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1 A dokumentum célja 

Az oktatás / dokumentáció célja 

• A platform és annak funkcióinak megismerése 

• Cégprofil létrehozása 

Az oktatás / dokumentáció felépítése 

Az érdekelt felet lépésről lépésre végigvezeti az utasításokon, amelyek szintén hivatkozási munkaként 

szolgálnak. 

• Az érdeklődők az egyes fejezetekben önállóan mozoghatnak, és így saját belátásuk szerint és 

gyorsasággal megismerhetik a platformot és annak tevékenységeit. 

2 A dokumentum felépítésé 

Ez a képzési dokumentum öt fejezetre oszlik: 

• Funkcionalitások 

• Keresőmotor 

• Feliratkozás 

• Vállalati profil 

• További jellemzők 
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3 Funkcionalitások 

A dokumentáció ezen területe leírja a több gyártó platform összes fontos funkcióját. 

3.1 Landing Page a faipar számára 

A holznetzwerk.eu többoldalú platform landing page számos szakaszt kínál. Ezeket most részletesen 

ismertetjük. 

 
Ábra 1 Landing Page woodnetwork.eu 

 

Top Bar: 

A nyitóoldal felső sávjában különféle módon lehet kapcsolatba lépni velünk. Itt van egy keresőmező 

is, ahol a platformon meghatározott kifejezéseket lehet keresni. 

Menü Bar: 

A bal oldalon az Innowood platform emblémája mellett található a webhely főmenüje, amely 

tartalmazza a HOME, Wood Network, Munkahelyek, Hírek, Információ, Nyelv, Regisztráció és 

Bejelentkezés menügombokat. 

• A HOME mindig visszahozza a platform látogatóját a céloldalra 

• Wood Network: ezen az oldalon található az összes regisztrált vállalat, amelyre keresési 

lehetőségeket lehet megjeleníteni, és a keresési feltételeknek megfelelően a térképen lehet 

megtalálni. A keresett találattól függően közvetlenül kiválaszthatja a céget, és releváns 

információkat szerezhet 
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• Munkahelyek: A regisztrált vállalatoknak lehetősége nyílik nyitott pozíciókat, gyakornokokat, 

projektekben való együttműködést vagy témákat közzétenni olyan tézisek számára, amelyeket a 

platformon látogatók kereshetnek. 

• Speciális szótár: Itt található egy szószedet a faiparra vonatkozó kifejezések helyes használatához. 

• Hírek: ez a terület tartalmazza az Innowood projekt újításait, az események időpontját, érdekes 

tényeket videókkal és linkekkel, valamint egy speciális szótárt 

• Információ: Ez a menüpont további információkat tartalmaz az Innowood projektről, elérhetőségi 

űrlapot és a tagok regisztrációjának információit 

• Nyelvbeállítás: itt választható a weboldal nyelve (német, angol, magyar). 

• Regisztráció: ez a menüpont kétlépcsős regisztrációhoz vezet a platformon 

• Bejelentkezés: a már regisztrált felhasználók bejelentkezés linkje 

Keresés: 

A landing page-n végzett keresés lehetővé teszi a keresést a platform bejegyzésein keresztül. A 

következő keresési mezők érhetők el itt: 

• Keresési kifejezés: a keresett kifejezés bekerül ebbe a mezőbe 

• Kategória: a kereső bemeneti vagy legördülő menü segítségével korlátozhatja a keresést egy 

keresési kategóriára (példa: asztalos) 

• Helyek: a kereső közvetlenül megadhat egy helyet (saját vagy a keresési eredmény helyét); a 

helyekre vonatkozó javaslatokat azonnal felkínálják a legördülő menü segítségével 

• Sugár: A hely mellett a keresési sugarat kilométerekben is beállíthatjuk a csúszka segítségével, így 

például csak 50 km-es körzetben lévő vállalatok jelennek meg. 

Kategóriák: 

A kategória vagy alkategória kiválasztásával a platformon látogató közvetlenül az ehhez a 

kategóriához hozzárendelt cégekhez fordulhat. 

Klaszterpartnerek és más cégek: 

A regisztrált osztrák és magyar klaszterpartnerek, valamint az összes többi új tag gördülékeny alapon 

jelennek meg rövid profilban. A társaság kiválasztásával eljuthat a cég részletes profiljához. 



FH Burgenland | Képzési dokumentumok MVP Innowood | Oldal 6 

 

 

Hogyan működik: 

A regisztráció folyamatát közvetlenül a landing page-n ismertetik rövid és tömör szavakkal, hogy 

megkönnyítsék a regisztráció megkezdését. 

Új tagok: 

A nemrégiben regisztrált vállalatokat gördülő módon mutatják be ezen az oldalon. A társaság 

kiválasztásával eljuthat a cég részletes profiljához. 

Fainnováció: 

A landing page ezen a részén bemutatják a fából készült termékinnovációkat, beleértve elérhetőségi 

adataikat, ahol ez az innováció beszerezhető. 

Footer Bar: 

A landing page utolsó részében található az impresszum, az adatvédelmi előírások, a 

kapcsolatfelvételi űrlap, a regisztráció lehetősége, valamint a hírek és események (linkek a 

platform megfelelő oldalairól), link a landing page-re és az Innowood projekt újításai. 

3.2 Szolgáltatások és termékek keresése 

A fahálózati oldal tartalmaz egy interaktív térképet, amely a keresési mezőtől függően a térképen 

grafikusan megtalálható cégeket is megjelöli. A talált vállalati profilok közvetlenül a térkép alatt 

jelennek meg. A kiválasztott cégre kattintva a platform látogató közvetlenül a cég teljes 

profiljához jut. Ezen felül a hozzárendelt termékkategóriák is megjelennek. 

A következő keresési mezők érhetők el itt: 

• Keresési kifejezés: a keresett kifejezés bekerül ebbe a mezőbe 

• Kategória: a kereső bemeneti vagy legördülő menü segítségével korlátozhatja a keresést egy 

keresési kategóriára (példa: asztalos) 
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• Helyek: a kereső közvetlenül megadhat egy helyet (saját vagy a keresési eredmény helyét); a 

helyekre vonatkozó javaslatokat azonnal felkínálják a legördülő menü segítségével 

• Sugár: A hely mellett a keresési sugarat kilométerekben is beállíthatjuk a csúszka segítségével, így 

például csak 50 km-es körzetben lévő vállalatok jelennek meg. 

 

 

 

3.3 Vállalati bemutatás 
A társaság profilja nagyon változatos és sok részletes információt tartalmaz. Ez lehetővé teszi a 
kisvállalkozások számára, hogy ne rendelkezzenek saját weboldallal. 
A vállalati történelem mellett a kapcsolatfelvételi adatok, a nyitvatartási idő, a térképen való 
elhelyezkedés és a képek, a platformon látogatók által benyújtott aktuális ajánlatok és vélemények is 
megtekinthetők. Kiegészítő linkeket lehet választani a meglévő közösségi média profilokhoz, például 
a Facebook, a Twitter vagy a LinkedIn, valamint a platformon keresztül a vállalattal való közvetlen 
kapcsolatot. 
Itt van egy példa egy vállalatról a platformon. 
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3.4 Hirdetések feladása és keresése 

A regisztrált vállalkozások teljes vállalati profiljukban hirdethetik az aktuális állásajánlatokat, 
gyakornoki programokat, a projektekben való együttműködést vagy az értekezés témáit. A 
platformon látogató keresési kifejezéssel és munkahelyre korlátozással kereshet az ajánlatok között, 
és közvetlenül kapcsolatba léphet az ajánlatot kínáló céggel. 

Az a vállalat, amely ezeket az ajánlatokat online teszi, felelős a lejárt vagy kiadott ajánlatok 
eltávolításáért a platformon. Ezt a vállalati profilban végezzük. Ha a vállalat más nyelveken is szeretné 
közzétenni az állásajánlatokat, akkor fel kell venni a kapcsolatot az adminisztrátorral. Ez létrehozza az 
állásajánlatokat a megfelelő többi nyelven. Az automatikus fordítási szolgáltatás ezen a ponton is 
használható. 
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3.5 Kommunikációs lehetőségek 

A kommunikációs lehetőségek a több gyártó platformon sokrétűek. A platformon látogató e-mailben 
vagy olyan közösségi média platformokon, mint például a Facebook, a Twitter vagy a LinkedIn, veheti 
fel a kapcsolatot a platform üzemeltetőivel. 

A regisztrált vállalatokkal való kapcsolatfelvételi lehetőségek a vállalatok által biztosított 
információktól függenek. A bemenetektől függően kapcsolatba léphet telefonon, e-mailben vagy 
weboldalon, valamint a közösségi média platformon keresztül. Az integrált levelezőkiszolgáló 
lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt a több gyártó platformon keresztül. 
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Ábra 2 Kapcsolatfelvételi űrlap 

Ezen felül a regisztrált felhasználók kapcsolatba léphetnek cégekkel. Ehhez rendelkezésre áll egy 

belső üzenetküldő szolgáltatás. A jelenlegi verzióban csak az első feladóként lehet e-mail 

mellékletet küldeni. Egy dokumentumot mint választ nem lehet küldeni . Ezt a szolgáltatást arra 

használják, hogy kapcsolatba lépjenek egymással anélkül, hogy előzetesen ne keljen mail-

információkat cserélni.  

3.6 Tudásbázis 

A Hírek menüpont alatt két alpont található, amelyek úgy működnek, mint egy tudásbázis. 

Hasznos információ: 

A megismeréshez szükséges alcím hasznos linkeket tartalmaz a kapcsolt vállalkozásokhoz, valamint a 

projektpartnerekhez annak érdekében, hogy további ismereteket nyújtsanak más már létező 

webhelyekről. 

Szakszótár: 

A szakszótár több mint 1400 kifejezést tartalmaz a széles faipari ágazatból és magyar fordításukból. A 

platform látogatója tehát lehetővé teszi a fontos információk közvetlen keresését a magyar 

szervezetek ajánlatainak helyes értelmezése érdekében. 
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Ábra 3 Magyar-német szakszótár 

 

3.7 „Innovation by Innowood“ 

Az Innowood projekt olyan, fából készült válogatásokat eredményezett, amelyek a termelés 
érettségévé tették. A platform ezen oldala bemutatja ezeket az újításokat, a tervezőkkel kapcsolatos 
információkat és a termékleírást. 

 

3.8 Többnyelvűség 

A Multi vendor platform három nyelven érhető el: 

• Német 

• Magyar 

• Angol 

Ez a teljes többnyelvűség lehetővé teszi a platformüzemeltetők számára, hogy vonzóvá váljanak a 

nemzetközi közönség számára. Ha egy vállalat azt akarja, hogy megtalálható legyen több nyelvi 

változatban, vagy ha a vállalati prezentáció tartalmát a megfelelő nyelven kell megjeleníteni, akkor a 

tartalmat az adminisztrátornak aktiválnia kell, és három nyelven kell létrehoznia.  
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4 Feliratkozás 

Az érdeklődő platform látogató regisztrálja a vállalati területet felhasználónévvel és e-mail címmel, és 

tárolja a választott jelszavát, beleértve a jelszó megerősítését (ismételt beírás). 

 
Ábra 4 Feliratkozás 

 

 
Ábra 5 Cégprofilt létrehozni 

Az adminisztrátor rendszerlevelet kap az új felhasználó regisztrációval. A helyesség ellenőrzése 

(biztonsági ellenőrzés) után az adminisztrátor felhatalmazza az új felhasználót egy vállalati profil 

létrehozására. 

A sikeres regisztráció és bejelentkezés után a regisztrált vállalatoknak lehetősége van megadni 

vállalati adataikat. Az első lépésben lehetséges egy új üzleti profil létrehozása "függőben" állapotban 

(várakozás), vagyis az üzleti profilt csak a rendszergazda aktív beavatkozása után lehet ellenőrizni. Ez 
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lehetővé teszi az adminisztrátor számára, hogy törölje a lehetséges hibás vagy nem megfelelő 

bejegyzéseket, például képeket és videókat. 

 
Ábra 6 Cégprofil feltöltése 

 

Ha a vállalkozás tulajdonosa a saját nyelvétől eltérő nyelvekre kíván fordítani, akkor kapcsolatba lép a 

rendszergazdával. Az adminisztrátor ezután elkészíti a megfelelő nyelvi profilokat. Ez azt jelenti, hogy 

az üzleti tulajdonosnak most lehetősége van további szövegek beszúrására a megfelelő nyelveken. 

Lehetőség van az összes szöveg automatikus fordítására a megfelelő nyelvi profilokban. Ez a változat 

egy olyan lehetőség, amelyet a vállalat tulajdonosának tisztáznia kell, amikor kapcsolatba lép az 

adminisztrátorral. Nincs garancia arra, hogy az automatikus fordítás megfelelően működni fog, mivel 

ez egy külső szolgáltatás. Ha az automatikus fordítást választja, a vállalat tulajdonosának ellenőriznie 

kell az egyes nyelvi profilok tartalmát. 

 

Új üzleti profil létrehozásakor a felhasználó adatokat tárol, mint például név, logó, szalaghirdetés 
kép, rövid leírás, Névjegy (hosszú leírás), képek, szlogen, kategória és kategória ikon az első oldalon, a 
második oldalon az összes elérhetőség be van írva. Fontos mező az "Ország" mező. Vagy Ausztriát, 
vagy Magyarországot kell beírni ide, hogy a bejegyzés is hozzárendelhető legyen. A kapcsolattartók és 
elérhetőségeik, valamint a nyitvatartási idők és a közösségi média linkei a következő oldalakon 
találhatók. A felhasználó azt is választhatja, hogy aktiválni kell-e egy hitelminősítést és a 
hozzászólások lehetőségét az ő üzleti profiljánál. Ezenkívül lehetőség van a cég szállítási rádiusszának 
a meghatározására is. (Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendszerbe a rádiuszt csak MÉTER-ben lehet 
megadni!) 
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Ha a megjegyzések és osztályozások megengedettek és felhasználásra kerülnek, a megjegyzés vagy 
értékelés csak a megfelelő nyelvi profilban lesz látható. Ha a felhasználó ezt az összes többi nyelvi 
profilhoz is használni kívánja, akkor fel kell venni a kapcsolatot az adminisztrátorral. 
Az üzleti profil létrehozása után további profilok is létrehozhatók. Mindaddig, amíg az adminisztrátor 
nem aktiválja a profilt, addig nem látható. 

 

 
Ábra 7 Közzé nem tett üzleti profil 
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Ha az adminisztrátor aktiválta az üzleti profilt, és lefordította mind a három elérhető nyelvre, akkor a 

tulajdonos mindhárom nyelvprofilt függetlenül kezelheti. 

Az üzleti profil szerkesztésekor ellenőrizze, hogy a weboldal nyelve megegyezik-e a megváltoztatandó 

üzleti profil nyelvével (a webhely csak egy nyelvi paraméterrel foglalkozhat, nem pedig kettő 

egyszerre). 

 
Ábra 8 Nyelvi profilok kezelése 
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5 Vállalati profil 

A regisztrált társaság különböző információkat jelenít meg saját oldalán. Egy magas színvonalú kép 

adja az első benyomást a szervezetről. 

A cégről: 

A szervezetnek lehetősége van szöveges blokkba írni valamit a történelemről vagy a helyről vagy a 

termékskáláról szóló fontos információkat. 

Elérhetőség: 

A platform bal oldalán található elérhetőségi blokkba a cég beírja a telefonszámot, címet, e-mail 

címet és webcímet. A helyet az alábbi interaktív térkép is mutatja. 

Képek: 

A vállalatnak lehetősége van feltölteni reprezentatív képeket a szervezetről, alkalmazottairól vagy 

termékeiről. Ezek a képek képezik a cég fejét. A képek helyes / megfelelő elnevezése és / vagy 

számozása döntő jelentőségű, mivel ezek a megjelölések/kép címek a feltöltés során láthatóvá 

vállnak. Célszerű rövid, tömör angol címeket és / vagy számokat használni, mivel az egyes képek csak 

egy példányban szereplhetnek a galériában. 

Ajánlatok: 

Az Ajánlatok lapon a vállalat kezelheti az aktuális ajánlatokat, munkahelyi ajánlatokat, gyakornoki 

lehetőségeket, együttműködést a projektekben vagy a téziseket. Ha az ajánlatait minden nyelvi 

változatban elérhetővé szeretné tenni, akkor a rendszergazdához kell fordulni a további nyelvi 

változatok aktiválásához. 

Vélemények: 

A platform látogatójának lehetősége van véleményeket szöveges és csillag formájában benyújtani. Ha 

az értékeléseit minden nyelvi változatban elérhetővé szeretné tenni, akkor a rendszergazdához kell 

fordulni a további nyelvi változatok aktiválásához. 

Wall: 

A Wall lapon a platform látogatói láthatják a vállalatnak elküldött üzeneteket. 

Üzenet: 

A platformon látogató közvetlenül a multi-eladó platformon keresztül küldhet üzenetet a vállalatnak. 

Belső üzenetküldés: 

A regisztrált platform felhasználói üzeneteket küldhetnek egy platformon belüli üzenetküldési 

szolgáltatással.   
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6 További jellemzők 

A több gyártó platform megvalósításakor ügyeltek arra, hogy az alapul szolgáló technológia szabadon 

hozzáférhető legyen, azaz nyílt forrású. Ezért lehetőség van további funkciók hozzáadására a 

működés során. Példák a következőkre: 

• Időpont foglalások: A vállalatok kezelhetik az időblokkokat a találkozók meghozatalához a 

profiljukon belül a platformon. A platform látogatói közvetlenül egy érdekes társasággal 

találkozhatnak. 

• Különböző tagságok: lehetséges lenne a felhasználói szerepkörök pontosabb létrehozása a 

platformon, és így azok korlátozása vagy kibővítése bizonyos területeken. 

• Webáruház: a webáruházra kifejezetten nem vonatkoztak a követelmények a projekt 

időtartamában, de egy ilyen üzlet megvalósítható volt 

• Hírlevél: fel lehet állítani egy automatikus hírlevél terjesztést a platform látogatói és a felhasználók 

által 

• További beépülő modulok: az alkalmazott alapvető technológia számtalan kiegészítő beépülő 

modult (kiegészítő funkciót) nyújt, amelyek integrálhatók a több gyártó platformjába. 
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