissült utoljára a kézikönyv tartalma.

(2) RENDSZER CÉLJA
Az élelmiszer-vállalkozók tevékenységük végzése során a megjelölt kritikus pontokon kötelezettek dokumentált ellenőrzési tevékenységet folytatni, HACCP naplókat vezetni. A HACCP naplók papíralapú
adminisztrálása helyett egy papírnélküli rendszert hoztunk létre, mely alkalmas minden ellenőrzési típus leképezésére, dokumentálására a jogszabályi és hatósági elvárásoknak megfelelően.

(3) JOGI KÖZLEMÉNY
A rendszerben található HACCP template naplók nem alkalmasak arra, hogy kiváltsák egy vállalkozás
egyedi HACCP rendszer tervezését. Minden felhasználó maga felel az általa feltöltött és használt ellenőrzési naplók tartalmáért, előírásnak való megfelelőségéért.

(4) RENDSZER KÖVETELMÉNYEK
A www.ehaccp.hu weboldal bármely webböngészőben elérhető, használható internet hozzáférés mellett. Az alábbi webböngészőkben teljeskörűen tesztelt: chrome, firefox, edge. A böngészők használatánál javasoljuk a mindig aktuális frissítés letöltését. Weboldalunk képernyőfelbontáshoz és képernyőmérethez igazodik (reszponzív), így bármekkora kijelzőn olvasható, optimalizált méretben töltődik be,
legyen szó akár PC-ről, táblagépről, vagy akár okostelefonról.
Android platformú készülékek esetén a 4.0 és afeletti verzió támogatott.
A mobil alkalmazás futtatásához a belépés és szinkronizálás idejéig internet elérés szükséges. (A naplózás már offline módban is történhet).
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(5) TELEPÍTÉS
1.

Kattintson mobil eszközén google play áruház ikonjára

2.

Írja be a kereső mezőbe az alkalmazás nevét: „ehaccp”

3.

A megjelenített találatok közül kattintson az ehaccp ikonjára

4.

Kattintson a „Telepítés” gombra és fogadja el a hozzáférési kéréseket

5.

Sikeres letöltés után a rendszer automatikusan elvégzi a telepítést

(6) REGISZTRÁCIÓ
A rendszer használata regisztrációhoz kötött. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, úgy kattintson a „Regisztrálok” gombra és töltse ki a regisztrációs űrlapot (internetkapcsolat szükséges).

B ej elent ke zési felü let		

		

R eg iszt rációs űrl ap - emai l cím

A regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre egy aktiváló linket küldünk. Nyissa meg e-mail fiókjában
az eHACCP.hu robot feladótól kapott levelünket és kattintson a „Regisztáció aktiválása” linkre. A linkre
kattintással a webböngészője betölt egy űrlapot, ahol befejezheti a regisztrációhoz szükséges adatok
megadását. Adatait a „Rögzít” gombra kattintva mentheti el.
(TIPP: Ha további részletes segítségre lenne szüksége kattintson a „bejelentkezem” menüpontban elérhető
ikonra. )
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R eg iszt rációs űrl ap - fel haszná lói ad atok

A regisztrációs adatok megadása és rögzítése után a rendszer automatikusan belépteti és üdvözli Önt
a kezelőfelületen.

Ke zelőfelü let
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(7) BEJELENTKEZÉS
Indítsa el mobil eszközére letöltött és feltelepített eHACCP alkalmazást a

ikonra kattintva.

A bejelentkezés történhet:
1., a regisztráció során megadott felhasználó név és jelszó begépelésével, vagy
2., QR kód beolvasásával („Bejelentkezés QR kóddal” gombra kattintva)

B ej elent ke ző felü let

Rendszer tesztüzemű indítása:
A „Kipróbálom” sárga ikonra kattintva akár regisztráció nélkül is beléphet és tesztelheti az applikáció
működését. (Az itt kitöltött naplók nem kerülnek mentésre).

sárga szín jelzi a teszt módot

Prób a üzemmó d ke zelőfelü lete
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(8) KEZDŐLAP / KEZELŐFELÜLET
menü

egység / vállalkozás neve
felhasználó neve
ellenőrző naplózás
feladatok kezelése (műszaknapló)
nyilvántartások kezelése

		

Ke zelőfelü let

(9) KEZELŐFELÜLET ÉRTELMEZÉSE
Az ikonok melletti számok az adott menühöz kapcsolódó tartalmak, dokumentumok számát jelöli.

4 napló érhető el, amiből 2 lezáratlan
3 feladat bejegyzés készült, amiből még 2 nyitott
1 elérhető nyilvántartás, amiből 0 nyitott
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(10) MENÜ BEMUTATÁSA
A menüben számos funkció a kezelőfelületről / kezdőlapról is elérhető.
menü
kezdőlap / kezelőfelület
új napló / naplózás
feladatok
nyilvántartások
PLU adatbázis kezeléssel
kézi szinkron és aut. szinkronizálás kapcsolója
rendszer naplózás
távoli hozzáférés engedélyezése (teamviewer)
verziószám
kilépés felhasználó fiókból
menü

(11) NAPLÓZÁS
11.1 NAPLÓZÁS FOLYAMATA

1. Naplózás megkezdéséhez kattintson a kezelőfelület

ikonjára

Naplózásra katt int va
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2. Válassza ki a kitölteni kívánt naplót
Kék színű sorok az aktív, még kitöltetlen naplókat, a szürke színű sorok a már kitöltött naplókat jelöli.
A képernyő alsó részén a „lezáratlan naplók” és „minden napló” váltókapcsolójával

elérhető, még kitöltetlen napló
kitöltött, lezárt napló

listanézet váltókapcsoló
				

Napló k ivá l aszt ás a

3. Töltse ki az ellenőrzési sorokat

					

4. Kattintson a 		
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11.2 NAPLÓ LISTÁK ÉS LISTANÉZET VÁLTÓKAPCSOLÓ

A rendszerben elérhető naplók, státuszuknak megfelelően, az alábbi listába rendeződnek:
1. „minden napló” - minden elérhető (kitöltött, kitöltetlen) napló megjelenítése
2. „lezáratlan napló” - csak a lezáratlan naplók listázása
A besorolt naplók áttekinthetősége érdekében listanézet váltókapcsolót helyeztünk el a képernyő alsó
részében. A választóvonal alatti részre kattintva módosíthatjuk listanézetünket.

listanézet váltókapcsoló naplószám jelöléssel

„ Minden napló” list ané zet							

„ L e zárat l an naplók” list ané zet

11.3 LEZÁRATLAN NAPLÓK

Kétféle módon keletkezhet lezáratlan napló a rendszerben:
1. Megkezdtek egy naplót, amit nem zártak le. A mentett napló „lezáratlan” lesz.
2. Rendszer hozza létre a naplóhoz kapcsolódó beállítás eredményeként.
A rendszer akkor hoz létre automatikusan egy új naplót, és teszi a lezáratlan naplók közé, amikor a
naplóhoz beállított határidőn belül nem kerül kitöltésre.

Maxíz Kft.
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11.4 NAPLÓ KITÖLTÉSE

A naplók különböző ellenőrzési sortípusokat tartalmazhatnak. Soronként a válasznak megfelelő ikonra
vagy az adatbeviteli mezőre kell kattintani, ahol el lehet végezni az adatok beállítását. A rendszer a bevitt adatokat azonnal ellenőrzi és nem megfelelőség esetén színkóddal (piros) jelöli a kritikus hibákat.
Hiba esetén a rendszer lenyit egy műszaknapló bejegyzéshez előkészített szöveges beviteli mezőt, ahová gépelve, vagy akár diktálva lehet rögzíteni az ilyenkor kötelező cselekvési sort. Hiba esetén kötelező
felvenni műszaknapló bejegyzést, ennek hiányában a rendszer nem zárja le a naplót.

E l lenőrzési s or t ípus ok

L egördü lő list a

A l áírás b e v itel

Jeg yzőköny v di kt afonna l Fény kép feltöltés

11.5 NAPLÓZÁST TÁMOGATÓ KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

A naplózás során az alábbi kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre beállítástól és előfizetési csomagtól
függően.
1. fénykép készítés és feltöltés											
A mobil eszköz kameráját használva lehet fényképeket csatolni és feltölteni az ellenőrzési sorokhoz.

2. integrált műszaknapló (akár soronként hozzáadható megjegyzés - feladat)				
Szöveges megjegyzéseket írhatunk az ellenőrzési sorokhoz - a megjegyzés feladatok között is megjelenik majd.

3. aláírás 														
Saját, illetve külső aláírás bevitele.

4. hangalapú bevitel - szöveges formátummá alakítása 							
Szöveges mezőknél a gépelés helyett választható a diktafon alapú szöveges beviteli mód

5. turbó adminisztráció												
A naplózási sorok kitöltését segítő funkció (nem helyettesíti az ellenőrzést)

6. ellenőrzési sorok ismétlése 											
Dinamikusan változtatható a naplótartalom a naplózás során (dinamikus naplók esetében)

Maxíz Kft.
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11.6 NAPLÓZÁSI SOR TÍPUSOK

Jelenleg 8 különböző naplózási sor típust képes kezelni rendszerünk.
1. megfelelő / nem megfelelő 									
2. határérték													
2.1. hőmérséklet
2.2. ph
2.3. súly
3. időpont (óra/perc)											
4. határidő (óra/perc)											
5. dátum (év/hónap/nap) vagy (év/hónap/nap/óra/perc)						
6. txt - szabadon szerkeszthető szöveges beviteli mező					
7. select txt - legördülő lista (előre beállítható tartalmi elemek)				
8. külső aláírás 												

12.7 NAPLÓ LEZÁRÁSA

A napló lezárás ikonra kattintva a rendszer megkísérli lezárni a kitöltött naplót, melynek eredményéről
felugró ablakban tájékoztat. Sikeres napló lezárás esetén nincs más teendő a naplóval. A továbbiakban
a webes felületen az „Archív naplók” között lehet majd pdf formátumban letölteni/megnyitni.
Sikertelen napló lezárás esetén szintén felugró ablakban tájékoztat a rendszer arról, hogy milyen hiányosságokat talált.

Si keres le zárás			
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(12) NAPLÓZÁSI HIBAÜZENETEK
Az alábbi esetekben kaphat a naplózó hiabüzenetet:
1. Hiányosan kitöltött napló - nem töltött ki minden ellenőrzési sort
2. Nem töltötte ki a műszaknaplót - nem megfelelőség esetén kötelező megjegyzést írni
3. Kötelező fénykép és/vagy aláírás feltöltést elmulasztotta - piros háttér jelöli a kötelezettséget
A napló lezárás sikertelenségét nyugtázó üzenet pontosan megjelöli a hiba okát és megadja a hibás sor
számát. A naplóban piros hátterű ikonok jelölik, ha valamely ponton elmulasztottuk a kötelezőnek jelölt
fénykép, vagy aláírás feltöltését.

		

Hib aüzenet napló le záráskor

Piros hátter ű i konok - kötele zetts éget j elölnek

(13) FELADATOK
13.1 FELADATOK BEMUTATÁSA

A „feladatok” funkció célja, hogy egy átlátható, gyors és hibamentes feladat nyilvántartást és kommunikációt valósítson meg az egységen belül. A feladatok kettős funkciót látnak el a naplózás során:
1. Műszaknapló - ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok kapcsán keletkezett bejegyzések, végrehajtási tervek, feladatok és azok nyomonkövetése
2. Felhasználó által hozzáadott (akár naplózáson kívül) személyhez rendelt feladatok
A feladatok tehát a naplózás során automatikusan keletkeznek műszaknapló bejegyzéskor, vagy létre
hozhatók naplózáson kívül is, az új feladat hozzáadásával. Ez utóbbi csak webes felületen tehető meg.
A feladatok éppen úgy, mint a naplók lezárhatók. A lezárt feladatokat is megőrizzük, melyet a webes
felületen keresztül „lezárt” feladatokra történő szűréssel tudunk kilistázni, majd megnyitni.

Maxíz Kft.
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13.2 FELADATOK MEGNYITÁSA

A kezelőfelületen a középső ikonra, vagy a menüben a
sorra kattintva lehet megnyitni a
feladatlistát. A feladatok ikon mellett látható tört jellel elválasztott szám bal oldali értéke (2) jelzi a lezáratlan, míg a jobb oldali (3) az összes feladatok (lezártak is) számát.

Fel ad atok meg ny it ás a

13.3 FELADAT KIVÁLASZTÁSA

Belépés után megjelennek a feladatok címsorai, ami az alábbiakat tartalmazza:
1. a létrehozás dátumát
2. a feladat köthetősége (kihez, vagy milyen naplóhoz)
3. feladat státusza (nyitott, lezárt)

piros szín - felhasználó által hozzáadott feladat
kék szín - még nyitott, műszaknapló bejegyzés
szürke szín - lezárt, műszaknapló bejegyzés

		

Fel ad atok list a né zete
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13.4 FELADAT LISTÁK ÉS LISTANÉZET VÁLTÓKAPCSOLÓ

A rendszerben elérhető feladatok, státuszuknak megfelelően, az alábbi listába rendeződnek:
1. „minden feladat” - minden elérhető (lezárt, nyitott) feladat megjelenítése
2. „nyitott feladat” - csak a lezáratlan feladatok listázása
A besorolt feladatok áttekinthetősége érdekében listanézet váltókapcsolót helyeztünk el a képernyő
alsó részében. A választóvonal alatti részre kattintva módosíthatjuk listanézetünket.

listanézet váltókapcsoló feladatszám jelöléssel

„ Minden fel ad at” list ané zet							

„ Ny itott fel ad atok” list ané zet

13.5 FELADAT MEGNYITÁSA, SZERKESZTÉSE

A kiválasztott feladatsorra kattintva megnyílik a feladat adatlapja, az alábbi tartalommal:
			

melyik ellenőrzési naplóhoz kapcsolódóan keletkezett
hiba észlelése esetén követendő utasítás
műszaknaplóba írt bejegyzés / megjegyzés
hozzáadható további intézkedés (nem kötelező)

megnyitja a feladathoz kapcsolódó naplót
ha a feladat elvégzésre került, akkor „Lezárom”-ra kattintva archíválódik
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(14) NYILVÁNTARTÁS
14.1 NYILVÁNTARTÁS BEMUTATÁSA

Nyilvántartások alatt olyan dokumentumokat értünk, melyek eseti jelleggel kerülnek feltöltésre, rögzítésre és nem kapcsolódnak ellenőrzési eseményhez. A nyilvántartások lehetnek pl. oktatási naplók, eü.
kiskönyvek érvényességének nyilvántartása.
A nyilvántartások adatrögzítésében segítségünkre vannak a naplózásban használt sortípusok (megfelelőség, határérték, dátum, határidő, időpont, txt, select txt, külső aláírás), melyek könyebbé és gyorsabbá
teszik az adatok feltöltését.
A nyilvántartások sora bármennyi sorral bővíthető, bármikor lezárható. A lezáráskor nincsenek ellenőrzési szempontok, kritériumok. A lezárt nyilvántartásokat a webes felületen a „nyilvántartások” menüpont alatt lehet megtekinteni és letölteni pdf formátumban.
A nyilvántartásokhoz lehetséges emlékeztető határidőket hozzáadni, amire a rendszer figyelmeztető
üzenet küld, pl. egy lejárathoz közeli eü. kiskönyv, vagy figyelmeztetett a HACCP dokumentációnk felülvizsgálatára.
A nyilvántartások képesek kezelni a külső aláírásokat (külső aláírás sortípus), ezzel válik hitelessé a dokumentumok nyilvántartása és így képes teljes egészében kiváltani a papíralapú nyilvántartást.
14.2 NYILVÁNTARTÁSOK MEGNYITÁSA

A kezelőfelületen a középső ikonra, vagy a menüben a
sorra kattintva lehet megnyitni a
nyilvántartásokat. A feladatok ikon mellett látható tört jellel elválasztott szám bal oldali értéke (0) jelzi
a lezáratlan, míg a jobb oldali (1) az összes feladatok (lezártak is) számát.

Ny i lvánt ar t ás ok meg ny it ás a
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14.3 NYILVÁNTARTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

Belépés után megjelennek a nyilvántartás(ok) címsora(i)

Ny i lv ánt ar t ás ok list a né zete

14.4 NYILVÁNTARTÁS LISTÁK ÉS LISTANÉZET VÁLTÓKAPCSOLÓ

A rendszerben elérhető nyilvántartások, státuszuknak megfelelően, az alábbi listába rendeződnek:
1. „minden nyilvántartás” - minden elérhető (lezárt, lezáratlan) nyilvántartás megjelenítése
2. „lezáratlan nyilvántartások” - csak a lezáratlan nyilvántartások listázása
A besorolt nyilvántartások áttekinthetősége érdekében listanézet váltókapcsolót helyeztünk el a képernyő alsó részében. A választóvonal alatti részre kattintva módosíthatjuk listanézetünket.

listanézet váltókapcsoló nyilvántartások számának jelölésével

Minden ny i lvánt ar t ás list ané zet					
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14.5 NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

Nyilvántartások vízszintes elrendezése miatt a teljes naplózási sor áttekintéséhez görgetnünk kell a felületen. A vízszintes görgetéshez tegyük ujjunkat a kitöltendő sorra, majd csúsztassuk el jobbról balra
a képernyőn. A görgető sáv megjelenik a sor alján és így be tudjuk állítani a kitölteni kívánt adatsor
láthatóságát a kijelzőn. A nyilvántartás egyes elemeibe belekattintva tudjuk bevinni az adatokat.
A sor kitöltése végén az alábbi lehetőségünk van:
1. Nyilvántartás lezárása:
2. Új nyilvántartási sor hozzáadása (lemásolja a fenti sort és beilleszti a kitöltött sor alá):
3. Kilépünk a nyilvántartásból

Ny i lvánt ar t ás görgetés e 1-2			

Ny i lvánt ar t ás k itöltés e

S or más ol ás

14.6 LEZÁRT NYILVÁNTARTÁS

A lezárt nyilvántartás a szinkronizálásig a mobileszközön is megtekinthető. Szinkronizálás után a webes
felületen érhető már csak el a „Nyilvántartások” menüpontban.

									
szürke háttér j elzi a le zár t st átuszát
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(15) SZINKRONIZÁLÁS
A bejelentkezést követően a rendszer azonnal megkezdi a szinkronizációt a szerver gépen tárolt adatokkal. Szinkronizáció sikerességéről a képernyő alsó részén felugró üzenet tájékoztat.
A szinkronizációs folyamat során naplók, feladatok, nyilvántartások és rendszer értesítések frissülnek.

szin k ronizációs folyamat

szin k ronizációs üzenet

„Szinkronizálás” beállítási lehetőségei
Alapértelmezett beállításként a rendszer online kapcsolat esetén minden lezárt napló után szinkronizál.
Ez a funkció kikapcsolható (offline üzemmódban is lehet ellenőrző naplózást végezni) a menüből elérhető „Szinkronizálás” kapcsoló kikapcsolásával.
1. Klikkeljen a menü parancsikonra

(képernyő bal felső sarkában található)

2. Állítsa át a „Szinkronizálás” parancssor melleti kapcsolót a kívánt állásba

				
				

Ke zelőfelü let

Menü

Azonnali szinkronizálásért klikkeljen a „Szinkronizálás”
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(16) ÉRTESÍTÉSEK
A rendszer az alábbi esetekben értesítéseket jelenít meg:
1. Műszaknapló bejegyzés esetén (amennyiben érintett vagyok a feladatban)
2. Naplózáshoz kapcsolt határidők lejárta előtt (egyedi beállítás)

Ér tesítés

Az értesítés során megadjuk az olvasatlan üzeneteinek a számát. „Igen” gombra kattintva megnyithatja
a soron következő üzenetét. „Nem” gombra kattintva az üzenet megjelenítését nem kéri. A szinkronizálás után újra értesítést küld a rendszer a meg nem jelenített üzenetről.

Ér tesítés (több üzenet)
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(17) ESEMÉNYNAPLÓ
Az eseménynaplóban rögzítésre kerül minden rendszerszintű aktivitás.

E s emény naplók

(18) SEGÍTSÉG KÉRÉS
A TeamViewer QuickSupport segítéségével távoli asztal elérést tudunk indítani készüléke felé, amen�nyiben hibafeltárást, vagy éppen a rendszer használatának bemutatását kéri.
A TeamViewer QuickSupport nem települ automatikusan az eHACCP rendszerrel együtt. Az első használat előtt telepítenie kell a menüpont alatt elérhető linkre kattintva. (A második indításkor már nincs
szükség telepítésre, sem külön program futtatásra.)
A kapcsolódás biztonságos, kizárólag az Ön hozzájárulásával indíthatjuk és engedélyezni kell a kapcsolódási kérelmet a mobil eszközön.

S eg íts ég kérés els ő f utt at ás a - Te amVie wer telepítés e
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Kapcsolódás folyamata

1. Várja meg, amíg megjelenik 9 jegyű azonosítója
2. Küldje el azonosítóját az info@ehaccp.hu e-mail címre, vagy a webchat-en
keresztül

Te amVie wer indu l ás a

3. Kapcsolódás előtt engedélyeznie kell a hozzáférést

Biztons ágos kap cs oló d ás

4. Tájékoztató üzenet a kapcsolódás sikerességéről
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(19) KIJELENTKEZÉS / KILÉPÉS
19.1 KIJELENTKEZÉS

A menüből elérhető „Kijelentkezés” parancsikonra kattintva a rendszer biztonsági kérdést tesz fel. A
kijelentkezés után a rendszer újraindításával újra meg kell adnia belépési adatait. A kijelentkezés előtt
javasolt a szinkronizálás.

Kij elent ke zés biztons ág i kérdés e

19.2 KILÉPÉS

A mobileszköz „vissza” gombjával tud kilépni a rendszerből. A kilépés nem jelent kijelentkezést. A rendszer újbóli elindításával bejelentkezés nélkül folytathatja a munkát.

(20) NÉVJEGY
A névjegy tartalmazza az applikáció verziószámát, illetve a webes felületünkről letölthető nyilatkozatokat, ÁSZF-et és cookie tájékoztatót.

né vj eg y

Maxíz Kft.
Felhasználói kézikönyv

23

www.ehaccp.hu
info@ehaccp.hu

Maxíz Kft.
Felhasználói kézikönyv

24

www.ehaccp.hu
info@ehaccp.hu

