Fórum használata, szervezetfejlesztes.eck.hu
A Fórum szolgáltatással a résztvevők és érdeklődők strukturált témafelvetéseket és megbeszéléseket
végezhetnek a szervezetfejlesztes.eck.hu portálon.
A portál fórum‐rendszere a fejléc főmenüjében található FÓRUM menüpont alatta érhető el, vagy
begépelve a címe: szervezetfejlesztes.eck.hu/forum.
A Fórum kezdőlapon a meglévő témák, témakategóriák és már létező eszmecserék, hozzászólások
száma stb. látszik. Jogosultak számára megjelenik az Új Fórumtéma beküldése hivatkozás is,
közvetlenül a cím alatt.

Új fórum‐téma létrehozása csak belépett felhasználóknak lehetséges.
A regisztráció egyszerű folyamat, a szervezetfejlesztes.eck.hu/ user/register címen érhető el, vagy a
Belépés blokkban kell a Felhasználó létrehozása linkre kattintani. A
megjelenő űrlapon meg kell adni egy működő e‐mail címet,
felhasználói nevet.
A rendszer e‐mailt küld a megadott címre, és lehetővé teszi az első
bejelentkezésünket. A rendszer által generált jelszót később majd
megváltoztathatjuk egy egyszerűbbre, de a jelszóválasztással legyünk
óvatosak.
Sikeres bejelentkezés után a Fórum használható, új témák küldhetők
be.

Új fórumtéma létrehozását a Tartalom beküldése majd Fórumtéma menüpontban is indíthatjuk.
Egy új fórumtéma beküldésekor meg kell adnunk annak címét, mivel ez lesz majd látható a témák
felsorolásakor, valamint ki kell fejtetünk magát a témát, a Törzs részben.

Nagyon fontos a beküldés során a megfelelő Fórum témakategória kiválasztása. Ezt a Fórumok
legördülő mezőben tehetjük meg. Amelyik kategóriát választjuk, a téma ott jelenik meg majd a
Fórum kezdőlapon. Az adott kategória elérhető a Fórum kezdőlapjáról is (pl. PCM kérdések) itt az Új
Fórumtéma beküldése részt választva már automatikusan kijelölt lesz a PCM kérdések témakör.
Ha egy már meglévő (pl. más által indított) fórumtémához kívánunk hozzászólni, vagy reagálni
kívánunk egy a miénkhez
beküldött hozzászólásra, mindig
válasszuk az adott téma vagy
reagálás alatti Új hozzászólás
vagy Válasz hivatkozásokat,
írjuk meg a hozzászólásunkat,
tekintsük meg az Előnézet
gombbal, majd kattintsunk a
Mentés gombra.
Egy hozzászólással és a
hozzászólás reakciójával
rendelkező fórum baloldalt
látható.
A hozzászólások behúzása jelzi
a fórumtéma történetét, a
hozzászólások egymásra
következését is.

