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1. Bevezetés

1.1 Előzmények
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) a Guruló-program keretében
megvalósított szervizhálózat szolgáltatásának továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-1.4.207/1-2008-001 számú, a Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét
segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat című kiemelt projekthez kapcsolódóan
pályázatot írt ki tanulmány készítésére. A tanulmány célja, hogy egységes szempontrendszer
alapján bemutassa és összehasonlítsa a releváns külföldi és hazai gyógyászatisegédeszközadatbázisokat1, közvetve pedig hozzájáruljon egy olyan hazai támogatóeszköz-adatbázis
és internetes kezelőfelület megteremtéséhez, amely összekapcsolható a hazai és a külföldi
adatbázisokkal, valamint a releváns felhasználói csoportoknak megvalósítja az elvárt funkciókat.

1.2 Vezetői összefoglaló
Az elemzett adatbázisok különféle mélységig szolgáltatnak információkat a felhasználók számára
támogatóeszközökről, a használatukról és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról.
Az adatbázisok egy része a termékekhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó informálás mellett
webáruházként is működik.
A bemutatott támogatóeszköz-adatbázisok sorában az EASTIN az első, majd azok a hozzá
kapcsolódó európai adatbázisok következnek, amelyek termékeire az EASTIN épül. Ezeken kívül
még két tengerentúli adatbázist (az AbleData-t és az ASSISTECH-et) is értékeltük.
A hazai adatbázisoknál az OEP-SEJK és az OEP-PUPHA mellett további hat, webáruházként működő
támogatóeszköz-honlap adattartalmát, funkciókészletét és felhasználói felületét elemeztük.
A támogatóeszköz-adatbázisok bemutatásánál, részben a terjedelmi korlátok miatt is, csak
korlátozottan alkalmaztunk képanyagot (egy-egy jellemző snapshottal, azaz pillanatfelvétellel
illusztráltuk a honlapokat), mivel a nyomtatásban megjelenő méret kisebb, a megjelenítési mód
pedig gyengébb, mint képernyőn, és feltételeztük, hogy az érdeklődők interneten meg tudják
tekinteni az ismertetett adatbázisokat.
Az értékelésnél előre elkészített, összetett és strukturált szempontrendszert alkalmaztunk. E
szempontredszer minden tételének pozícióját és értelmezését a 3. fejezet tartalmazza. Ezek
a szempontok három kategóriába sorolhatóak. Vannak leíró jellegű, sok esetben formalizált
szempontok. A második kategória a 2–5 fokú skálával minősített szempontok köre. A harmadik
1 Miként e kötet szövege is helyesen jelzi alább, a „gyógyászati segédeszköz” pontos, és az említett eszköz,
eszközök valóságos funkcióját megfelelően kifejező terminológia a támogatóeszköz, és/vagy a támogató
technológia lenne. Így a szöveg minden olyan pontján, amely nem kifejezett jogszabályi hivatkozást tartalmaz,
a szükséges fogalmi cseréket végrehajtottuk. (A lektor megj.)
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a Van/Nincs értékpárral jellemezhető kategória, amelyet elsősorban bizonyos funkciók és
információhalmazok létezésének vagy hiányának jelzésére alkalmaztunk.
A 3. fejezetben részletezett szempontrendszer alapstruktúrája a következő:
1. A felhasználói kör
2. Az alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.2. Műveleti funkciók
3. Egyéb (informatikai) funkciók
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.2. Interakció
4.3. Kezelhetőség
5. Esztétikai funkciók
6. Akadálymentesség (W3C)
7. Egyéb észrevételek
Tapasztalataink szerint a támogatóeszközök, a támogatótechnológiák teljes körű rendszerezésére
az ISO 9999 kódrendszer jelent egységes, strukturált és kezelhető keretet. Az ISO 9999 nemzetközi
szabvány a fogyatékossággal élő személyek számára egyedileg gyártott vagy általánosan
beszerezhető segédeszközök funkció szerinti osztályozását állapítja meg.
A szabvány tartalmi és strukturális tulajdonságaiból eredően a nemzetközi adatbázisok
alapfelépítésében sok hasonlóság lelhető fel. Az elemzett rendszerek túlnyomó többségében
megtalálható az ISO szerinti keresési funkció. Az ISO által szabott struktúra mellé illeszthető ICF/
FNO szerinti kódolásra vannak kísérletek, de a megvalósítása, a karbantartás lényegesen nagyobb
erőforrást igényel. Ennek ellenére a szakma fejlődésével lépést tartó adatbázisok szerepeltetik
az általuk kínált keresési lehetőségek között. Az adatbázisok mind kezelői, mind felhasználói
szempontból átláthatóak voltak, és a kezelésük némi számítástechnikai gyakorlattal nem okozott
gondot.
A Magyarországon működő adatbázisok legjellemzőbb sajátossága, hogy az OEP-SEJK és az
OEP-PUPHA kivételével elsősorban webáruházként működnek. Az elemzett adatbázisok, oldalak
üzemeltetői törekednek arra is, hogy a kínált árucikkek mellett hasznos információkat publikáljanak
az oldalaikon, így próbálnak lépést tartani a növekvő igényekkel, némileg meghatározva ezzel
a fejlődés irányát is a hazai támogatóeszköz-adatbázisok tekintetében. A hazai adatbázisokon
a külföldiekkel összevetve a termékek köre szűkebb, azokról kevesebb adat, információ áll
rendelkezésre. Általánosságban a legszembeötlőbb hiányossága (egy kivételével) a hazai
oldalaknak az ISO 9999 szerinti kódok mellőzése és a keresési funkciók korlátozott száma.
Az országok által használt adatbázisok az oldalak folyamatos karbantartásával, fejlesztésével hosszú
távon megfelelő szolgáltatást kínálhatnak a támogatóeszközök kiválasztásában, megismerésében
és beszerzésében. Elérendő célként az egységes európai adatbázis kialakítása fogalmazódik meg,
s e cél eléréséhez az EASTIN rendszere szolgáltathat alapot.
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2. Különféle adatbázismodellek áttekintése, többfelhasználós adatbáziskörnyezetek, internetes megoldások, nemzetközi felhasználású adatbázisok
felhasználási lehetőségei
A támogatóeszköz-adatbázisok értékelése előtt röviden összefoglaljuk azokat az ismereteket,
körülményeket és szempontokat, amelyek alapvetőek az adatbázisok alkalmazásához.
2.1 Történeti háttér

2.1.1 Az adatbázis fogalma
Adatbázison köznapi értelemben adatok célszerűen rendezett, adott szisztéma szerinti tárolását
értjük. Napjaink számítógép-használó embere ennek hallatán számítógépen tárolt adatokra
gondol, de adatbázisok keletkeztek már az első írástudó ember rendszerezett feljegyzéseiből is.
Tehát azóta rendelkezünk adatbázisokkal, amióta jelekkel írásban képesek vagyunk rögzíteni a
számunkra fontos információkat, és azokat valamilyen szempont szerint rendszerezzük, soroljuk,
válogatjuk. [4]

2.1.2 Az adatbázisok kialakulásának háttere
A papírgyártás és a papírfelhasználás fokozatos, folyamatos elterjedésével szaporodott a rögzített
adatok száma világszerte. Az alkotások, az adatok papírra rögzítésén kívül igényként jelent meg a
visszakeresés könnyítése, a rendszerezett eltárolás. Létrejöttek a kezdetleges adatbázisok.
Az adatbázisok fejlettebb formái később a kartotékrendszerek lettek, amik a számítógépek
megjelenéséig az alapvető adatbázis-rendszerek voltak.
A XX. század közepén az adattárolás még lyukszalagon, lyukkártyán történt, a számítógépnek
nem volt közvetlen adatelérési lehetősége.

2.1.3 Lehetőségek a technikai fejlődésével
Nagy áttörést jelentett a mágneses háttértárolók megjelenése, megkönnyítvén a strukturált
adattárolást, az adatokhoz való hozzáférést. De még mindig nem beszélünk rendszerekről,
általános adatbázis-kezelésről.
A nagy mennyiségben tárolt adatok esetében sem az adatok számán van a hangsúly, hanem a
visszakereshetőségen, a rendezettségen. Elég ha megnézünk egy régi kartoték- vagy napjainkban
még használatos – esetleg még manuálisan is vezetett – iktatórendszert. A folyamatosan érkező
dokumentumok tárolásán túl, ha csak egymás után tárolnák azokat, akkor óriási kihívás lenne
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megtalálni a keresett iratot. Tehát az adathalmaz, bármekkora is, csak akkor nevezhető adatbázisnak,
ha valamilyen rend szerint épül fel, és ebben a rendszerben kereshetők, kikereshetők, raktározhatók
az adatok. Az adatbázison belül létrehozhatunk többféle rendszer szerinti felépítést. Gondoljunk
csak a könyvtári adatbázisra. A könyveket nyilvántarthatjuk szerző szerint, a címek ábécé szerinti
sorrendjében, témakörök (szépirodalom, történelem stb.) szerint is.
Az adatok tárolási és keresési struktúrájának kialakításánál a legfontosabb szempont az, hogy
a későbbi felhasználói igények kiszolgálására alkalmazható legyen. Itt kapnak szerepet az
adatbázis-kezelő rendszerek, amelyek megkönnyítik a használatot, nagyobb adatbázisok esetén
az üzemeltetést biztosítják.
Hagyományos adatbázis esetén ez a kezelőszemélyzet intelligenciáján múlik, elektronikus
adatbázisok esetén pedig valamilyen szoftveren.
A számítógépes adatbázisok esetén egy egységnek tekintjük az adatbázisban tárolt adatokat és az
azok visszakeresését, aktualizálását, kezelését biztosító szoftvert, ez az adatbázis-kezelő rendszer.

2.1.4 Adatbázis-kezelő rendszer (Database Management System – DBMS).
A logikai adatbázis felépítésének lényegét maguk a tárolandó adatok adják, tehát a „mit
tárolunk, és mit szeretnénk látni az adatokból”, míg a fizikai adatbázisok a fizikai tárolásra keresik
a leghatékonyabb megoldást, azaz: a „hogyan tároljuk az adatokat a fizikai háttértárolókon?”
kérdésre adnak választ. [2]
Azért fontos megkülönböztetni ezt a két adatbázis-típust, mert a fizikai háttértárolókon az
állományszervezésnek, az adatok hozzáférésének, lekérdezésének szempontjai, sajátosságai
jelentősek és kialakításukban rejlik a lényeg, míg a logikai adatbázisokban a működés jellemzőin,
a szerkezeti egymásra épülésen van a hangsúly.

2.2 Különféle adatbázis-modellek áttekintése
Ebben a fejezetben az adatbázis-kezelés további, munkánk szempontjából releváns fogalmait és
modelljeit foglaljuk össze [1], [15].

2.2.1 Logikai adatbázis
2.2.1.1 Hierarchikus adatbázis-modell
A hierarchikus modell volt a legelső az adatbázis-kezelőkben, és egyben ez a leginkább korlátozott.
A hierarchikus modell az 1960-s évek végén alakult ki, és az 1970-es évek végéig használták.
Például az IBM IMS adatbázis-kezelő rendszer alkalmazta ezt a modellt. A neve is utal rá, hogy az
adatokat hierarchiában kell elrendezni. Ezt egy fa szerkezetével szemléltethetjük (1. ábra).
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1. ábra. Hierarchikus adatmodell
Az adatbázis több egymástól független fából állhat. A fa csomópontjaiban és leveleiben
helyezkednek el az adatok. A közöttük levő kapcsolat szülő–gyermek-kapcsolatnak felel meg. Így
csak 1:n típusú kapcsolatok képezhetők le a segítségével. Az 1:n kapcsolat azt jelenti, hogy az
adatszerkezet egyik típusú adata a hierarchiában alatta elhelyezkedő egy vagy több más adattal
áll kapcsolatban.
A hierarchikus modell természetéből adódóan nem ábrázolhatunk benne n:m típusú
kapcsolatokat (lásd hálómodell). Emellett további hátránya, hogy az adatok elérése csak egyféle, a
tárolt hierarchiának megfelelő sorrendben lehetséges.
A hierarchikus adatmodell alkalmazására a legkézenfekvőbb példa a családfa. De a főnök–beosztottviszonyok vagy az iskola szerkezete is leírható ebben a modellben. Az iskola esetében többféle
hierarchia is felépíthető. Egyrészt az iskola több osztályra bomlik és az osztályok tanulókból állnak
(2. ábra). Másrészt az iskolát az igazgató vezeti, a többi tanár az ő beosztottja, és a tanárok egy vagy
több tantárgyat tanítanak (3. ábra).

2. ábra. Iskola hierarchikus felépítése a diákok szemszögéből
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3. ábra. Iskola hierarchikus felépítése a tanárok szemszögéből
2.2.1.2 Hálós adatbázis-modell
A hálós adatmodell esetén az egyes azonos vagy különböző összetételű adategységek (rekordok)
között a kapcsolat gráffal írható le. A gráf csomópontok és ezeket összekötő élek rendszere, amiben
tetszőleges két csomópont között akkor van adatkapcsolat, ha azokat él köti össze egymással.
Egy-egy csomópontból tetszőleges számú él indulhat ki, de egy él csak két csomópontot
köthet össze. Azaz minden adategység tetszőleges más adategységekkel lehet kapcsolatban.
Ebben a modellben n:m típusú adatkapcsolatok is leírhatók az 1:n típusúak mellett. 1971-ben az
adatrendszer-nyelvek konferenciáján (CODASYL) definiálták.
A hierarchikus és a hálós modell esetén az adatbázisba fixen beépített kapcsolatok következtében
csak a tárolt kapcsolatok segítségével bejárható adat-visszakeresések oldhatók meg hatékonyan
(sok esetben hatékonyabban, mint más modellekben, 4. ábra).
További hátrányuk, hogy szerkezetük merev, módosításuk nehézkes.

4. ábra. Hálós adatbázis-modell
Az iskolai példánál maradva az egyes diákok illetve tanárok közti kapcsolat hálós modellben írható
le. Minden diákot több tanár tanít, és minden tanár több diákot tanít.
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2.2.1.3 Relációs adatbázis-modell
A relációs az egyik legáttekinthetőbb és a 80-as évektől kezdve a legelterjedtebb adatmodell.
Kidolgozása E. F. Codd (1923–2003) nevéhez fűződik. 1970-ben jelent meg alapvető műve az A
Relational Model Data Large Shared Data Banks. A relációs modellben az adatokat táblázatok
soraiban képezzük le. A legfontosabb eltérés az előzőekben bemutatott két modellhez képest az,
hogy itt nincsenek előre definiált kapcsolatok az egyes adategységek között, hanem a kapcsolatok
létrehozásához szükséges adatokat tároljuk többszörösen. Ez sokkal rugalmasabb és általánosabb
szerkezet.
2.2.1.4 Objektumrelációs adatbázis-modell
Az objektumrelációs adatmodell a relációs adatmodell bővítésével állt elő. Egyrészt az
objektumorientált megközelítésben használt osztály, objektum, öröklődés fogalmakat
alkalmazza a relációs adatbázis-táblákra és a lekérdező nyelvet is ebbe az irányba bővíti. Másrészt
pedig támogatja az adatmodell bővítését saját adattípusokkal és azokat kezelő beépített
függvényekkel.

2.2.2 Fizikai adatbázis
A fizikai adatbázisok a fizikai tárolásra keresik a leghatékonyabb megoldást a fizikai háttértárolók
kihasználtsági fokának maximalizálására, törekedve az adatbázis fizikai elhelyezkedésének
megtervezésére.
Ez az adathordozón fájlszerkezetben történik. Az adatok fizikai eltárolását az operációs rendszerrel
együttműködve kell megvalósítani. A fájlkezelő rendszerre épülhet a törzsadatok karbantartása,
valamint a hagyományos adatkezelési funkciókat megvalósító összetevő, illetve a lekérdezéseket
kezelő modul. A járulékos funkciókat összefogva interfész felületen csatlakozik a rendszer vagy egy
alkalmazáshoz, vagy egy keretrendszerhez, amelyet kívülről a felhasználók érhetnek el egy felületen
keresztül. Látható, hogy az adatkezelő rendszerek jól definiált összetevőket tartalmaznak, amelyek
elősegítik mind a felhasználók, mind a külső alkalmazások a hatékony adatbázis-kezelését.

2.3 Az adatkezelő rendszerek funkciói
Az adatbázisok önmagukban vajmi keveset érnek, ha nem tudjuk belőlük kinyerni az információt,
illetve ha nincs lehetőség adat hozzáadására. Szükség van az adatbázist kezelő rendszerekre, hogy
az adatokat elérhessük, rendszerezhessük, karbantarthassuk, fejleszthessük.
Az adatbázis, amely igen nagy mennyiségű adatokat is tartalmazhat hosszú éveken, vagy akár
évtizedeken keresztül, állandó szerkezetében változatlanul áll a felhasználók rendelkezésére. Pl. a
banki nyilvántartás, amely több évtizednyi számlamozgást rögzít.
Az adatbázisnak óriási ügyfélköre és adathalmaza lehet, amelyek tárolása és megóvása
szükségszerű. Ez adatbiztonsági okok miatt is szükséges. A folytonosság és a kompatibilitás olyan
ismérvek, amelyek szintén szükséges követelmények az adatbázisokkal szemben. Ha havonta

10

kidobnák az adatbázist (pl. átkonvertálnák újabb rendszerré), mert új informatikai rendszert
vezetnek be, ahogyan fejlődik az informatika, akkor komoly veszélynek tennék ki az adatbázisokat,
illetve az ügyfelek adatait.
Emlékezzünk a 2000-es év problémájára! Ez a jelenség abból eredt, hogy a hatvanas-hetvenes
években helytakarékosságból az évszámokat tartalmazó adatmezőkben csak két karaktert
szerepeltettek (99 után 00 következett). Ezeknek a rendszereknek a változatlan formában történő
használata nem volt előre látható, és e rendszerek évtizedekig fennmaradnak. Tehát fontos
adatbázis-tervezői szempont, hogy a rendszerek időtállóak legyenek, hiszen ma is léteznek olyan
adatbázisok, amelyek több évtizeddel korábbi technológiára alapulva szolgálják ki napjaink
keresési és adatkinyerési igényeit.
Ha az adatbázisokat beépítenék az őket kezelő rendszerekbe, akkor nem lehetne azokat hosszú
távon használni, ill. nem lehetne korszerű alkalmazásokkal dolgozni velük.
Az adatkezelő rendszereknek függetleneknek kell lenniük az adatbázisoktól.
Az adatbázist több adatkezelő rendszer menedzselheti.
A legalapvetőbb műveletek, amelyeket e rendszereknek el kell látni, az adatbázisok adattartalmának
módosítását teszik lehetővé.
Ezek a funkciók a következők:
yy Az adatok bevitele az adatbázisba, azaz az adatok létrehozása.
yy Az adatok módosításának lehetősége.
yy Adatok törlése a rendszerből.
Ezek a műveletek az adatok karbantartását teszik lehetővé.
A karbantartás mellett a legfontosabb funkció az információk, az adatok kinyerése. Más néven
a lekérdezést megvalósító rendszerösszetevő. A lekérdezések nem módosítják az adattartalmat,
csupán információt szolgáltatnak, mégpedig olyan formában, hogy az a felhasználó számára a
legmegfelelőbb alakú legyen.
Számos kiegészítő funkciójuk is van az adatkezelő rendszereknek, s ezek nagymértékben függenek
a rendszer összetettségétől, a felhasználók követelményeitől és a felhasználás körülményeitől.
Néhány adatkezelő funkció:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Az integritás megőrzésére szolgáló összetevő.
Adatbiztonsági modul.
Naplózás funkció.
Fejlesztői környezet.
Illetékességvizsgálati modul.
Szinkronizációs modul stb.
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2.3.1 Az adatkezelés szintjei
Az adatbázis-kezelő rendszerekben az adatkezelésnek az alábbi szintjei léteznek [3].
2.3.1.1 Redundancia
A redundancia fölösleges adatismétlést jelent. Ha például a hallgatók nevét, címét és telefonszámát
külön tároljuk, a tanulmányi eredményeknél és az ösztöndíjaknál is. Ez többszörösen foglalja a
tárolóterületet, nehézkessé válik az adatbázis kezelése, lassabb lesz az adatelérés, és nehezebb a
visszakeresés. A legnagyobb probléma azonban az adatok frissítésekor jelentkezik. Ha valamelyik
adat – pl. egy hallgató címe – megváltozik, akkor azt mindenhol következetesen ki kell javítani,
s ez nemcsak sok felesleges munkát jelent, hanem hibalehetőségeket is rejt magában, és így
veszélyezteti az adatintegritást. Az egyetlen megoldás, ha minden adatot csak egy helyen tárolunk,
pontosan ott, ahová tartozik. Ezt megfelelő adatmodell létrehozásával lehet elérni. Ha harmadik
normálformára hozott, kulcsmezőkkel ellátott adattáblákat hozunk létre, akkor más táblákban
elég az adat egyedi azonosítójára hivatkozni, ahelyett, hogy újra eltárolnánk azt. A változásokat
így csak az adat saját táblájában kell végrehajtani.
2.3.1.2 Adatintegritás
Az adatintegritás az adatok érvényességét, megfelelőségét jelenti. Ez magában foglalja az adatok
hitelességét, megbízhatóságát, pontosságát, időszerűségét és ellentmondásmentességét. Ha
hibás adat kerül az adatbázisba, vagyis ha megsértjük az adatintegritást (például két azonos kulcs
van, elírunk egy értéket, szám helyett szöveg szerepel stb.), akkor belső inkonzisztenciát okozunk,
és ez téves információt eredményezhet.
Az adatintegritás ellenőrzött adatbevitellel, a hivatkozási integritás megőrzésének automatikus
figyelésével (ez azt jelenti, hogy csak létező kulcsra hivatkozunk), és a javítások konzekvens
végigvitelével biztosítható.
2.3.1.3 Adatfüggetlenség
A logikai és a fizikai adatfüggetlenség esetén a logikai vagy a fizikai adatszerkezet megváltoztatása
nincs hatással a felhasználói programokra és viszont. Például új adatmező felvétele miatt nem
kell megváltoztatni a programokat, de egy program módosítása sem vonja maga után az adatok
megváltoztatását.

2.4 Többfelhasználós adatbázis-környezetek
Napjainkban adatbázis-kezelő rendszeren több felhasználós, hálózatos környezetben működő,
az adatbázisokhoz való hozzáférést, a felhasználói folyamatok zavartalan működését biztosító
szoftveralkalmazást értünk. Az egyfelhasználós környezetre tervezett számítógépes rendszereket
is lehet hálózatos rendszerben használni, de itt a rendszer a fájlok egyidejű módosítását kizárja
(több felhasználó esetén).
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A többfelhasználós adatbázis-kezelő rendszer feladata több felhasználó egyidejű konfliktusmentes
működését biztosítani, több folyamat, tranzakció párhuzamos hozzáférését megoldani az
adatbázishoz, mivel a többfelhasználós működés során több felhasználó egy időben használja,
használhatja az adatbázist. Pl.: banki alkalmazás, repülőgépes helyfoglalás, EASTIN-adatbázis.
Ezekhez az alkalmazásokhoz napjainkra az internet ad nagy volumenű kiterjeszthetőséget.

2.5 Internetes megoldások
Az internet elterjedésével szinte minden területen nő az az igény, hogy az információk egy-két
klikkeléssel elérhetőek legyenek, szakmákon, témakörökön belüli gyűjtőoldalakkal.
Ezzel egy időben szaporodtak azok a technikai megvalósítások is, amelyek az adatbázisok
internetes publikálását valósítják meg.
Az internetes oldalak sokféle tartalmi elemet, szolgáltatást tartalmazhatnak.

2.5.1 Témakörök
Az internetes rendszerek tartalmi összetevői a támogatóeszköz-adatbázis területén elsődlegesen
az alábbi témaköröket érintik:
yy a támogatóeszköz-felhasználók igényei szerinti szolgáltatások rendszerezése,
yy az érintettek (a gyártók, a forgalmazók, a felhasználók, a jogosultságot
szabályozók) szerinti leválogathatóság,
yy az ágazati érintettek (a szociális és az egészségügyi ellátórendszerek) komplex
rehabilitációjának lehetőségei,
yy az ágazati szolgáltatási formák átláthatósága.
Az adatbázisok tekintetében is nagyon fontos téma a finanszírozás. Az oldalakat a közszféra,
nonprofit szervezetek vagy piaci szereplők fejlesztik ki és tartják fenn, nem egy esetben
pályázati forrásból. A szektorok együttműködése a nemzetközi gyakorlatban talán általánosnak
mondható, bár Magyarországon a közszféra szereplői sok esetben egymáshoz sem teremtenek
kommunikációs csatornát az interneten.
A kialakítási, ill. a fejlesztési forrás megléte esetén is továbbgondolandó az egy-egy oldal későbbi
fenntartásához szükséges pénzeszközök tervezése, a továbbfejlesztéséhez és az aktualizálásához
szükséges forrás hosszú távú megteremtése.

13

2.5.2 Megoldások
Természetesen költséghatékony megoldásokkal élnek, élhetnek az adatbázisok fenntartói:
yy a technikai megoldások kiválasztásánál figyelembe vették a licenchosszabbítás,
a szupport esetleges költségeit, esetenként szabadon használható szoftvereket
alkalmaznak,
yy a könnyen módosítható rendszerek nem egy bizonyos fejlesztőhöz kötődnek,
nem egyetlen széles körben használt alapszoftvertől függnek; a rendszerhez
tartalmi módosításokat lehetővé tevő eszközök tartoznak (pl. szerkesztőségi
rendszerek, a keresőlisták módosítását lehetőségét biztosító alkalmazások),
yy egyre több olyan – megbízható – információforrást, adatbázist használnak,
amelyek tőlük függetlenül jöttek létre, frissülnek (statisztikák, nyilvántartások,
együttműködő honlapok); ennek érdekében hosszú távú együttműködési
megállapodásokat kötnek,
yy a technikai mellett a tartalmi fejlesztés és a karbantartás kiszervezésének
lehetőségével élnek, ez különösen akkor csökkenti a költségeket, ha a partnernek
– referenciaként vagy piaci hasznot hozó szolgáltatáshoz való felhasználás
lehetősége miatt – érdeke az együttműködés (például: támogatóeszközforgalmazók).
A szerzői jogi problémák elkerülése, a kapcsolódó jogok hosszú távú biztosítása, pl. a forráskódhoz
való jog tisztázása alapvető. Erre a fejlesztővel kötött megállapodásban teremtenek lehetőséget
új adatbázist tervező megbízók, azért, hogy a szerződés ne lehessen akadálya a hosszú távú
működésnek, és tegye lehetővé a későbbiekben szükségesé váló változtatásokat, a szervezet
pillanatnyi helyzetétől függetlenül.

2.5.3 Adatfrissítés, aktualizálás
A projekttámogatásokból fejlesztett rendszereknél tipikus probléma, hogy a rendszerek
aktualizálására a projekt befejezése után már nem áll rendelkezésre erőforrás, vagy ha mégis,
akkor nem elegendő mennyiségben.
Ez a probléma elkerülhető, ha az adatok „maguktól frissülnek”: a rendszer olyan adatbázist használ
– lehetőleg közvetlenül -, amely jogszabályi kötelezettség miatt vagy egyéb okból folyamatosan
frissül. Például a támogatóeszköz-adatbázisok köréből az Országos Egészségügyi Pénztár által
működtetett adatbázisok esetében a PUPHA vagy az OEP-Sejk. Ezeket az adatbázisokat később a
tanulmányban bemutjuk, több szempont alapján elemezzük.
Ahol nem biztosított ez a folyamatos frissülés, ott fontos előteremteni az aktualizáláshoz szükséges
erőforrásokat, munkaidőt, ellenőrző szoftvereket.
Forgalmazókat érintő adatbázisok esetén elvárható, hogy az érintettek maguk frissítsék adataikat
– a megfelelő eszközöket, szolgáltatásokat természetesen ehhez is biztosítani kell.
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Az aktualizálás elmaradása főleg akkor nagy veszély, ha az oldalakról nem derül ki, hogy
elavultak.
Sajnos a nagy világhálós keresők találati sorrendje nem függ össze az adatok megbízhatóságával,
a keresőszavak egyezősége a meghatározó.
A hosszabb ideje üzemeltetett és karbantartott oldalak a gyakori felhasználói látogatás
eredményeként nagyobb eséllyel a találati lista élvonalában jelenhetnek meg.
Az adatbázisokról begyűjtött információk és adatok felhasználása során azok aktualitását célszerű
megvizsgálni, ellenőrizni a frissített honlap esetében is, hiszen a honlapok üzemeltetői általában
nem vállalnak felelősséget az onnan nyert információk alapján esetleg bekövetkező károkért. A
jogi nyilatkozatok erre a tájékoztatásra kitérnek.

2.6 Nemzetközi felhasználású adatbázisok felhasználási lehetőségei
Minden szolgáltatásnak, így a többfelhasználós adatbázisok kínálta szolgáltatásoknak is
alkalmazkodniuk kell a felhasználói kör által meghatározott igényekhez nemzetközi, nemzeti,
megyei, városi, ellátórendszerbeli, munkahelyi stb. színtereken egyaránt. A környezet a legnagyobb
befolyásoló tényező.
A támogatóeszközt használó személy számára valószínű nem feltétlenül ok az elégedettségre,
hogy nemzetközi adatbázisból nyert információt.
Számára az igénybe vett szolgáltatás minősége, az információ hitelessége, a megfelelő
támogatóeszközhöz való gyors hozzájutás erősebben preferált szempont.
A forgalmazók, más érdekeltségeik miatt, valószínűleg szívesen szerepeltetik termékeiket egyegy nemzetközi adatbázisban. Például ha az új technológiával gyártott, költséghatékonyabb,
funkcionálisabb, jobban felszerelt eszközökhöz és kiegészítőkhöz a nemzetközi adatbázis minden
tagországából egyszerű a hozzájutás, akkor máris kézzelfogható a haszon a segédeszközellátórendszeren belül.
A nemzetközi színtereken zajló kommunikáció, együttműködés hasznossága fontos. Egyegy hálózaton belül a szereplő tagországok általános jellemzői és a szolgáltatási kör és/vagy
az ellátórendszer sajátosságai is befolyásolják a felhasználási lehetőségeket, a felhasználás
eredményességét, esetszámát stb.
Például valós probléma az EASTIN – a tanulmányban leggyakrabban szóba kerülő nemzetközi
adatbázis – hálózat finnországi és a dániai tagországi tájékoztatása alapján, hogy náluk súlyos
probléma, hogy szerzőijog-védelmük bizonyos esetekben nem teszi lehetővé az új ISO kódok
használatát. Az EASTIN-rendszeren belül a támogatóeszköz-nyilvántartás az ISO kódok alapján
strukturált.
Mindenképpen törekedni kell a jó gyakorlatok hazai felhasználására, a lehetséges hasznok
kiaknázására.
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3. Szempontrendszer támogatóeszköz-adatbázisok összehasonlításához
Az interaktív hazai és külföldi adatbázisok részletes elemzése, azok előnyeinek, hátrányainak
felderítése nem lehetséges egységes szempontrendszer nélkül, még akkor sem, ha a lehetséges
források közül csak tizennyolcat értékelünk. A magyarországi felhasználók számára a hazai
adatbázisok, internetes áruházak mellett az EASTI- rendszer és az ahhoz csatlakozó európai
adatbázisok a mérvadóak, akár végfelhasználóként, akár szakemberként nézzük. A forgalmazó
és a gyártó szerepkörbe tartozó felhasználók számára vizsgálatunkban szerepelnek más kisebb
jelentőségű, vagy más országok adatbázisai is, hogy a legjobb megoldások jegyében lehetőségük
legyen ne csak a hazánkban elérhető támogatóeszközökről informálódni, hanem termékeikhez
a leginkább megfelelő adattartalmat és adatstruktúrát meghatározni, kínálatukat bővíteni és az
internetes áruházak üzemeltetőinek sikerében szerepet játszó optimális felhasználói felületet,
funkciókészletet megvalósítani. A vizsgálati szempontrendszer kialakítása (3.6. fejezet) előtt
definiáljuk a felhasználói csoportokat, az elvárható funkciókat és a használhatóság kritériumait is. A
szempontrendszer alapján értékeljük a külföldi és a hazai megoldásokat, s az értékelés eredménye
a saját rendszerrel szemben elvárható követelmények meghatározása lesz.

3.1 A felhasználói kör és jellemzése (User Profile)
Minden esetben több információt igényel azoknak a termékeknek a tervezése, amelyeknek több,
pontosan nem meghatározható felhasználójuk van, mint azoké, amelyeket egy-egy konkrét
felhasználó számára terveztek. Ezért szükséges a tervezés előkészítő fázisában beazonosítani a
felhasználói csoportokat, meghatározni azok jellemző és elvárható képességeit, korlátait. Ez lesz a
termék felhasználói köre, specifikációja pedig a felhasználói kör jellemzése.
A felhasználói kör ismeretében – szükség szerint a felhasználók bevonásával – lehet meghatározni
az igényeket és az elvárásokat, amik aztán meghatározzák a termék funkcióit, használati módját.
Az interaktív támogatóeszközadatbázis-kezelő esetében több, jól elkülöníthető felhasználói
csoport, köztük fogyatékossággal élő emberek csoportjai is megjelennek, ezért még nagyobb
körültekintéssel kell meghatározni a funkciókat, kialakítani a felhasználói felületet.
További feladat az egyes csoportok számára az elvárt funkciók allokálása, jogosultsági alapon.
Arra is figyelmet kell fordítani, hogy az egyéni igények kielégítésére, és a felhasználókkal történő
kommunikációra milyen csatornákat biztosítunk.
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3.1.1 A felhasználói csoportok definiálása (típusdefiníció)
A jól felépített támogatóeszköz-adatbázis az alábbi, a rehabilitációs folyamat bármely szakaszában
érintett, közreműködő csoport részére szolgál hasznosítható információval:
1.

páciens, beteg, eszközigénylő, esetleg segítő, családtag,

2.

fogyatékossággal élő felhasználók (átfedésben az 1. csoporttal, de speciális
igényekkel),

3.

orvos (házi-, rehabilitációs, egyéb szak-),

4.

terapeuta,

5.

szakpszichológus,

6.

intézményi felhasználó (OEP, NRSZH, MEREK stb.),

7.

műszaki szakember (tervező, üzemeltető, karbantartó, javító, átalakító),

8.

gyártók, forgalmazók,

9.

informatikai személyzet (rendszergazda, adatbázis-frissítő, migrálást végző),

10. egyéb lehetséges felhasználók (pl. ápolók).
Az adatbázis hasznos segítség a rehabilitáció közvetlen résztvevőinek, akiket az 5. ábra szemléltet.
Az ábrán nem jelennek meg azok a csoportok, amelyek az eszközöket vagy az informatikai hátteret
adják.

5. ábra. A támogatóeszközök közvetlen felhasználói
Forrás: Hámornik B. – Juhász M. – Vén I.( 2010), 3.
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A vizsgált rendszereknél is megfigyelhető, hogy a rendszer bonyolultságának csökkentése
érdekében a fenti csoportok által igényelt funkciók megtartása, és a számukra kialakítandó
felhasználói felület maximális használhatósága mellett összevonták a hasonló szintű és jellegű
felhasználói csoportokat. Például az orvos, a terapeuta és a szakpszichológus (3–5. csoport)
várhatóan azonos funkciókat igényel, csak más termékcsoportokról informálódik, ezért azonos
felhasználói felületet biztosítanak számukra, általában regisztrálás mellett.
Az intézményi felhasználó egy része (a gyártók, a forgalmazók) szintén speciális jogokkal bír,
ők az üzemeltető által engedélyezett funkciókkal az adattörzset módosítják a támogatóeszközadatbázis napra készen tartása érdekében.

3.1.2 A nyelv
Az adatbázis megcélzott felhasználóinak nemzetiségi hovatartozása szerint mind a segédeszközök
használói mind a szakemberek és a gyártók, a forgalmazók tekintetében a szükséges nyelveken
jelennek meg a felhasználói felületek. Az EASTIN esetében ez az összes (31!) érintett európai nyelvet
jelenti, a többi vizsgált külföldi rendszernél csak maximum 2-4 nyelv közül választhatunk. A hazai
támogatóeszköz-adatbázisoknál, az LBT kivételével, csak magyar nyelvű oldalakat találunk.

3.1.3 Jogosultsági igények
Bár a vizsgált adatbázisok nyilvánosak, mindenki számára elérhetőek, mégis vannak adatok és
funkciók, amelyek jogosultsághoz köthetők. Ezek meghatározása elengedhetetlen, de alapos
mérlegelést igényel, mert ha a végfelhasználó számára kényelmetlenséget jelent a regisztrálás,
vagy eleve lehetetlen, akkor nem jut hozzá a szükséges információhoz.
Ugyanakkor épp e korlátozás miatt az informatikai funkciók a külföldi és a hazai adatbázisoknál az
interneten nem értékelhetőek.

3.1.4 Regisztrálás
A vizsgált rendszereknél láthattuk, hogy a felhasználók kapcsolatba léphetnek másokkal, akár a saját
csoportjukon belül, akár más csoportokkal, felhasználókkal. Az elektronikus levél vagy blog jellegű
kapcsolatok kialakításánál is, de bizonyos adatok és funkciók eléréséhez is ez csak regisztráció után
lehetséges, s ez ellenőrizhetőbbé, szabályozottabbá teszi az adatbázis használatát, ugyanakkor
további előnyöket jelent a felhasználóknak és az üzemeltetőknek is.
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3.2 Funkcionális szempontok
Az alapfunkciók körét két tényező határozza meg:
1.

Milyen adatokat és milyen formátumban tartalmaz az adatbázis a termékről, a
használatról, a honlapról?

2.

Milyen műveletek végezhetők a termék adataival (keresés, rendezés, kiválogatás,
csoportosítás, elemzés, összehasonlítás, mentés, nyomtatás stb.)? [5]

A segédfunkciók köre már nem ennyire egyértelmű és lehatárolható, ezek időnként az adatbázis
határain túlra mutatnak, vagy extra ráfordítást igényelnek:
1.

kapcsolatfelvétel (üzemeltetőkkel, más felhasználókkal),

2.

további információkérés (a bolt adatai),

3.

a termékhez, a témához kapcsolódó egyéb tudományos, ismeretterjesztő információ
keresése.

3.2.1 Információhordozó funkció
A támogatóeszköz-adatbázisokat kezelő és megjelenítő rendszerek alapvető funkciói az
országban, és talán a határokon kívül is, hogy az elérhető támogatóeszközökről minél szélesebb
körű információt adjanak, a releváns felhasználói csoportok elvárásaihoz igazodva.
Ez az alfejezet a rendszerben megtalálható adatok négy csoportját rendszerezi. Ezek a termék, a
cég, a felhasználói támogatás adatai és az egyéb információk.
3.2.1.1 A termékinformáció
A támogatóeszköz-adatbázisokban a termékekre vonatkozó információk több formátumban és
csoportosításban jelennek meg. Egyrészt szerepelnie kell az ISO 9999 szerinti osztályok, alosztályok
és csoportok jelölésének minden egyes terméknél, hisz ez a legelső segítség a keresésben. Az
adatbázis minőségét, megbízhatóságát tehát az jellemzi, hogy mely termékcsaládokat – ha ISO
9999 szerinti, akkor mely osztályokat, alosztályokat, csoportokat –tartalmazza. További jellemző a
tételszám és a gyártó, a forgalmazó cégek száma (mennyire teljes körű, országos lefedettségű a
rendszer), az adatok megjelenítési struktúrája, átláthatósága, értelmezhetősége és a megjelenített
„adattözs” – a termékről egyidőben, egy képernyőn megjelenő adatok – összessége.
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3.2.1.1.1 Termékcsaládok
Alapkövetelmény, hogy a támogatóeszköz tárgykörében az ISO 9999 alábbi 11 osztályának
minden esetben meg kell jelennie, és azokat kiegészíthetik más, az üzemeltető szempontjából
releváns egyék termékcsoportok:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

04 Személyes gyógykezelő segédeszközök,
05 Segédeszközök készségek begyakorlására,
06 Ortézisek és protézisek,
09 A személyi gondoskodás és védelem segédeszközei,
12 A személyes mozgás segédeszközei,
15 Háztartási segédeszközök,
18 Bútorzat, lakás- és más helyiség-átalakítások,
22 Segédeszközök a kommunikációhoz és tájékoztatáshoz,
24 Segédeszközök tárgyak és eszközök kezelésére,
27 Környezetjavító segédeszközök, szerszámok és gépek,
30 Rekreációs segédeszközök.

3.2.1.1.2 Tételszám, cégszám
A támogatóeszköz-adatbázisok minőségét, használhatóságát jellemzi a rendszerben elérhető,
kereshető tételek száma, amit nemcsak összesítve, hanem osztályonként, alosztályonként és
csoportonként is figyelemmel tudunk követni, és annak is van információtartalma, ha valamelyik
részhalmaz üres, azaz a benne lévő termékek száma nulla!
Másik jellemző, csak ritkán feltüntetett adat, hogy hány gyártó és forgalmazó termékeit tartalmazza
az adatbázis. Egyes adatbázisoknál ezek az adatok nincsenek kiszámítva és feltüntetve.
3.2.1.1.3 Struktúra
A használhatósággal és a kezelhetőséggel is erősen összefügg annak a struktúrának az értékelése,
ahogyan a termékosztályoktól eljutunk a keresett termékig, termékekig. Ezt leginkább az
osztályokat, az alosztályokat és a csoportokat is mutató táblázattal lehet szemléltetni.
3.2.1.1.4 Adattörzs
A termékekről egy időben, egy képernyőn megjelenő adatokat általában kétféleképpen, egy
rövidebb kivonatos (előzetes) és egy részletesebb (teljes) formában lehet az adatbázisokban látni.
Ezek szemléltetésére egy-egy képernyőképet fogunk használni.

3.2.1.2 Céginformáció
Az információhordozó funkció fontos eleme, hogy a felhasználó tájékoztatást kapjon mindazokról,
legyenek azok magánszemélyek, cégek vagy intézmények, akik, amik a rendszer létrehozásában,
fenntartásában részt vettek, illetve vesznek. Ennek a hitelesség, a bizalom fenntartása és az
esetleges kapcsolatteremtés – kérdés, javaslat – szempontjából van jelentősége.
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3.2.1.2.1 Az üzemeltető (About Us)
Minden dokumentumnak, legyen az kiadvány vagy honlap, tartalmaznia kell a létrehozó, a
fenntartó hosszabb rövidebb bemutatkozását.
3.2.1.2.2 A gyártó
A támogatóeszköz-adatbázis célját és küldetését tekintve a termék gyártójának feltüntetése,
több-kevesebb adattal való meghatározása szükségszerű, bár kötelezővé nem tehető.
3.2.1.2.3 A forgalmazó
A támogatóeszköz-adatbázis célját és küldetését tekintve a termékek forgalmazóinak feltüntetése,
több-kevesebb adattal való meghatározása szükségszerű és kötelező is, mivel a felhasználó (pl. a
potenciális vevő) csak így tudja a terméket megszerezni, vagy így tud róla további információt
kapni.
3.2.1.2.4 A karbantartó
Az esetek nagy százalékában a rendszer létrehozója, üzemeltetője az informatikai munkákkal külső
céget vagy önálló szervezeti egységet bíz meg. Ezekben az esetekben szükséges a karbantartó
személy, szervezet megnevezése, elérhetőségi adatainak közlése. Így tudják a felhasználók a
honlappal és az adatbázissal kapcsolatos technikai problémáikat jelezni. Ez az információ egyben
presztízst vagy referenciát is képviselhet.
3.2.1.2.5 Elérhetőségek
A honlap formájában megjelenő dokumentumok nélkülözhetetlen elemei a hivatkozások, a
linkek. Akár az előző pontokban felsorolt cégek, intézmények, személyek címéről, elektronikus
címéről, telefonszámáról, honlapjáról is szó lehet. Ezek a virtuális és/vagy személyes elérést segítik,
például vásárlás esetén. Minden esetben fontos a működőképes, pontos, látható, értelmezhető
és naprakész információ.

3.2.1.3 Felhasználói támogatás
Az információhordozó funkciók második nagy csoportja az adatbázis kezelésével kapcsolatos,
az előző fejezetben felsorolt információk elérését, értelmezését és azok felhasználását segítő
információkat térképezi fel.
3.2.1.3.1 A használati utasítás (User Guide)
A rendszerről, annak működéséről, használatáról, használati feltételeiről, korlátairól szóló általános
leírás, amely a felhasználók által ismert terminológiával (és nem az informatikus zsargonjával) készül.
Strukturált szerkezetével és lényegre törő fogalmazásával segíti a használat gyors elsajátítását.
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3.2.1.3.2 Segítség (Help)
Hasonló elvek és formai szabályok mentén készül, mint a használati utasítás, de elsődleges
célja a funkciókkal és a konkrét felhasználói igényekkel kapcsolatos kérdések helyzetérzékeny
megválaszolása.
3.2.1.3.3 Gyakori kérdések (FAQ)
A gyakran ismételt kérdések (Frequently Asked Questions) átmenet a használati utasítás és a
segítség (Help) között, a felhasználók által indikált kiegészítése azoknak. Elsősorban fejlesztés
alatt álló, vagy folyamatosan fejlesztett rendszereknél hatékonyak a felhasználók kérdéseire,
problémáira adott és közzétett válaszok.
3.2.1.3.4 Az oldaltérkép
A felhasználók számára a teljes honlapstruktúra áttekintését, rendezettségének ellenőrzését
biztosítja. Ha minden pillanatban aktualizált, naprakész, akkor a kezdő és a gyakorlott felhasználó
számára is hasznos funkció, elősegíti a rendszer felfedezését, a keresett információ gyorsabb
elérését, feltéve, hogy a struktúrát alkotó honlapok megnevezése, címe kellően informatív.
3.2.1.3.5 Online konzultáció
A felhasználók és az üzemeltető, vagy az általa megbízott szakemberek közötti tényleges
párbeszéd megvalósítása a virtuális térben jelentősen hozzájárulhat a felhasználói elégedettség
növeléséhez – különösen kezdő felhasználók esetén.

3.2.1.4 Egyéb információk
3.2.1.4.1 A küldetés
Az üzemeltető és a működtetésben partner cégek (gyártók, forgalmazók) adatainak, eléréseinek
felsorolásán kívül a rendszer célját és küldetését is érdemes a kezdőlapon elérhetővé tenni. Ennek
része lehet a felhasználói szegmentáció megvalósítása, a kínált szolgáltatás rövid összefoglalása.
3.2.1.4.2 Hírek (News)
A támogatóeszköz-gyártás, -kereskedelem és -használat terén elért eredmények, változások,
újdonságok naprakész közlésével, majd archívumszerű megőrzésével, tárolásával a szakmai és a
végfelhasználói ismeretszerzést lehet elősegíteni.
3.2.1.4.3 Linkek
A honlap formájában megjelenő dokumentumok nélkülözhetetlen elemei a hivatkozások, a linkek.
Lehetnek további kapcsolódó információt tartalmazó honlapok, publikációk. Ezek a felhasználók
ismeretbővítését szolgálják. Minden esetben fontos, hogy a hivatkozás működőképes, pontos,
látható, értelmezhető és naprakész legyen.
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3.2.1.4.4 Frissítés (Last Update)
Szervezetten és rendszeresen meg kell oldani a támogatóeszköz-adatbázison belül megjelenő
minden információ szükséges frissítését. Ha a felhasználó azt tapasztalja, hogy a rendszer egyes
adatai elavultak, nem pontosak vagy nem naprakészek, akkor bizalmatlanná válik, és esetleg más
csatornát keres akár tájékozódás, akár vásárlás céljából.

3.2.2 Műveleti funkciók
A rendszerbe beépített funkciók második nagy csoportját a műveleti funkciók alkotják. Ezek
határozzák meg, hogy a felhasználói csoportok milyen hatékonysággal tudják a rendszerben lévő
információkat kinyerni és felhasználni.
3.2.2.1 Keresés, visszakeresés
A rendszer legfontosabb alapfunkciója a termékek és adataik keresése, visszakeresése. Ezt
többféleképpen, több szempont szerint kell a felhasználói csoportoknak biztosítani.
3.2.2.1.1 Az ISO szerint
A rendszer alapvető és minden esetben elvárt keresési funkciója. Szükséges az ISO-kódok, az
osztályok, az alosztályok és a csoportok megnevezésének feltüntetése. További szint definiálása
lehetséges, és a legalsó szinten a termékek felsorolása található. Az értékelésnél a keresési szintek
számát néztük és a struktúrát. Az osztályok, az alosztályok és a csoportok jelzése a kötelező 3 szint.
A 4. szint a csoportba tartozó termékek listája, a plusz 1 pedig a konkrét termék adatlapja.
3.2.2.1.2 Az FNO szerint
A rendszer elvárt keresési funkciója lenne. Szükséges az FNO-kódok, elnevezések feltüntetése.
Termékoldalról bonyolítja a helyzetet, hogy egy-egy terméknek több FNO- kódja is lehet.
3.2.2.1.3 Egyéb strukturált keresés
Az adatbázisban szereplő termékek más, az üzemeltető céljától függő csoportosításban,
struktúrában jelennek meg. Például a gyártó, a forgalmazó, az élettevékenységek, vagy
fogyatékossági csoportok szerint.
3.2.2.1.4 Egyszerű keresés
Az adatbázisban rögzített, a termékekhez vagy egyéb tartalmakhoz rendelt tetszőleges változók,
karakterláncok szerint lehet keresni. A kereséseket a lenyíló (pulldown) menük és a tippek
segíthetik. Esetenként a Joker karakter (*) is használható, töredék, vagy ismeretlen karakterlánc
pótlására.
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3.2.2.1.4.1 Kulcsszó szerint
Bármely, az adatbázisban megtalálható kifejezés, karakterlánc kereshető.
3.2.2.1.4.2 Kereskedelmi megnevezés (modell) alapján
A termék közismert neve alapján történő keresés.
3.2.2.1.4.3 A gyártó, a forgalmazó szerint
Egy-egy gyártó, forgalmazó termékeinek keresése.
3.2.2.1.4.4 A rögzítés, a frissítés dátuma szerint
A termék keresése az adatbázisban történő első megjelenésének, vagy utolsó frissítésének
dátuma szerint.
3.2.2.1.5 Összetett keresés
A találati lista szűkítését teszi lehetővé, ha a fenti egyszerű keresések kombinálhatóak. Az összetett
keresés történhet egyidőben vagy egymást követő lépésekben.
3.2.2.1.5.1 Árkategória szerint
Ha a termékinformáció tartalmaz árat is, akkor lehetséges a kiválasztott árkategóriák szerint tovább
szűkíteni a találati listát.
3.2.2.1.5.2 Térítés szerint
Ha a termékinformáció tartalmazza a térítés mértékét is, akkor lehetséges a kiválasztott térítési
kategóriák szerint tovább szűkíteni a találati listát.
3.2.2.1.6 Hasonló termék keresése
Hasznos funkció abban az esetben, ha a keresett termék nem megfelelő, vagy ha a keresési
feltételeknek egyetlen termék sem felel meg. Ilyenkor helyettesítő termékekre kap a felhasználó
ajánlatot.
3.2.2.2 A találati lista rendezése
A találati listák további kezelésére, feldolgozására, rendezésére több lehetőség is adódik.
3.2.2.2.1 Sorba rendezés
Lehetőséget biztosít a felhasználónak a találati lista adott szempont szerinti, növekvő, csökkenő
sorba rendezésére.
3.2.2.2.2 Leválogatás
Az E-kereskedelem Kosárba helyez funkciójának mintájára a találati lista mellett további szűkített
lista jön létre.
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3.2.2.2.3 Kizárás
A találati lista úgy is szűkíthető, hogy meghatározott szempont, feltétel szerint tételeket kizárok.
3.2.2.2.4 Kijelölés
Néhány funkció előkészítő lépése, például a nyomtatás vagy a vásárlás előtt. A lista elemeinek
kettéválasztását jelenti választott és nem választott tételekre.
3.2.2.3 Csoportosítás
A (találati) lista adott szempont(ok) alapján történő kategorizálása. A megvalósítás lehetősége
adott, a vizsgált adatbázisoknál ilyen funkciót nem találtunk. Ennek oka a felhasználói igény
hiánya, vagy a honlapformában történő megvalósítás magas költsége lehet.
3.2.2.4 Elemzés, összehasonlítás
A kiválasztott termékekről rendelkezésre álló információk részleges vagy teljes strukturált,
elemzést, összeghasonlítást biztosító megjelenítése. Történhet képernyőre, (htm formátumban),
más alkalmazásra vagy nyomtatóra optimalizált, formázott módon.
3.2.2.5 Tárolás
A felhasználó által rendezett (kiválasztott, kijelölt, leválogatott) termékek listája és/vagy a csatolt
(esetleg preferált) információinak mentése, az alkalmazáson belül, annak bezárásáig, későbbi
felhasználásra.
3.2.2.6 Letöltés
A tároláshoz hasonlóan, a felhasználó által rendezett (kiválasztott, kijelölt, leválogatott) termékek
listája és/vagy a csatolt (esetleg preferált) információk mentése, az alkalmazáson kívülre, preferált
fileformátumban és megadható névvel, későbbi felhasználásra.
3.2.2.7 Nyomtatás
A felhasználó által rendezett (kiválasztott, kijelölt, leválogatott) termékek listája és/vagy a csatolt
(esetleg preferált) információinak nyomtatása, későbbi felhasználás céljára.
3.2.2.8 Véleménynyilvánítás (termékről)
Az adatbázis lehetőséget ad arra is, hogy ne csak a gyártó, a forgalmazó által megadott, hivatalos
információ jelenjen meg a termékekről, hanem a vásárlók, a felhasználók észrevételei, véleményei
is olvashatók legyenek. Ha erre lehetőséget adunk, akkor már csak azt kell az üzemeltetőnek
eldönteni, hogy ezt automatikusan, szűrés, cenzúra nélkül engedi-e, vagy szakmai, etikai kontroll
alatt tehetik meg a felhasználók.
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3.2.2.9 Vélemények olvasása (termékről)
Ha megteremtjük a lehetőséget a felhasználók véleménynyilvánítására, akkor felhasználóbarát
módon, termékhez, termékcsaládhoz rendezve, és megfelelő kezelői felülettel ellátva, a többi
felhasználó számára elérhetővé is kell tenni a felhasználói véleményeket.
3.2.2.10 Levelezés
A felhasználók és az üzemeltetők szakmai és informatikai képviselői közötti szokásos, és gyakran
használt funkció.
3.2.2.11 Ötletláda
Annyiban tér el a levelezéstől, hogy célzott témájú, irányultságú információközlést engedélyez a
felhasználóknak, amire nem kötelező, de illik reagálni (de ez már a szervezeti kultúra kérdése).
3.2.2.12 Fórum
Ez a funkció annyiban tér el a levelezéstől, hogy a felhasználók között is lehetővé teszi az
információközlést, olyan formában, hogy folyamatosam, egészen az archiválásig időrendben
megjeleníthetőek a hozzászólások, az észrevételek. Ha az így összegyűlt információmennyiség
kezelhetetlenné kezd válni a felhasználók aktivitása miatt, akkor lehetőség van a téma szerinti
csoportosításukra, vagy korszerű, az adatbázis funkcióktól elválasztott blog formátumú
kezelésükre.
3.2.2.13 Jelentés készítése
Bizonyos szakmai jellegű (pl. forgalmazói, intézményi, szakorvosi) felhasználói csoportok számára
szükség lehet az egyszerű tárolás, letöltés, nyomtatás (3.2.2.5–7) funkcióktól eltérő, strukturált,
egyéb adatokkal kiegészíthető jelentés generálása is. Ennek legkifinomultabb módja az önálló
jelentésszerkesztő modul, ahol a formátumot és a tartalmat is a felhasználó szabja meg, de erre
a célra megfelel néhány, a releváns felhasználói igények szerint kialakított sablon kitöltésével
generált jelentés is.
3.2.2.14 Megjelenítési és egyéb beállítások (Settings)
A felhasználók – pl. a látás minősége szerint – eltérő preferenciái, igényei, képességei, korlátai és/
vagy a rendelkezésükre álló hardver és szoftver sokfélesége miatt szükséges bizonyos, csak az
adatbázison belül érvényes beállítási lehetőségek biztosítása.

3.2.3 Egyéb (informatikai) funkciók
A rendszer üzemeltetése, karbantartása, a termékstruktúra és a választék változása, a felhasználói
kérések, kérdések megválaszolása, figyelembe vétele és sorolhatnánk még, szükségessé tesznek
az „átlagos” felhasználók számára láthatatlan funkciókat, azok használható, kezelhető felhasználófelületen való megjelenését. Ezek között lehetnek olyan funkciók is, amelyek bizonyos,„kivételezett”,
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megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználói csoportoknak, regisztrált felhasználóknak is
rendelkezésre állnak.
A jogosultság mellett itt a szakmai és az informatikai helyesség, hitelesség, szükség szerint
„lektorálás” és az adatstruktúra (formai, alaki szempontok szerinti) ellenőrzése elengedhetetlen.
Jelentős anyagi és erkölcsi kár származhat abból, ha a felhasználó, akár páciens, akár orvos,
megtévesztő, hibás információra alapozza döntését.
3.2.3.1 Karbantartás
A rendszergazdai jogokkal rendelkező, kellő szakmai és/vagy informatikai kompetenciával bíró
személyek számára a honlapok, a kezelőfelületek vagy az adatbázis struktúráját érintő javítások,
korrekciók elvégzését kell biztosítani.
3.2.3.2 Feltöltés
Szükséges az időnként változó, frissülő, megújuló terméklistákat, akár ISO 9999 osztályok,
alosztályok, csoportok, vagy csak egyedi termékek szintjén frissíteni, újratölteni. Ennek joga
ésszerűségi okokból a forgalmazó, a gyártó képviselőjének, vagy informatikai megbízottjának
kezében van.
3.2.3.3 Javítás
Az adatbázis és a kezelőrendszer összetettsége, bonyolultsága miatt, még a körültekintő tesztelés
után sem garantálható az adatbázis-kezelés, a funkciók és a felhasználó-felületek abszolút
hibamentes működése. Ezért megfelelő szinteken és formában (mindenképp szabályozottan) a
hibák javítását lehetővé kell tenni.
3.2.3.4 Migrálás
Esetünkben a speciális helyzet következtében különböző adatbázisok, pl. az OEP-Sejk vagy az
EASTIN felé biztosítani kell az átjárhatóságot, az adatbázis teljes vagy részleges integrálását, oda s
vissza. Ennek megoldása tekinthető a rendszer leglényegesebb feladatának, mind szakmai mind
informatikai szempontból.
3.2.3.5 Banner (szalaghirdetés), link elhelyezése
Ez a funkció minden tekintetben kétoldalú: egyrészt lehetőséget adhat a felhasználónak, hogy
saját honlapján elhelyezzen egy, az adatbázisra utaló hivatkozást, logót, hirdetést. Másrészt az
adatbázis üzemeltetőjének is lehetőség társintézmények, cégek, vagy hirdetési szándékkal
jelentkezők hivatkozásainak, logójának vagy hirdetésének elhelyezésére.
3.2.3.6 Új termékek
A gyorsan, időnként észrevétlenül új termékekkel bővülő adatbázisnak szüksége van reklámra. Fel
kell hívni a magán- és szakmai felhasználók figyelmét az újdonságként piacra kerülő termék(ek)
re. Külön, megjelenésében is eltérő, feltűnő formában lehet ezt megtenni, a webergonómia
szabályainak megtartása mellett. Ezzel egyidőben az új termék adatait fel is töltik (3.2.3.2.).
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3.2.3.7 Frissített termékek
Ez a funkció tulajdonképpen két korábbival kapcsolható össze, vagy átirányítható azokhoz. A
szakmailag felelős személynek el kell döntenie, vagy automatikusan algoritmizálni kell, hogy a
frissülő termékeket új termékként (3.2.3.6.) reklámozni kell, vagy elég aktualizálni a javítás (3.2.3.3.)
funkcióval az érintett termékinformációt, közte a frissítési dátumot is.
3.2.3.8 Reklám
A gyakran látogatott és jól meghatározható olvasói körökkel rendelkező honlapok csábítanak a
reklámozásra. Lehet az üzemeltetés költségeit csökkenteni, ha fizetős reklámokat engedünk be a
honlapra, de ha ezt túlzásba visszük, vagy nem szabályozzuk megfelelőképpen, akkor az adatbázis
kárára, a használhatóság rovására mehet.

3.3 Szoftverergonómiai, webergonómiai szempontok
A világháló oldalain tájékozódó, vásárló felhasználók számára egyszerűen és hatékonyan, szakmai
és informatikai ismereteikhez illeszkedően kell megjeleníteni az információt, kell kialakítani a
kezelőfelületet és kell biztosítani a szükséges funkciókat.
A webergonómia tekintetében számos, esetenként jól használható, irányelvként megfogalmazott
ajánlást találunk az internetes szakirodalomban is. A teljesség igénye nélkül, a lényegesebbeket
kiemelve, az alábbiakban a rendszer használhatóságát támogató kérdések és irányelvek formájában
idézünk a hazai forrásokból.
A fejlesztőnek rendszeresen fel kell tenni magának és társainak olyan kérdéseket, amikkel ellenőrzi
a tervezés helyességét, tesztelheti a rendszer hatékonyságát, kezelhetőségét, mint fontos
használhatósági (usability) tényezőket. Ilyen heurisztikus kérdések lehetnek az alábbiak, amelyeket
valós és tesztkörülmények között is használhatunk [6]:
1.

Milyen könnyen talált rá a keresett termékre?

2.

Milyen információkra van szüksége a felhasználónak, a vásárlónak a számára megfelelő
termék kiválasztásához, megrendeléséhez?

3.

Ezek az információk egyértelműek-e és megtalálhatók-e az oldalon?

4.

Az információk logikus sorrendben követik egymást?

5.

Az információk értelmezhetőek-e a felhasználó számára?

6.

A felhasználó könnyen össze tudja hasonlítani a terméket más, hasonló funkciójú
termékekkel?

7.

Eltévedhet a felhasználó a keresés folyamán?

8.

Juthat-e téves következtetésre a rendszer használatát, vagy a termék tulajdonságait
tekintve?

9.

A felhasználó eljut minden releváns információhoz (végiggörgette a terméklapot)?

10. Vannak-e eszközök, megoldások a lényegi információ kiemelésére?
11. Ha a felhasználó elhagyja az oldalt és egy-két napon belül visszatér, akkor könnyedén
megtalálja a korábban kiválasztott termék(ek)et?
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Teszthelyzetben tegyük fel ezeket a kérdéseket is:
1.

Így cselekedett volna valós körülmények között is?

2.

Normális körülmények között nem adta volna már fel a keresést?

Irányelvek a rendszer és különösen a felhasználói felület fejlesztéséhez [7]:
1.

Kerülje mindazt, ami a felhasználót zavarja!

2.

takarékoskodjon a felhasználó idejével!

3.

Alkalmazzon egyszerű, következetes navigációt!

4.

Legyen a menüpontok száma 5 és 7 között!

5.

Tegye akadálytalanná a weblapot!

6.

Válasszon megfelelő háttérszínt és szövegszínt!

7.

Tegye jól látható helyre az impresszum, a kapcsolat linket!

8.

Segítse az eligazodást HTML oldaltérképpel!

9.

A lehetőségekhez képest legyen böngészőkompatibilis!

10. Csak jól működő linkeket alkalmazzon!

3.4 A használhatósági (usability) szempontok szerepe
A használhatóság (usability) minőségi mutató, amely jelzi, hogy a felhasználói felület kezelése
mennyire könnyű. A szó egyben utal arra a módszerre is, ahogy a tervezés folyamatában a könnyű
használat elveit érvényesítik. A használhatóság értelmezhető minden, az ember által használt
termékre, igazi jelentősége és szerepe mégis az ember–számítógép-kapcsolat optimalizálásában
csúcsosodik ki, ahol az ember kognitív, információfeldolgozással összefüggő képességeinek,
korlátainak figyelembe vételével kell kialakítani a felhasználói felületet, megtervezni a funkciók
működési szabályait [16].
A használhatóság 5 minőségi alaptényezővel határozható meg, amelyeket aztán további alárendelt
tényezőkkel lehet operacionalizálni:
1.

Hatékonyság: Milyen gyorsan tudja a tervezett feladatokat megoldani, ha már
megtanulta a használatot?

2.

Tanulhatóság: Milyen könnyen tudja felhasználó az alapvető feladatokat megoldani
már az első alkalommal is?

3.

Felidézhetőség: Ha egy idő után ismét használnia kell a terméket, akkor milyen könnyen
tudja felidézni a tanultakat?

4.

Hibázás: Mennyit hibázik a felhasználó, milyen súlyosak ezek a hibák, és milyen könnyen
tudja kijavítani a hibákat?

5.

Elégedettség: Mennyire kényelmesen használható a termék? [8]
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A webalapú termékek tervezésének másik gyakorlati példája, hogy miként lehet a használhatóságot
biztosítani, ha elkerüljük azokat a hibákat, amelyeket a nehezen vagy rosszul használható weblapok
tervezői elkövettek. A webhasználhatóság elismert szakértője, Jacob Nielsen vidám képekkel
illusztrált hibagyűjteményét tartalmazza a 18. melléklet, amelyben az adatbázis kezelésére,
konkrétan a keresési funkció helyes kialakítására is utal [9].
A vizsgált adatbázisok értékelésénél a fenti használhatósági tényezőkből kiemeljük azokat az
alap- és alárendelt tényezőket, amelyeket fontosnak tartunk egy-egy új, a felhasználók igényeit a
leginkább kielégítő rendszer megalkotásához. Ahhoz, hogy az optimális megoldáshoz eljussunk,
nem feltétlenül szükséges minden adatbázist a használhatóság minden tényezője szerint
részletesen elemezni, hanem a jó és a rossz példák, a lehetséges megoldások feltárásával kell
segíteni a specifikáció és a követelményjegyzék megalkotását.

3.4.1 Hatékonyság
Az összetett, honlap jellegű alkalmazások hatékonyságát sok tényező szerint lehet összehasonlítani.
Ezek közül most csak négyet emelünk ki, és használunk fel a vizsgált adatbázis-kezelők értékelésénél.
Elsőként az egyes adatbázisoknál utalunk arra, hogy a szöveges és a képi információ megjelenése
mennyire gyors, okoz-e várakozást a letöltés. Mivel ez a tulajdonság nem egyértelműen az
adatkezelés és az interakció végrehajtásának következménye, ezért csak tájékoztató jelleggel
kezeljük. A második szempont a rendelkezésre álló vagy hiányzó funkciók általános felmérése,
értékelése. Inkább tájékoztató, általános vélemény, mivel az előző fejezetben részletesen felsoroltuk
az egyes rendszereken belül használható funkciókat. A harmadikként a működés bonyolultságát,
összetettségét minősítjük, a kívánt funkciók elérésének szintjén. A negyedik szempont az előbbi
három grafikai megjelenésének minősége, az áttekinthetőség kontra zsúfoltság megítélésével. Az
értékeléshez mind a négy szempontnál ötfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:

Gyors letöltési idő:
1

2

3

4

5

Nagyon lassú

Lassú

Közepes

Gyors

Nagyon gyors

1

2

3

4

5

Elégtelen

Elégséges

Közepes

Jó

Kiváló

Funkcionalitás:
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Bonyolultság:
1

2

3

4

5

Nagyon
bonyolult

Bonyolult

Átlagos

Egyszerű

Nagyon
egyszerű

1

2

3

4

5

Zsúfolt

Kissé zsúfolt

Közepes

Áttekinthető

Könnyen
áttekinthető

Zsúfoltság:

3.4.2 Tanulhatóság és felidézhetőség
Elképzeléseink szerint a felhasználók időnként, vagy egyre gyakrabban látogatják az oldalakat,
ezért fontos, részben a konzisztenciával összefüggő szempont, hogy a felhasználói felület elemei
ismerősek-e a visszatérő számára, igényel-e a használat újratanulást, vagy könnyen felidézhetők-e
a múltban tanult rutinok, lépések. Az értékeléshez ötfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

3

4

5

Nehezen
tanulható

Tanulható

Átlagosan
tanulható

Jól tanulható

Könnyen
tanulható

3.4.3 Hibatűrés
A legegyszerűbb alkalmazás tervezésekor is törekedni kell arra, hogy a felhasználó ne tudjon
hibázni. Ezt soha, még a leggondosabb tervezéssel sem lehet teljesen kizárni, ezért biztosítani
kell a hibák könnyű kijavítását, a hibás lépések hatásainak megszüntetését. Az általunk vizsgált
rendszerekben csak az intézményi felhasználók esetében van szükség jelentősebb adatbevitelre,
a többi funkció menüválasztásos és direkt manipulációval történik, ahol a hibázási lehetőség kicsi,
illetve egyszerű visszalépéssel korrigálható a tévesztés. Ezen a szinten a hibázás megelőzésének
fontos eleme a menüpontok és az egyéb elemek szabatos, félreérthetetlen, értelmezhető
elnevezése, a grafikus elemek, ikonok analógiákon alapuló kialakítása. Az értékeléshez ötfokú
skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

3

4

5

Elégtelen

Elégséges

Közepes

Jó

Kiváló
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3.4.4 Konzisztencia
A felhasználók segítésének egyik lehetséges módja, különösen a kezdők számára, ha az alkalmazás
önmagában és a korábban, vagy most használt alkalmazások vonatkozásában is következetes.
Tehát ami hasonló funkció, az mindig hasonlóképpen jelenik meg, ami különböző az pedig
láthatóvá válik. Ami ismerős vagy ismert a felhasználó számára (pl. a Macintosh és a Microsoft
által használt ikonok) azokat a saját alkalmazásunkban is felhasználhatjuk. A konzisztencia
értelmezhető a terminológiára is. Használjunk a felhasználó számára ismerős kifejezéseket, ha
szükséges szakkifejezések használata, akkor adjuk meg azok jelentését. Az értékeléshez ötfokú
skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

Nagyon következetlen

3

4

Közepes

5
Nagyon következetes

3.4.4.1 Interakció
A számítógépes alkalmazások kezelése különféle interakciós stílusokkal történik. Ilyen az
adatbeviteli mezők kitöltése, a kiválasztás menüből, a direkt manipuláció és a parancsnyelv
alkalmazása. A parancsnyelv csak a profi programozói szférában használatos, az előbbi
három viszont az átlagos felhasználó számára is elérhető, és segíti a funkciók megtalálásában,
kiválasztásában, végrehajtásában, valamint az igényelt információk megszerzésében. Az interakció
általános minőségének értékeléshez ötfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

3

4

5

Nagyon gyenge

Gyenge

Közepes

Jó

Kiváló

3.4.4.1.1 Az adatbevitel
A szükséges adatbevitel hatékony és hibamentes megvalósítása még a gyakorlott felhasználók
esetében is csak úgy biztosítható, ha az adatbeviteli mezők kialakítása, azok elhelyezése és
kitöltése a kognitív ergonómia szabályai szerint történik.

3.4.4.1.1.1 Maszkolás
Az adatbeviteli mezők maszkolása, az elvárt adat karakterszámának és formátumának előírása és
szabályozása a felhasználói hibázás kizárásának egyik fontos eszköze. A programozás szintjén kell
megakadályozni, hogy a felhasználó helytelen formátumú adatokat adjon meg, pl. el kell érni azt,
hogy magyarországi irányítószám esetén csak négy számjegyet írhasson be.
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Ha nem ezt teszi, akkor az alkalmazás vagy nem engedi a továbblépést, vagy továbblépés előtt jelzi
a hibát, amit karakterenként lehet aztán javítani. Az értékeléshez háromfokú skálát alkalmazunk az
alábbiak szerint:
1

2

3

Nincs

Ritkán

Van

3.4.4.1.1.2 A kötelező és az opcionális mezők megkülönböztetése
Űrlap jellegű párbeszédablakoknál minden adatbeviteli mezőnél külön jelezni kell, hogy
kötelezően vagy opcionálisan kitöltendő mezőről van-e szó. Ez lényegesen megkönnyíti a gyors
és pontos végrehajtást. Az értékeléshez kétfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

Nincs

Van

3.4.4.1.1.3 Keresőmező kezelése
Külön szempontként vesszük számításba a keresőmezők mint adatbeviteli lehetőség értékelését,
vizsgálatát, mivel az adatbázis-kezelő alkalmazásokban gyakran és többféleképpen megjelenő
funkcióról van szó. Az egyik fontos tulajdonság, hogy – segítve ezzel a bevitelt – a keresőmező
tegye láthatóvá a lehetséges opciókat, pl. lenyíló menüként, még akkor is, ha sok elemből kell
választani. És a bevitel előrehaladtával ajánlja fel a még lehetséges lehetőségeket. A harmadik
segítség a felhasználóknak, ha új keresés indításakor a rendszer biztosítja (nem törli) az előző
keresés nyitó adatait, mint kezdő (default) értékeket, de felajánlja a tiszta lappal indulást is. Az
értékeléshez háromfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

3

Nincs

Gyenge

Megoldott

3.4.4.1.2 A menürendszer
A sok funkciót, lehetőséget tartalmazó alkalmazások legegyszerűbb interakciós módja a menük
használata. A használatot megkönnyíti a menüelemek egyértelmű elnevezése, azok logikus
elrendezése. Az értékelés során az alábbi három pont alá soroltuk a menürendszer minősítését.

3.4.4.1.2.1 Szintek
A 7 plusz-mínusz 2 elv alapján a támogatóeszköz-adatbázisok minden esetben kifogásolhatók
lennének, de a szakmai szempont, az ISO 9999 rendszerének követése ezt most felülírja. Az
alkalmazás egyéb területein azonban már elvárható, hogy ne terhelje a felhasználó rövid idejű
memóriáját a túl széles menüstruktúra, és ne is lassítsa a túl mély, sokszintes felépítés.
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3.4.4.1.2.2 A realizálás
A menürendszer megjelenítése és következetes alkalmazása képernyőről képernyőre jelentős
hatással lehet nemcsak a felhasználó elégedettségére, sikerélményére, hanem a hatékony és
gyors információ-elérésre is.
3.4.4.1.2.3 A főmenü
A kezdőoldal, az ott megtalálható opciók, menüpontok döntően befolyásolják a felhasználót célja
elérésében, ehhez további segítséget a honlaptérkép (sitemap) és a használati utasítás adhat.
3.4.4.1.3 Direkt manipuláció
Az ember–számítógép-interakció gyakori, a felhasználók által sokszor nem is tudatosított formája
a direkt manipuláció, más szóval a közvetlen irányítás, vezérlés. Ebben az esetben a felhasználói
felületen megjelenő funkciókat, objektumokat jelképező grafikus vagy alfanumerikus elemek
segítségével, azok megérintésével (kattintás), mozgatásával (drag and drop) működtethető a
rendszer. A direkt manipuláció általános minőségének értékeléséhez ötfokú skálát alkalmazunk
az alábbiak szerint:
1

2

3

4

5

Nagyon gyenge

Gyenge

Közepes

Jó

Kiváló

3.4.5 Kezelhetőség
Az alkalmazások értékelésénél fontos szerepet játszik a kezelhetőség és a navigálhatóság mint
összetett használhatósági szempont. Ha a különféle szakmai és informatikai képességű, készségű,
előzetes ismeretű felhasználók egyaránt könnyen meg tudják válaszolni az alábbi öt kérdést, akkor
lehet bizton állítani, hogy az alkalmazás hatékonyan és kényelmesen használható. Fokozottan
igaz ez az állítás a sok (kereszt)hivatkozást, linket tartalmazó honlapszerű alkalmazásokra. Az
értékeléshez mind az öt szempontnál egyszerű, kétfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

Nem egyértelmű

Egyértelmű

3.4.5.1 Hol vagyok?
Minden oldalon, annak minden megjelenési formájában tudnia kell a felhasználónak, hogy hol
tart az interakciós folyamatban.
3.4.5.2 Mit tehetek?
Egyértelműen jelezni kell, hogy milyen funkciók, lehetőségek állnak rendelkezésre az adott
helyzetben. Sőt azt is, hogy mi nem elérhető, például úgy lehet ezt jelezni, hogy a nem aktuális, a
nem elérhető funkciókat szürkítjük, inaktívvá tesszük.
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3.4.5.3 Hová mehetek?
Annyiban tér el az előzőtől, hogy nem konkrét funkciókat, hanem a felhasználó céljainak megfelelő
továbblépési lehetőségek egyértelmű megjelenítését feltételezi.
3.4.5.4 Hogyan vissza?
A hibatűrés javítását, a hiba következményének megszüntetését teszi lehetővé, ha a felhasználó
azt tapasztalja, hogy mindig visszaléphet az előző, még helyes pozícióba, és ezzel a felfedező
attitűdöt is támogatjuk.
3.4.5.5 Itt már voltam?
Az újabb honlap jellegű alkalmazások gyakran mellőzik azt a régi és természetes lehetőséget, hogy
a felhasználó a honlap áttekintésével egyértelműen látja, hogy melyek voltak a már meglátogatott
linkek, hogy csak szándékosan lépjen oda ismét.

3.5 Esztétikai szempontok
A szakmai célú honlapoknál nem elsődleges szempont az esztétikus megjelenés, de azért a
felhasználók elégedettsége, néha a használhatóság növelése érdekében is érdemes megvizsgálni
a színek, a textúrák összhatását, a képek megjelenését, általában a honlap összhatását. Az esztétikai
szempontok értékeléshez ötfokú skálát alkalmazunk az alábbiak szerint:
1

2

3

4

5

Elégtelen

Elégséges

Közepes

Jó

Kiváló

3.5.1 A színek
A színek rendező szerepét sem kell lebecsülni, amellett, hogy a megjeleníteni kívánt információ
kiemelését, értelmezését segíthetik.

3.5.2 Textúrák alkalmazása
Az alkalmazás felhasználói felületeinek kialakítása szükségessé teszi mintázatok, textúrák
alkalmazását, hogy a színekkel együtt a megjeleníteni kívánt információt rendezni, rangsorolni
kiemelni tudjuk.
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3.5.3 A képek
A támogatóeszköz-katalógusok, a termékekről szolgáltatott adatok lényeges eleme a kép, ami
a termék szövegesen nehezen meghatározó jellemzőket is megmutatja. Ezért fontos a képek
minőségének értékelése.

3.5.4 Az összhatás
A honlap formájában megvalósított támogatóeszköz-adatbázisnak egységesen, esztétikai
megjelenésével is kommunikálnia kell az akadálymentes használatot, az üzemeltető szándékát és
küldetését, s egyben mutatni kell arculatát.

3.6 Akadálymentesség (W3C)
„Az akadálymentesítés az informatikában hasonló jelentéssel bír, mint az építészetben. Egy
akadálymentes épületbe be lehet menni kerekesszékkel, a falon található feliratok Braille-írással is
oda vannak írva és egy alacsony ember is meg tudja nyomni a lift gombjait. Egy akadálymentes
honlap úgyszintén úgy van kialakítva, hogy mindenki jól tudja használni, függetlenül attól, hogy
milyen fogyatékossága, betegsége van, milyen eszközt használ a böngészésre, mennyire ért az
informatikához, vagy hogy milyen korú. Különösen igaz ez, ha GYSE-adatbázisról, a páciensek,
mint elsődleges felhasználók, számára készült alkalmazásról van szó.
Egy honlap vagy számítógépes program használata nem csak egy mozgássérült, vak vagy siket
embernek jelenthet gondot, hanem például annak is, aki csak éppen ismerkedik a technológiával,
aki nem rendelkezik a legmodernebb felszereléssel, esetleg mobiltelefonját használja böngészésre,
vagy csak egyszerűen fáradt és nem tud annyira koncentrálni.
Informatikai szempontból sokkal több »akadályozott« személy van, mint a szó eredeti értelmében,
ezért is nevezzük őket inkább akadályozottaknak. Az alábbi felsorolás az akadályozottakról nem
teljes, de jól szemlélteti, hogy bárki könnyen valamelyik csoport részévé válhat:
yy Vizuális: a vak, vagy gyengénlátó, képernyős munkahelyen munkája során
képernyőt használó, a színvak, színtévesztő, vagy epilepsziás, monokróm
eszközt, rossz kontrasztú képernyőt vagy mobiltelefont használó emberek.
yy Auditív: a hallássérült, hangszóróval nem rendelkező gépen, hangos helyen
vagy egy légterű irodában dolgozó felhasználók.
yy Mozgási: a mozgássérült, Alzheimer-kóros, kézsérülés, vagy ínhüvelygyulladás
miatt átmenetileg korlátozott, csak billentyűt vagy csak egeret használó
felhasználók.
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yy Kognitív: az értelmileg akadályozott, informatika területén járatlan felhasználók,
idősek, gyerekek, más kultúrkörből származó vagy a honlap nyelvét idegen
nyelvként beszélő emberek.
yy Hardver: mobil eszközön dolgozók, régi elavult hardvert használók, különböző
régebbi verziójú, vagy nagyon új böngészőt használó emberek.
A fenti listában az emberek egy szűk csoportja marad csak említés nélkül, ők azok, akiknek
nincsen szükségük legalább valamilyen szinten akadálymentes honlapra: a 15–50 éves, ép és
egészséges, jó minőségű monitorral rendelkező, modern asztali számítógépet használó, gyors
internetkapcsolattal rendelkező, jól képzett, rendszeresen internetező emberek. Ez láthatóan egy
elég szűk rétege a társadalomnak, ami jól érzékelteti az akadálymentesség szükségességét.
Mi a helyzet a közszolgálati honlapok esetében? Amennyiben egy állami szerv, vagy szolgáltató
készít egy honlapot, akkor mindenki számára alapvető, hogy annak könnyen használhatónak,
egyértelműnek, akadálymentesnek kell(ene) lennie, de nem csak a józan ész diktálja ezt, hanem
több jogszabály is kimondja.” [10]
Egy bizonyos webalkalmazás akadálymentességének megítélésénél további, a használhatóság
tárgykörébe tartozó szempontok jelennek meg, ezeket a Web Akadálymentesítési Útmutató
2.0 [11] részletesen tartalmazza. Ennek figyelembe vételével tehát ezeket a szempontokat is
számításba lehetne venni a létező támogatóeszköz-adatbázisok értékelésénél, de fontosabb,
hogy az új adatbázis ezeknek megfeleljen.
Az útmutató négy további használhatósági szempontot tartalmaz a 3.4. fejezetben tárgyaltakon
kívül:
1.

észlelhetőség,

2.

működtethetőség,

3.

érthetőség,

4.

robusztusság.

Ha ezeket a feltételeket teljesítjük, akkor elmondható, hogy a rendszer könnyen használható, és az
információ hozzáférhető a legszélesebb felhasználó kör számára.
A vizsgálatba bevont adatbázisoknál csak azt értékeltük, hogy van-e az oldalnak W3C-minősítése
és alternatív oldala, a nagyítási lehetőség rendelkezésre áll-e, és van-e szöveg-felolvasási funkció.
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3.6.1 Az összhatás
3.7 A szempontrendszer és a követelményrendszer
A fenti meggondolások és elvek alapján a külföldi és a hazai adatbázisokat az 17. mellékletben
összegzett szempontrendszer szerint értékeltük, elemeztük. Ezek a követelmények a következő
módon csoportosíthatók:
1.

A felhasználói kör

2.

Az alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.2. Műveleti funkciók

3.

Egyéb (informatikai) funkciók

4.

Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.2. Interakció
4.3. Kezelhetőség

5.

Esztétikai funkciók

6.

Akadálymentesség (W3C)

7.

Egyéb észrevételek

Ez a struktúra jelenik meg a 4. fejezetben is. Az egységes szerkezet és az összehasonlíthatóság
érdekében az üres, adathiányos alcímeket nem töröltük, hanem a releváns, rendszerint negatív
információval töltöttük fel (Ld. még: [17]).
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4. Nemzetközi és hazai támogatóeszköz-adatbázisok összehasonlító elemzése a
szempontrendszer alapján
A 3. fejezetben részletesen leírt szempontrendszert használtuk fel az EASTIN-adatbázissal együtt
nyolc külföldi, valamint az OEP-PUPHA és -SEJK rendszerrel együtt hat hazai támogatóeszközadatbázis értékelésére, és rövid összehasonlítással mutatjuk be azokat a lehetőségeket, amelyek
alkalmazhatóak egy átfogó hazai adatbázis-kezelő felület kialakításához.

4.1 Nemzetközi támogatóeszköz-adatbázisok

4.1.1 Az EASTIN

6. ábra. Az EASTIN kezdőlapja

39

4.1.1 Az EASTIN
A honlap címe:
Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:

40

www.eastin.eu/hu-HU/
searches/products/index
www.eastin.eu/hu-HU/
searches/products/index
Igen
30 nyelv
Igen, lehetséges

1. melléklet
56320, 0
1. melléklet
Név, ISO-kategória, gyártó, a
regisztráció dátuma, frissítés
dátuma, forrásadatbázis,
kis jelkép
eltérő adattartalom, a forrás
adatbázisoktól függő
Van
Van
Van, közvetve, az eredeti
adatbázisban
Nincs
Van
Van
Van
Van
Van
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs

3+1 szint
Nincs

Van, legördülő menü
Van, „totó”
Van, forgalmazó, „totó”
Van, 5 opció
Van, bonyolult
Nincs
Nincs
Nincs
Van, cégnév, gyártó, frissítési
dátum, regisztrálási dátum,
adatbázis, csökkenő,
emelkedő
Nincs
Van, csak adatbázis
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőségek állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:
4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:

Van, de csak szakirodalom
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs

4 gyors
3 közepes
2 egyszerű
5 könnyen áttekinthető
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
2 ritkán
1 nincs
2 gyenge
3+1
Kissé rendezetlen
Segédeszközök, cégek,
kiegészítő infók, új segédeszközök, információk,
keresés, mi az EASTIN,
rólunk, dokumentumok
4 jó
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
3 közepes
3 közepes
3 közepes, kicsi
Visszafogott. 3 közepes
Minősítés van
Nincs
Van
Nincs
Egyszerű, könnyen
átlátható, rendezett, némi
redundanciával.
Arányos információtartalom,
átlagosan illusztrálva.

4.1.2 CEAPAT: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
A honlap címe:
Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :

http://www.ceapat.es
http://www.catalogoceapat.org/
N/A
Csak spanyol
Nem lehet

6. melléklet
2984, 588
6. melléklet
Név, modellszám, ISO-kód,
rövid leírás, kis kép
CEAPAT
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:

4.2.2.3. A főmenü:
4+1 szint
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
4 jó
3 átlagos
5 könnyen áttekinthető
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
2+1
Rendezett
Katalógus: ISO-osztályozás,
AT termékek, forgalmazók,
szójegyzék, Rólunk: leírás,
történelem, kreditek,
technológiák, GYIK: Segítség, oldaltérkép, Kapcsolat
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
3 közepes
Visszafogott, szolid 4 jó
Van, ötféle megjelenítés
Van
Nincs
Egyszerű, áttekinthető

7.2. Általános:

A törzsanyag logikus,
egyszerű felépítésű, a
segédanyag szerteágazó,
sokoldalú.

7.3. Megjegyzések:

Viszonylag sok fénykép
hiányzik, a főmenü kifejtése
mindig a lap alján van. A
megjelenítési mód jelzése
nem egyértelmű.
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7. ábra. A Ceapat támogatóeszköz-adatbázis kezdőlapja

8. ábra. A SIVA kezdőlapja
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4.1.3 Portale SIVA
A honlap címe:

http://www.portale.siva.it/

Az adatbázis címe:

http://www.portale.siva.it/
bancadati/ausili/default.asp

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):

N/A
olasz, angol (részleges)
Nem lehet

2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:

3. melléklet
6212, 1452
3. melléklet
Kis kép, Termékcsoport,
gyártmány, modell, forgalmazás és frissítés dátuma
SIVA
Van
Van
Van
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Van

4+1 szint
Nincs
Forgalmazói nomenklatúra
szerint
Van
Nincs
Van
Van, bonyolult
Nincs
Nincs
Európai adatbázisban
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van, forgalmazóval,
forgalmazó nélkül
Van

3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:
4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Van
Van
Van
Van
Nincs
Nincs. Egyéb (informatikai)
funkciók
Nincs
Eszköz, cég, központ, ötlet,
dokumentum
Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs

4 gyors
3 közepes
3 átlagos
3 közepes
4 tanulható
3 közepes
4 következetes
4 jó
N/A
2 van
2 gyenge
2+1
Kibomló (additív)
Angol, kik vagyunk,
SIVA központok,
hozzáférhetőség, szerzői
jog, bannerek, EASTIN,
IAATIP, fotókiállítás
4 jó
1 nem egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű "Öngól"
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
5 kiváló
3 közepes, gyenge
minőségű, inkább ábrák
Színes, figyelemfelkeltő 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Egyszerű, könnyen
áttekinthető
Bőséges információ,
gyengén illusztrált
Nincs mindenütt visszatérés
az olaszra!, Önhivatkozás
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4.1.4 REHADAT: Informationssystem zur beruflichen Rehabilitation
A honlap címe:
Az adatbázis címe:

http://www.rehadat.de
http://www.rehadat.
de/rehadat/Reha.
KHS?Db=0&State=200

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
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Igen, magánnyugdíjpénztári tagoknak külön
Német, angol, francia,
spanyol
Nem lehet

4. melléklet
22660, N/A
4. melléklet
Alosztály, csoport, modell,
gyártó, forgalmazó, ISO/DIN
REHADAT
Van
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Van
Nincs
Van
Van
Van

4+1 szint
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Nincs

2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:

4.2.2.3. A főmenü:

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

5 nagyon gyors
5 kiváló
4 egyszerű
3 közepes, ISO-ablak!
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
2 van
3 Megoldott, törlés
lehetséges
2+1
Alapmenü + fülek
Technical Aids, Case Studies,
Literature, Research,
Addresses, Law, Workshops,
Seminars, Global Search,
Service, Links, about
REHADAT, Imprint, Sitemap,
Help
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
3 közepes
3 közepes
Visszafogott, 3 közepes
Nincs
Van
Van
Átlátható, rendezett
Komplex, szerteágazó
X, több, nagyítható,
használati illusztráció, Az
ISO-ablak kicsi

4.1.5 VLIBANK
A honlap címe:

http://www.vlibank.be/

Az adatbázis címe:

http://www.
vlibank.be/vlibank.
jsp?COMMAND=OPEN

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:

Igen
Csak holland
Nem lehet

5. melléklet
kb. 10000, N/A
5. melléklet
Név, kód, gyártó, linkek: info,
ismertető, hasonló termék,
tapasztalat, vélemény,
VLIBANK
Van
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Van

2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Hasonló, 6 szint
Van, hasonló, tevékenység
szerinti
Van
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van, nyomtatáshoz
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:

Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
3 közepes
3 átlagos
5 könnyen áttekinthető
4 tanulható
3 közepes
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
3 - Megoldott, törlés
lehetséges
2+1
Rendezett, de görgetős
Termékkeresők,
tapasztalatk, használati
utasítás, ismertetés, linkek,
tapasztalatok
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
3 közepes
3 közepes

5.3. Képanyag:

3 közepes

5.4. Összhatás:

Visszafogott, szolid 3
közepes

6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Van, ötféle megjelenítés
Van
Nincs
Egyszerű, áttekinthető
Lényegretörő, kevés
kiegészítő információval
A megjelenítési mód jelzése
nem egyértelmű.
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9. ábra. A REHADAT kezdőlapja

10. ábra. A VLIBANK kezdőlapja
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4.1.6 A HMI: Hjælpemiddelbasen
A honlap címe:

http://www.hmi.dk/

Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:

http://www.hmi-basen.dk/
N/A
Dán, angol
Igen, lehetséges

6. melléklet
10547, 0
6. melléklet
Név, forgalmazó,kis kép
HMI
Van
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs

Nincs

2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:

6 főcsoport, értelmezett,
illusztrált

2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):

4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:

4+1 szint

2.2.1.2. Az FNO szerint:

2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése

2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:

Van
Nincs
Van, forgalmazó szerint
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van, név, forgalmazó,
irányítószám, település,
frissítés-, regisztrálás dátum
Van, küldés, törlés, ürítés,
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs

4.2.2.3. A főmenü:

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek

Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs

4 gyors
4 jó
2 egyszerű
2 kissé zsúfolt
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
1 nincs
2 gyenge
2+1
Kissé rendezetlen
Segédeszközök, hírek,
fórum, irodalom, alapelvek,
fogyatékosügyi útmutató,
linkek, oldaltérkép, segítség,
bejelentkezés, regisztráció,
saját lista, nyomtatás, angol
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
5 kiváló
5 kiváló
3 közepes, kicsi
Színes, figyelemfelkeltő 4 jó
Minősítés nincs
Nincs
Van
Nincs

7.1. Átfogó vélemény:

Összetett, átlátható,
rendezett

7.2. Általános:

Bőséges adattartalom, jól
illusztrált

7.3. Megjegyzések:
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4.1.7 A DLF Data
A honlap címe:

http://www.dlf-data.org.uk/

Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs

http://www.dlf-data.org.uk/
N/A
Csak angol
Lehet, fizetős

7. melléklet
14000, 1700
7. melléklet

2.1.1.4.1. Előzetes:

Termékinformációt csak
előfizető nézhet meg

2.1.1.4.2. Teljes:

Termékinformációt csak
előfizető nézhet meg

2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
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Van
Van
Van
Nincs
Nincs

Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Nincs

2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Hasonló, 4-6 szint
Nincs
Van
Van
Nincs
Van

Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van
Van, Feedback

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek

Van
Nincs
Van
Van

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
3 közepes
3 átlagos
3 közepes
3 átlagosan tanulható
4 jó
3 közepes
4 jó
N/A
N/A
N/A
2+1
Kissé rendezetlen
Termékek, nyomtatás
(fizetős), forgalmazók,
kiskereskedők, szervezetek
4 jó
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
4 jó
Kellemes, vidám 4 jó
Nincs
Van
Nincs

7.1. Átfogó vélemény:

Kissé bonyolult, nehezen
átlátható

7.2. Általános:

Összetett, szerteágazó

7.3. Megjegyzések:

Fizetős, 3 kategóriában:
Szolgáltatók, civil
szervezetek,magánemberek

11. ábra. A HMI kezdőlapja

12. ábra. A DLF kezdőlapja
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4.1.8 A Vilans
A honlap címe:

Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
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http://www.
vindeenhulpmiddel.nl
http://www.
vindeenhulpmiddel.nl/
zoeken-naar-productenvia-de-vilans-ordening-vanhulpmiddelen
N/A
Csak holland
Nem lehet

8. melléklet
N/A
8. melléklet
Eszköztípus, gyártmány,
cikkszám, ár, adó, kép, leírás
VILANS
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:

4.2.2.3. A főmenü:
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van

6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
2 elégséges
3 átlagos
5 könnyen áttekinthető
4 tanulható
3 közepes
4 következetes
N/A
N/A
N/A
N/A
1+1
Rendezett
Keresés aktivitás és
élethelyzet szerint, őszi
tippek, általános keresés,
típus szerint, gyártó,
forgalmazó szerint, ISO- és
FNO- kódok
N/A
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
3 közepes
3 közepes
3 közepes
Visszafogott, szolid 3
közepes
Van, kétféle megjelenítés
Van
Van

Egyszerű, áttekinthető
Lényegretörő, nagyon kevés
kiegészítő információval

4.1.9 Az AbleData
A honlap címe:

http://www.abledata.com

Az adatbázis címe:

http://www.abledata.com/
abledata.cfm?pageid=1932
7&ksectionid=19327

1. A felhasználói kör

1.1. Definiált-e?

1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:

Igen, vásárlóknak,
egészségügyi
szakembereknek,
orvosoknak,
nagykereskedelmi
partnereknek.
Csak angol
Lehetséges

13. melléklet
2. szinttől jelezve
13. melléklet
Megnevezés, rövid leírás,
kis kép
AbleData
Van
Van
Van
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs

2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
4 jó
4 egyszerű
3 közepes
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
4+1
Rendezett
Termékek, források,
küldetés, help, index,
kapcsolat, …
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
3 közepes
Visszafogott 4 jó
Van
Van
Nincs
Rendezett, áttekinthető
Bőséges tartalom és sok
lehetőség
További információ:
Information Centers,
Conferences stb.
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13. ábra. A Vilans kezdőlapja

14. ábra. Az AbleData kezdőlapja
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4.1.10 Az ASSISTECH
A honlap címe:
Az adatbázis címe:

http://www.assistech.com/
http://www.assistech.com/
products.htm

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:

Igen, vásárlóknak,
egészségügyi szakembereknek, orvosoknak, nagykereskedelmi partnereknek.
Angol, francia, spanyol,
portugál
Lehetséges

14. melléklet
N/A
14. melléklet
Megnevezés, típus, rövid
leírás, cikkszám, ár, kiskép
ASSISTECH
Van
Van
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Nincs

2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van

4 gyors
4 jó
4 egyszerű
3 közepes
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
4+1
Rendezett
Termékek, források,
küldetés, kapcsolat,
keresés, belépés, hírek,
termékvarázsló stb.
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
4 jó
szolid, visszafogott 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Összetett, rendezett,
áttekinthető
Bőséges tartalom és sok
lehetőség
Termékvarázsló a kiválasztás
könnyítésére.
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15. ábra. Az Assistech kezdőlapja
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4.1.11 Az összehasonlító értékelés, elemzés eredménye
A külföldi támogató-adatbázisok részletes értékelése sok hasznos információt szolgáltatott
a szempontrendszer minden csoportjában annak megismeréséhez, hogyan tájékoztatják a
felhasználókat a támogatóeszközök vásárlási, használati lehetőségéről, valamint az eszközökhöz
kapcsolódó szolgáltatásokról.
Megismerhettük a termékek rendszerezési lehetőségeit, a szükséges adatstruktúrákat, valamint a
megvalósított kezelési funkciókat is.
Tapasztalataink szerint a támogatóeszközök, a támogatótechnológiák teljes körű rendszerezésére
az ISO 9999 kódrendszer ad egységes strukturált és kezelhető keretet.
Az ISO 9999 nemzetközi szabvány a fogyatékossággal élő személyek egyedileg gyártott vagy
általánosan beszerezhető segédeszközeinek funkció szerinti osztályozása.
Az osztályozás három hierarchikus szintet tartalmaz, ezért mindegyik kód három pár számjegyből
áll. A többi osztályozáshoz hasonlóan, minden szinthez, kódhoz, megnevezéshez tartozik
magyarázó szöveg, odatartozások, kivételek és kereszthivatkozások.
A szabvány tartalmi és strukturális tulajdonságaiból eredően az adatbázisok alapfelépítésében
sok hasonlóság lelhető fel. Az elemzett nemzetközi adatbázisokban – az Assistech kivételével
– megtalálható az ISO szerinti keresési funkció. Az ISO által szabott struktúra mellé illeszthető
ICF/FNO szerinti kódolásra vannak kísérletek, de annak megvalósításának, karbantartásának
lényegesen nagyobb az erőforrásigénye. Ennek ellenére a szakma fejlődésével lépést tartó
adatbázisok szerepeltetik az általuk kínált keresési lehetőségek között. Az adatbázisok mind
kezelői mind felhasználói szempontból átláthatóak voltak, és kezelésük némi számítástechnikai
gyakorlattal nem okozott gondot.
Az adatbázis-értékelési szempontrendszerben meghatározott alapfunkciók közül a termékekre,
a szolgáltatóra, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információk megszerzésének
alapfeltétele a műveleti funkciók között számon tartott keresési lehetőségek megfelelősége. Az
értékelt adatbázisok közül a REHADAT kínálja a keresési lehetőségek legtágabb körét, van benne
összetett keresési funkció is. Ezzel a felhasználó az általa megfogalmazott igényeknek megfelelően
szűrt találati listából választhatja ki a számára megfelelő eszközt, megoldást. Adatbázis esetén is
meghatározó tényezővé válhat az első benyomás. Egy-egy riasztó színvilágú, színerősségű honlap
nem tartja ott a felhasználót. Az elemzett oldalakon jellemzően könnyű volt eligazodni.
Összességében azt mondhatjuk, hogy egyes országok adatbázisai a felhasználói kör számára,
az oldalak folyamatos karbantartásával, fejlesztésével hosszú távon megfelelő szolgáltatást
kínálhatnak. Elérendő célként az egységes európai adatbázis kialakítása fogalmazódik meg, s e cél
eléréséhez az EASTIN rendszere szolgáltathat alapot.
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4.2

Hazai támogatóeszköz-adatbázisok

4.2.1 Az OEP–PUPHA
Publikus gyógyszertörzs (PUPHA)
Az OEP Ártámogatási Főosztálya a lakosság, az orvosok, a gyógyszerészek és a gyógyszerforgalmazók
adekvát tájékoztatása céljából, illetve a patikai és az orvosi informatikai rendszerfejlesztők
munkájának megkönnyítése érdekében folyamatosan közzéteszi a támogatott gyógyszerek
adatait tartalmazó publikus gyógyszer- és támoagtóeszköz-eszköz adatbázisát, valamint az
adatbázis specifikációját, az egyes adatmezők tartalmának leírását.
Fontos, hogy az oldal gazdái nyitottak a felhasználók javaslatainak befogadására, a szükséges
módosításokra, amelyek az oldal kezelésének vagy feltöltésének megkönnyítését célozzák. Az
erre a célra létrehozott email cím a gyogyszertorzs@oep.hu.

16. ábra. Az OEP–PUPHA kezdőlapja és a PUPHA logója
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4.2.1 Az OEP–PUPHA
A honlap címe:
Az adatbázis címe:

http://www.oep.hu
http://www.oep.
hu/portal/page?_
pageid=35,21527231&_
dad=portal&_
schema=PORTAL

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:

Igen, gyártók, forgalmazók,
intézmények, mindenki
Csak magyar
Nincs

Csak adatbázistörzs
N/A
Csak adatbázistörzs
Megnevezés, ISO-kód
Csak adatbázistörzs
Van
N/A
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Van
Nincs
Van

Csak adatbázis-letöltéssel

2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Nincs

2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:

Nincs

2.2.5. Tárolás:

Van, az egész
támogatóeszköz-törzsre

7.2. Általános:

2.2.6. Letöltés:

Nincs

7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

5.4. Összhatás:

Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs

4 gyors
4 jó
4 egyszerű
3 közepes
3 átlagosan tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
1+1
Rendezett
Publikus támogatóeszköztörzs letöltése és sok
egyéb lehetőség a szakmai
oldalakon
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
4 jó
Élénk, figyelemfelkeltő 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Összetett, rendezett
Bőséges tartalom és sok
lehetőség
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4.2.2 Az OEP–SEJK
A SEJK a támogatott támogatóeszközök teljes körére vonatkozóan tartalmazza az alábbi
adatokat:
yy termékinformációk (leírás, használati útmutató, kép, video),
yy támogatási adatok (a támogatás összege, a kihordási idő, a kihordási időre
felírható mennyiség, rendelhetőségi feltételek, indikáció, felírási jogok),
yy a forgalomba hozóra vonatkozó adatok (a forgalomba hozó neve, címe,
elérhetőségei, a gyártó megnevezése),
yy az eszközzel kapcsolatosan beérkezett felhasználói vélemények, és
yy keretszámláló kalkulátor (a későbbiekben bevezetendő HTL-alapú
keretösszeghez).

17. ábra. Az OEP–SEJK kezdőlapja
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Az OEP–SEJK
A honlap címe:

http://sejk.oep.hu/

Az adatbázis címe:

http://sejk.oep.hu/content.
php?s=catalog&
portallang=hu

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:

Igen
Csak magyar
Van, korlátozott

9. melléklet
N/A
9. melléklet
ISO-kód,
termékmegnevezés,
forgalmazó
OEPSEJK
Van
Nincs
Van
Van
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Van

Van
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van

2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
2 elégséges
4 egyszerű
5 könnyen áttekinthető
5 könnyen tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
1+1
Rendezett
Nyitólap, katalógus,
letöltés, kapcsolat

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?

4 jó

4.3.5. Itt már voltam?

1 nem egyértelmű

2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű

5. Esztétikai funkciók

5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:

3 közepes, nem elég
kontrasztos
4 jó
4 jó

5.4. Összhatás:

Visszafogott, szolid 4 jó

5.1. Színek használata:

6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:

Nincs
Van
Nincs
Egyszerű, áttekinthető
Korlátozott adattartalom

7.3. Megjegyzések:
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4.2.3 A Medica Humana Kft.
A honlap címe:

Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
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http://www.
medicahumana.hu/
http://www.
medicahumana.hu/index.
php?option=com_conten
t&view=article&id=128&Ite
mid=155
Igen, vásárlók, viszonteladók
Csak magyar
Lehetséges

10. melléklet
N/A
10. melléklet
Név, kis fénykép, ár
MEDICALH
Van
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs

Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Van
Nincs
Van, kétféle
Nincs
Nincs
Nincs
Van, név, ár, dátum szerint
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van

2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:

4.2.2.3. A főmenü:

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:

Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Csak 3 betűméret
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
4 jó
3 átlagos
5 könnyen áttekinthető
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
2+1
Rendezett
Főoldal, termékkatalógus,
webáruház, üzleteink,
szolgáltatásaink stb.
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
3 közepes
Visszafogott 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Kissé redundáns, kusza

7.2. Általános:

Tipikus webáruház, túl sok
lehetőséggel

7.3. Megjegyzések:

A termékinformáció
minimális

4.2.4 A Thuasne Hungary Kft.
A honlap címe:
Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:

http://www.thuasne.hu/
http://www.med-pont.hu/
Igen, vásárlók
Csak magyar
Lehetséges

11. melléklet
N/A
11. melléklet
Név, modell, kis fénykép
THUASNE
Van
Nincs
Van
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Van
Van
Nincs

Nincs

2.2.1.2. Az FNO szerint:

Nincs

2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:

Van
Nincs

2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:

Nincs

2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:

Nincs

2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:

Nincs

2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:

4.2.2.3. A főmenü:

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
3 közepes
3 átlagos
3 közepes
3 átlagosan tanulható
3 közepes
3 közepes
4 jó
N/A
N/A
N/A
2+1
Kissé rendezetlen
Belépés, akciók,
elérhetőségek,
cégbemutató,
termékkatalógus,
szolgáltatások, infotár,
partnereink, letölthető
anyagok, gyakran ismételt
kérdések, linkek, orvosi
tanácsok
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
3 közepes
4 jó
Élénk, figyelemfelkeltő 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Összetett, rendezett
Bőséges tartalom és sok
lehetőség
Az értékelés közben a
honlap megváltozott, más
címre költözött
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18. ábra. A Medica Humana kezdőlapja

19. ábra. A Thuasne kezdőlapja
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4.2.5 Az Express Med Hungary Kft.
A honlap címe:

http://www.expressmed.hu

Az adatbázis címe:

http://www.expressmed.
hu/products/gyogyaszatisegedeszkozok-38.html

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció

Igen, vásárlók
Csak magyar
Nincs

2.1.1.1. Termékcsaládok:

Csak 1 db támogatóeszköztermék

2.1.1.2. Tételszám, cégszám:

N/A
Csak 1 db támogatóeszköztermék

2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:

Név, kis kép, ár, cikkszám
EXPRESSMED
Van
Nincs
Van
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Nincs
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
2 elégséges
4 egyszerű
4 áttekinthető
3 átlagosan tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
1+1
Rendezett
Főoldal, céginformáció,
orvosi műszer, kosár,
rendelési feltételek,
kapcsolat
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
3 közepes
4 jó
Visszafogott 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Egyszerű, rendezett

7.2. Általános:

Tipikus webáruház, kevés
lehetőséggel

7.3. Megjegyzések:

Megtévesztő, ikonszerű
elemek a fejlécben
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4.2.6 Az LBT Kft.
A honlap címe:
Az adatbázis címe:

http://www.lbt.hu
http://www.lbt.hu/
termekek

1. A felhasználói kör
1.1. Definiált-e?
1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:

64

Igen, vásárlóknak,
egészségügyi szakembereknek, orvosoknak, nagykereskedelmi partnereknek.
Magyar, angol
Szükséges a termékadatok
eléréséhez

12. melléklet
N/A
12. melléklet
Név, angol név, kis kép, ár,
ISO-kód
LBT
Van
Nincs
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Nincs
Van
Van
Van
Nincs

2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Van, ha tudni kell a kódot
fejből
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

4 gyors
4 jó
2 bonyolult
3 közepes
3 átlagosan tanulható
3 közepes
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
1+1
Kissé rendezetlen
Home, linkek, GYIK,
webshop, kik vagyunk,
elérhetőség, szaküzletek,
orvosok, partnerek,
termékáttekintés, hírek stb.
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
4 jó
4 jó
4 jó
Élénk, figyelemfelkeltő 4 jó
Nincs
Van
Nincs
Összetett, rendezett
Tipikus webáruház, bőséges
tartalom és sok lehetőség
Van keresés indikáció szerint

20. ábra. Az ExpressMed kezdőlapja

21. ábra. Az LBT kezdőlapja
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4.2.7 A Gyógybolt
A honlap címe:

http://www.gyogybolt.hu/

Az adatbázis címe:

http://www.gyogybolt.hu/
index.php?s=item&s2=offer

1. A felhasználói kör

1.2. Nyelvválasztási lehetőség:

Igen, vásárlóknak,
egészségügyi
szakembereknek,
orvosoknak,
nagykereskedelmi
partnereknek.
Csak magyar

1.3. Regisztrálás:

Lehetséges

1.1. Definiált-e?

2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
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15. melléklet
N/A
15. melléklet
Megnevezés, rövid leírás,
kis kép, ár
GYOGYBOLT
Van
Nincs
Van
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.6. Letöltés:
2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:
4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók
5.1. Színek használata:
5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:
5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs

4 gyors
3 közepes
3 átlagos
3 közepes
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
1+1
Rendezett
Akciók, termékajánlatok,
újdonságok, hírek,
magunkról stb.
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
3 közepes, nem elég
kontrasztos
3 közepes
3 közepes
Nehezen olvasható
(kontraszt nincs) 3 közepes
Nincs
Van
Nincs
Átlagos, logikus felépítésű
Webáruház sok
forgalmazóval, üzlettel

4.2.8 A SALUS GyógyPont
A honlap címe:
Az adatbázis címe:
1. A felhasználói kör

1.1. Definiált-e?

1.2. Nyelvválasztási lehetőség:
1.3. Regisztrálás:
2. Alapfunkciók
2.1. Információhordozó funkció
2.1.1. Termékinformáció
2.1.1.1. Termékcsaládok:
2.1.1.2. Tételszám, cégszám:
2.1.1.3. Struktúra:
2.1.1.4. Adattörzs
2.1.1.4.1. Előzetes:
2.1.1.4.2. Teljes:
2.1.2. Céginformáció
2.1.2.1. Az üzemeltető:
2.1.2.2. A gyártó:
2.1.2.3. A forgalmazó:
2.1.2.4. A karbantartó:
2.1.2.5. Elérések:
2.1.3. Felhasználói támogatás
2.1.3.1. Használati utasítás:
2.1.3.2. Segítség:
2.1.3.3. Gyakori kérdések:
2.1.3.4. Oldaltérkép:
2.1.3.5. On-line konzultáció:
2.1.4. Egyéb információk
2.1.4.1. Küldetés:
2.1.4.2. Hírek:
2.1.4.3. Hasznos linkek:
2.1.4.4. Frissítés:
2.2. Műveleti funkciók
2.2.1. Keresés, visszakeresés
2.2.1.1. Az ISO szerint:
2.2.1.2. Az FNO szerint:
2.2.1.3. Egyéb strukturált keresés:
2.2.1.4. Egyszerű keresés
2.2.1.4.1. Kulcsszó szerint:
2.2.1.4.2. Kereskedelmi megnevezés
(modell) alapján:
2.2.1.4.3. A gyártó, a forgalmazó szerint:
2.2.1.4.4. A rögzítési, a frissítési
dátum szerint:
2.2.1.5. Összetett keresés:
2.2.1.5.1. Árkategória szerint:
2.2.1.5.2. Térítés szerint:
2.2.1.6. Hasonló termék keresése:
2.2.2. A találati lista rendezése
2.2.2.1. Sorba rendezés:
2.2.2.2. Leválogatás (kosár):
2.2.2.3. Kizárás:
2.2.2.4. Kijelölés:
2.2.3. Csoportosítás:
2.2.4. Elemzés, összehasonlítás:
2.2.5. Tárolás:
2.2.6. Letöltés:

http://salusgyogypont.hu/
http://salusgyogypont.hu/
Igen, vásárlóknak,
egészségügyi
szakembereknek,
orvosoknak,
nagykereskedelmi
partnereknek.
Csak magyar
Viszonteladói van,
fogyasztói lesz

16. melléklet
N/A
16. melléklet
Megnevezés, cikkszám
Csak regisztrált
viszonteladóknak
Van
N/A
N/A
N/A
Van
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs

2.2.7. Nyomtatás:
2.2.8. Véleménynyilvánítás (termékről):
2.2.9. Vélemény olvasás (termékről):
2.2.10. Levelezés :
2.2.11. Ötletláda :
2.2.12. Fórum:
2.2.13. Jelentés készítése:
2.2.14. Megjelenítési lehetőség állítása:
3. Egyéb (informatikai) funkciók
3.1. Karbantartás:
3.2. Feltöltés:
3.3. Javítás:
3.4. Migrálás:
3.5. Banner, link elhelyezése:
3.6. Új termékek:
3.7. Frissített termékek:
3.8. Reklám:
4. Szoftver-, webergonómiai szempontok
4.1. Használhatóság
4.1.1. Hatékonyság
4.1.1.1. Gyors letöltési idő:
4.1.1.2. Funkcionalitás:
4.1.1.3. Bonyolultság:
4.1.1.4. Zsúfoltság:
4.1.2. Tanulhatóság:
4.1.3. Hibatűrés:
4.1.4. Konzisztencia:
4.2. Interakció:
4.2.1. Adatbevitel
4.2.1.1. Maszkolás:
4.2.1.2. A kötelező és az opcionális
mezők megkülönböztetése:
4.2.1.3. A keresőmező kezelése:
4.2.2. A menürendszer
4.2.2.1. Szintek:
4.2.2.2. Realizálás:
4.2.2.3. A főmenü:

Nincs
Nincs
Van
Van
Nincs
Nincs

4.2.1. Direkt manipuláció:
4.3. Kezelhetőség
4.3.1. Hol vagyok?
4.3.2. Mit tehetek?
4.3.3. Hová mehetek?
4.3.4. Hogyan vissza?
4.3.5. Itt már voltam?
5. Esztétikai funkciók

Nincs

5.1. Színek használata:

Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

5.2. Textúrák alkalmazása:
5.3. Képanyag:

Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

5.4. Összhatás:
6. Akadálymentesség (W3C)
6.1. Alternatív oldal:
6.2. Nagyítás (Ctrl+):
6.3. Felolvasás:
7. Egyéb észrevételek
7.1. Átfogó vélemény:
7.2. Általános:
7.3. Megjegyzések:

Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs
Nincs

4 gyors
3 közepes
3 átlagos
3 közepes
4 tanulható
4 jó
4 következetes
4 jó
N/A
N/A
N/A
2+1
Rendezett
A webshop ajánlata,
egészségpénztár, lábbelik,
akciók, újdonságok,
elérhetőség, belépés
4 jó
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
2 egyértelmű
1 nem egyértelmű
3 közepes, nem elég
kontrasztos
3 közepes
3 közepes
Nehezen olvasható
(kontraszt nincs) 3 közepes
Nincs
Van
Nincs
Összetett, rendezett,
kevéssé áttekinthető
Webáruház,
Csak a járáskönnyítőkről
van kép
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22. ábra. A Gyógybolt kezdőlapja

23. ábra. A SALUS GyógyPont kezdőlapja
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4.2.9 Az összehasonlító értékelés, elemzés eredménye

A hazai támogatóeszköz-adatbázisok részletes vizsgálata a nemzetközi adatbázisok értékelése
mellett sok hasznos információt szolgáltatott az értékelési szempontrendszer minden
csoportjában.
Vizsgálatunk során megismerhettük a termékek rendszerezési lehetőségeit, a termékcsoportonkénti
adatstruktúrákat és a megvalósított kezelési funkciókat is.
A Magyarországon működő adatbázisok legjellemzőbb sajátossága, hogy az OEP–SEJK és OEP–
PUPHA kivételével elsősorban webáruházként működnek.
A webáruházak működtetői felismerték, hogy online üzleteik kereslete a támogatóeszközök
forgalmazása esetén is akkor lehet sikeres, ha a termékkínálatot és szolgáltatásaikat a vevői
igényekhez igazítják.
Az elemzett adatbázisok, oldalak üzemeltetői törekednek arra is, hogy a kínált árucikkek mellett
hasznos információkat publikáljanak az oldalaikon, így próbálnak lépést tartani a növekvő
igényekkel, némileg meghatározva ezzel a fejlődés irányát is a hazai támogatóeszköz-adatbázisok
tekintetében.
A hazai adatbázisok külföldi támogatóeszköz-adatbázisokkal való összevetésének eredményeként
megállapítható, hogy a hazai oldalakon fellelhető termékek köre szűkebb, azokról kevesebb adat,
információ áll rendelkezésre.
Általánosságban a legszembeötlőbb hiányossága a hazai oldalaknak az ISO 9999 szerinti kódok
mellőzése, és a keresési funkciók csekély száma.
Ezek az oldalak az akadálymentesítés és az átlagos felhasználók számára kielégítő felület
megoldásaiban sem jeleskednek, néhány pozitív példa kivételével, tovább nehezítve ezzel az
információhoz jutást és a támogatóeszköz beszerzését, használatát.
Az elemzett adatbázisok közül követendő példaként szolgálhat az LBT oldala, amely a minőségi
webkereskedelmi szolgáltatások, a számos kapcsolódó és hasznos információ elérésére is
lehetőséget nyújt az ISO-kódok alapján történő keresési lehetőség mellett.
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5. A legszélesebb körben használt, EASTIN nevű támogatótechnológia-adatbázis
felhasználhatósága a hazai ellátórendszerben
Az EASTIN (European Assistive Technology Information Network – Támogatótechnológiák Európai
Információs Hálózata) széles körben ismert, nemzetközi szinten elismert információs hálózat
támogatóeszközeire vonatkozó európai információs háló. E témakörben a legteljesebb internetes
információs szolgáltatás, amely az EASTIN Egyesület intézményeinek közös munkája és az Európai
Bizottság kezdeti anyagi támogatása révén jött létre.
A hálózat szíve a www.eastin.info EASTIN-weblap. Ez a technológiai támogatóeszközökre
vonatkozó teljes körű információval szolgáló, könnyen elérhető, felhasználóbarát weblap, amely
az Európai Unió minden hivatalos nyelvén olvasható. A weblap lehetővé teszi, hogy az európai
uniós piacon elérhető 50 000 támogatóeszközre, 5 000 gyártó cégre és forgalmazóra vonatkozó
naprakész és teljes körű információhoz jussunk. Monográfiás leírások, ötletek, tanácsok segítenek
abban, hogyan elégítsük ki a fogyatékossághoz kapcsolódó napi szükségleteket.
Az EASTIN hálózat az európai országokban a technológiai támogatóeszközök terén működő
intézmények több éves tapasztalata alapján jött létre. Minden intézmény nemzeti szinten
működtet adatbázist, s ezek adatai az EASTIN hálózat rendelkezésére állnak. Két évig tartó kitartó
harmonizációs munkának köszönhetően az alapító tagok közös elvárási szempontok alapján
egyetlen nemzetközi hálózatban egyesítették az adatokat.
Az EASTIN hálózat gyökerei az EASTIN projektből (2004–2006) származnak, ezt az Európai Bizottság
támogatott az eTEN programon belül, amelynek célja a telekommunikációs európai szolgáltatások
javítása volt.

5.1 Kinek szól az EASTIN?
Az EASTIN minden, fogyatékossággal élő személynek és az ő családtagjaiknak, szociális
gondozóknak, a termékkörben dolgozó, illetve a támogatóeszközök piacán részt vállaló cégeknek;
hivatalos intézményeknek; segédeszközökkel foglalkozóknak szól, illetve mindazoknak, akik
hasznos információkat keresnek a fogyatékossággal kapcsolatos mindennapos szükségletekre
vonatkozóan. [18]
Tekintettel arra, hogy a 4.1.1. fejezetben az EASTIN-adatbázist részletesen értékeltük hét másik
külföldi rendszerrel egyetemben és egységes szempontrendszer alapján, már csak két kérdés
maradt megválaszolatlanul. Egyrészt hogyan lehet csatlakozni az EASTIN-rendszerhez, azaz
milyen kritériumoknak kell megfelelnie saját adatbázisunknak a felépítés és az adatstruktúra
tekintetében? Másrészt mi az, amit érdemes honosítani az EASTIN-ból és a hozzá csatlakozó
nemzeti adatbázisokból, mind a funkciókat, mind a felhasználói felület elemeit és megoldásait
tekintve?
Az előbbi kérdésre a 7. fejezetben keressük a választ, így ebben a fejezetben csak a második kérdést
boncolgatjuk. Ennek fő irányvonalai a minimálisan szükséges funkciók körének meghatározása, a
felhasználói csoportok igényeit figyelembe vevő kezelői felületek koncepciójának kidolgozása, és
esetleges nyelvi, fordítási, lektorálási lehetőségek megvitatása.
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5.2 Magyarország és az EASTIN kapcsolata
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogelődjét, az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetet, mint fogyatékosságügyi politikával
is foglalkozó kormányzati szervezetet jelölte ki intézményi szinten az EASTIN-nel történő
kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra. Magyarország EASTIN-nel való együttműködése 2010 óta
zajlik, a magyar nyelvű oldalak szerkesztése, tartalommal való feltöltése folyamatos.
Az EASTIN-hez csatlakozott nemzeti szervezetek feladata, hogy a még le nem fordított, a
szervezet honlapján megtalálható, eredeti angol nyelvű anyagokat lefordítsák, és azokat a kijelölt
kapcsolattartó a honlapra feltöltse, illetve a már lefordított anyagok szövegében az esetleges
hibákat korrigálja. 2011-től a magyar nyelvű oldalon szereplő információk karbantartása, és a
fordítás folyamatos.
Az NRSZH tervei alapján az általa kifejlesztendő támogatóeszköz-adatbázis az EASTIN által
működtetett nemzetközi adatbázisban is hozzáférhetővé válik a SIVA, a REHADAT és a többi
már ott megjelenített, az EASTIN nyitó oldaláról elérhető adatbázissal egy sorban. Ennek
előfeltétele a magyarországi átfogó adatbázis létrehozása egy nagyszabású informatikai fejlesztés
részfeladataként, amivel szélesíthető a hozzáférés a magyar nyelvű és a magyarországi adatokhoz
a támogatóeszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban.
A fogyatékossággal élő embereken és más érintett felhasználói körön kívül a magyarországi
támogatóeszköz-adatbázis és az EASTIN közötti kétoldalú kapcsolat mikroszintű gazdasági
változásokat, lehetőségeket valószínűsít a témához kapcsolódó piaci szegmensek szereplői
számára. A gyártók és a forgalmazók piacra lépésének és – a gazdasági recesszió miatt fontos
említeni – a már megszerzett piacon való megmaradásának feltételei javulhatnak.
Az EASTIN weboldalán – ugyanúgy, mint az OEP PUPHA adatbázisában is – az ISO 9999 szabvány
alapján vannak felsorolva a támogatóeszközök, azonban mégis létezik lényegbeli eltérés. Az
EASTIN-oldalon jelenleg az ISO 9999 szabvány 2007-es verziója szerinti osztályozást használják a
támogatóeszközök bemutatására. Az OEP által támogatott támogatóeszközök nyilvántartása az
ISO 9999-2003 szabvány alapján történik, az ISO 9999-2011 szabvány használatára történő átállás
időpontja pedig bizonytalan.
Mint ismeretes, 2011. július 15-én publikálták az ISO 9999 szabvány módosítását, az ISO 99992011-et. Az EASTIN-oldalon 2012 februárjától már a 2011-es verzió alapján kikereshetők a
támogatóeszközök. A szabvány változása a használt 920 kódnak körülbelül a felét érinti. 90 új
elnevezést kapott, valamint kb. 500 kód megváltozott, ebből 180 jelentősen.
Az EASTIN honlapján magyar nyelven elérhető ISO-kódokat tartalmazó adatbázis a fenti
változások következtében szintén frissül, azonban a magyarországi felhasználók számára egyelőre
még jelentős nehézségeket okoz a régi kódtáblát használó OEP-adatbázis. A nyilvántartás vázát
alkotó szabvány változásának nyomon követése mellett a támogatótechnológiákkal kapcsolatos
számos új információ befogadására van szükség. Az információtechnológia fejlődésével kíván
lépést tartani a jelenleg még fejlesztés alatt álló EASTIN 2.0 verzió.
Az új webes megjelenésű verzió működésében képes a számos új – a támogatóeszközök
fejlesztéséhez és műszaki színvonalának javulásához kapcsolódó – információ feldolgozására, és
az elavult, hibás információk kiszűrésére.
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6. A hazai támogatóeszköz-adatbázisok

6.1 Alkalmazási területek, felhasználhatóság, korlátok
A gyakorlat azt mutatja, hogy a támogatott támogatóeszközök reklámozásának tilalma
folytán a betegek nem rendelkeznek a támogatóeszközök vásárlásánál a döntéshez szükséges
információval. A javaslat szerint nem minősül reklámnak a támogatóeszköz szaküzletben,
valamint a gyártók, a forgalmazók honlapján elhelyezett, a támogatott támogatóeszközöket
tárgyilagosan ismertető anyag, aminek adattartalma azonos az OEP honlapján működtetett
internetes támogatóeszköz 92 katalógus (SEJK) adattartalmával. A SEJK-ben az OEP közzéteszi az
eszköz magyar nyelvű használati útmutatóját, műszaki dokumentációját, vagy ennek hiányában
az eszköz műszaki leírását, anyagösszetételét és főbb műszaki-technológiai jellemzőit, az eszköz
beazonosításra alkalmas fényképét és az eszköz gyártójára, forgalomba hozójára vonatkozó
információkat (pl. cím, telefonszám, e-mail cím), a támogatóeszköz pontos megnevezését,
funkcionális csoportját és ISO-kódját, kiszerelését, a közfinanszírozás alapjául elfogadott árát,
a támogatás mértékét és összegét, az eszköz térítési díját, kihordási idejét és a kihordási időre
felírható maximális mennyiségét, a konkrét rendelhetőségi feltételeket (indikáció, szakképesítési
követelmények, egyéb feltételek), tartós használati célú támogatóeszköz esetében az arra a
funkcionális csoportra jellemző javításidíj-átalányt, valamint azt, hogy az eszköz közgyógyellátás
jogcímen kiszolgáltatható-e. Ezek olyan ismeretek, amikre a betegnek szüksége van előzetesen
az eszköz pontos kiválasztásához, megvásárlásához, használatához és javíttatásához, utólagosan
pedig az eszköz minőségének és tulajdonságainak ellenőrzéséhez. Az eszközkatalógussal azonos
adattartalmú, kizárólag a forgalmazás helyén a szaküzletben, illetve a gyártó, a forgalmazó
honlapján szereplő eszközismertetés így elsődlegesen a kliens eszközválasztását segíti elő, s
ennek előnyéhez képest vállalható kockázat az esetleges, jóval kisebb promóciós lehetőség.
Az OEP honlapján az internetes támogatóeszközeszköz-katalógus (SEJK) működtetése törvényben
előírt kötelezettség a támogatott eszközök vonatkozásában. Bár a forgalomba hozó a miniszteri
rendelet előírása szerint eddig is köteles volt a SEJK feltöltéséhez szükséges adatokat az OEP
rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás – vélhetően a szankció hiánya miatt – az eszközök
jelentős részénél nem történt meg. A SEJK emiatt nem teljes körű. Az eszközellátási garanciák és
a minőségbiztosítás alapelvei magukban foglalják azt, hogy az eszközválasztáshoz mind a beteg,
mind az eszközt elrendelő orvos számára előzetesen rendelkezésre álljanak a szükséges adatok,
de ezek ugyanígy a hatékony fogyasztóvédelem szempontjából is elengedhetetlenül fontosak.
Mindezekre tekintettel, annak érdekében, hogy a releváns információk az érintettek számára
hozzáférhetővé váljanak, szükséges az adatszolgáltatási kötelezettség és az ennek elmulasztása
esetén alkalmazandó szankciók törvényi szinten történő előírása. [19]
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6.2 Csatlakoztatási lehetőségek, forgalmazói (gyártói) és felhasználói hozzáférési
A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek komplex, egészségügyi,
oktatási, képzési, szociális és foglalkozási rehabilitációja a társadalmi szolidaritásból fakadó morális
kötelezettség, és egyre nyilvánvalóbbá való gazdasági szükségszerűség is.
Hazánkban az NRSZH feladata a komplex rehabilitációt megalapozó komplex minősítés elkészítése,
aminek során orvos, szociális és foglalkoztatási szakértők mérik fel a fogyatékossággal élő és a
megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotát, megmaradt munkaképességét,
az egészségügyi, a szociális és a foglalkozási rehabilitáció iránti igényt, és ez alapján határozzák
meg a foglalkozási rehabilitáció lehetséges irányát és szükséges időtartamát.
Az NRSZH TÁMOP-5.4.8. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című projekt
keretében Gyógyászati segédeszköz Logisztikai, Informatikai és Oktatási Központ (a továbbiakban
GYSE Központ) kiépítését valósítja meg Atkár Tass-pusztán, a Károly Róbert Főiskolától bérelt
területen.
A projekt keretében a GYSE Központ különféle szolgáltatásokat kínál a fogyatékossággal
élő emberek támogatóeszközzel való mind teljesebb ellátása érdekében. A program része a
támogatóeszközök logisztikai adatbázisának kialakítása.
A komplex rehabilitáció sikere az esetek jelentős részében az akadályozott és a megváltozott
munkaképességű személyek megfelelő támogatóeszközökkel, illetve támogatótechnológiákkal
való ellátásán múlik.
A támogatóeszközök logisztikai adatbázisának kialakítása, tárolt adatai naprakészségének
biztosítása lehetővé teszi az eszközök országos nyilvántartását, kezelését.
Az igények naprakész nyilvántartásával – különféle támogatási technikákkal – az érintettek
számára hatékony támogatóeszköz biztosítását teszi majd lehetővé.
A fejlesztés keretében olyan komplex logisztikai és eszközgazdálkodási rendszert fejlesztenek
ki, amely támogatja a támogatóeszközök nyilvántartásának, kölcsönzésének, szállításának,
raktározásának, életút-követésének nyilvántartását.
Az országos ellátás eredményességének javítása érdekében a hazai szereplőknek egymással
kapcsolatot kell teremteni, kiépíteni, a működésüket támogató informatikai rendszerek esetében
fel kell tárni a kapcsolódási lehetőségeket.
A már működő hazai adatbázisok, rendszerek egymáshoz kapcsolódásának lehetőségeit feltárandó
tanulmányunk foglalkozik számos hazai adatbázissal. Kiemelt jelentőségű az OEP PUPHA és SEJK
nevű adatbázisa, amelyekben a támogatott eszközök nyilvántartása megoldott, mindenki számára
megközelíthető az OEP honlapjáról, közvetlenül a PUPHA adatbázis alatt.
A SEJK adatbázist a forgalmazói kör tölti fel tartalommal az OEP illetékes főosztályának ellenőrzése
mellett és természetesen a szükséges jogosultságok esetén.
A tervezett fejlesztések tekintetében a rendszerspecifikáció elkészítése tartalmilag illeszkedhet
részleteiben is az egy-egy intézmény működési támogatásán túlmutató elképzeléshez.
Erre jó példa az NRSZH és a MEREK együttműködése, a már kiépült és a még kialakítandó
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kapcsolatrendszer a magyarországi valamint a nemzetközi szervezetekkel egyaránt. A
támogatóeszközök nyilvántartásával, a támogatóeszközökre szoruló emberek tájékoztatásával
foglalkozó nemzetközi szervezetekhez való kapcsolódás révén a támogatóeszközre szoruló
akadályozott és megváltozott munkaképességű személyek a részükre legmegfelelőbb
támogatóeszközöket megismerhetik, azok alkalmazásáról minél több információt szerezhetnek.
Mindkét szervezet tervei szerint olyan komplex rendszert fejlesztenek ki, amely nem csak az eszközök
naprakész nyilvántartásáról gondoskodik, hanem az eszközhöz kapcsolódó tevékenységeket
(tárolás, javítás, szállítás) is képes nyomon követni, már az igény megjelenésétől kezdve.
Az ilyen komplex információszolgáltatás, a logisztikai és az eszközgazdálkodási funkciók
megvalósítása az erre a célra kialakítandó ügyféltörzs felhasználásával jöhet létre.
Az így létrejövő integrált adatbázis biztosítja egyúttal a személyekhez rendelt támogatóeszközök
monitorizálhatóságát, műszaki állapotának folyamatos nyomon követését is. Az alkalmazandó
megoldások kiszűrik az esetleges visszaéléseket is.
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7. Minőségbiztosítási és ergonómiai kitekintés
Nagyon nehéz feladat összetett és sokfunkciós rendszer esetében egyértelműen megfogalmazni
azokat a feltételeket, amelyek egyértelműen biztosítják a rendszer korrekt, hibátlan működését,
a felhasználók elégettségét. Erre elsősorban a vonatkozó szabványok, szabályzatok, olykor
terjedelmes szakirodalmi ajánlások alkalmasak. Ezek között talán legfontosabbak az MSZ EN 29241
és az MSZ EN ISO 9241 sorozat szabványai, nem kevésbé pedig az MSZ EN ISO 10075 sorozat. Az
ajánlott szabványok listája a 20. mellékletben található.
Ennek előrebocsátásával összefoglaljuk a minőségi kritériumokat, a minőségbiztosítási folyamatot,
az ergonómiai minőségi szempontokat, és utalunk a használhatósági tesztek (Usability Test; pl.:
[12]) valamint a legjobb gyakorlat (Best Practice; [13]) módszerének előnyeire.

7.1 Minőségi kritériumok
A minőségi honlapot, adatbázist az alábbiakkal lehet jellemezni:
yy átlátható, azaz világosan jelölje meg a honlap azonosságát és célját, valamint a
fenntartásáért felelős szervezetet,
yy hatékony a felhasználó szempontjából, azaz a tartalmat megfelelően válogassa,
digitalizálja, hitelesítse és jelenítse meg,
yy karbantartott, azaz minőségi elvek mentén biztosítsák a naprakészségét,
yy elérhető minden felhasználó számára – a navigálás, a tartalom és az interaktivitás
tekintetében is – függetlenül a használó rendelkezésére álló műszaki színvonaltól
vagy attól, hogy a felhasználó esetleg fogyatékossággal élő ember,
yy felhasználó-központú, azaz vegye figyelembe a felhasználó igényeit, legyen a
könnyen használható, vegye számba a felhasználói értékeléseket és visszajelzéseket,
yy interaktív, azaz adjon lehetőséget a használónak a kapcsolatteremtésre és a megfelelő
válaszokra. Adott esetben ösztönözze a felhasználót kérdésfeltevésre, információk
megosztására és vitára,
yy többnyelvű, azaz legyen tisztában a többnyelvűség fontosságával, minimális szintű
érthetőséget több nyelven is biztosítson,
yy átjárható, azaz a támogatóeszközökhöz és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások
hálózatán belül tegye lehetővé, hogy a használók könnyen megtalálják az igényüknek
megfelelő tartalmat és szolgáltatást,
yy jogkövető, azaz vegye tekintetbe a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel
kapcsolatos rendelkezéseket, világosan közölje a honlapnak és tartalmának
használatára vonatkozó feltételeket,
yy kövessen olyan stratégiát és szabványokat, amelyek biztosítják a honlap és annak
tartalmának tartós, hosszú távú megőrzését.
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7.2 A minőségbiztosítási folyamat
A támogatóeszköz-adatbázisok értékelése kapcsán a minőségbiztosítás területén még két
fontos szempont adódott. Az egyik az, hogy ezeknek az adatbázisoknak a kialakítása komplex
informatikai fejlesztést igényel, aminek teljes körű minőségbiztosítása vélhetően mind erőforrás,
mind speciális szakértelem szempontjából, jelentős követelményeket támaszt.
A másik szempont, hogy ha a szolgáltatás betervezett szintjét tartani akarják, ami nem csak a
termékadatok karbantartására, hanem a változások követésére, az informatika (a szoftver, a
hardver) fejlődésére is igaz, akkor a folyamatosságnak, a termékéletút követésének a honlapon is
meg kell jelennie. Ennek jelei azok a funkciók, amik a felhasználókkal való folyamatos és intenzív
kapcsolattartásra utalnak, valamint az adatbányászat módszerével megvalósított felhasználói
magatartáselemzés. Ebből a szempontból az általunk elvégzett értékelés csak statikus jellegű, a
status quo-t dokumentálja.
Az informatikai program- illetve adatbázis-fejlesztés során a kiválasztott minőségbiztosító feladata
lehet a megbízott fejlesztők által készített összes termék és dokumentáció véleményezése, az
elvárt funkcionális követelmények teljesülésének folyamatos vizsgálata, és számonkérése.

7.3 Ergonómiai minőség (Usability)
A támogatóeszköz-adatbázis esetében az ismétlés elkerülése érdekében vissza kell utalnunk a 3.3.
és a 3.4. fejezetekre, ahol szempontok és minőségellenőrzésre alkalmas kérdések formájában is
leírtuk azokat a követelményeket, amelyek mentén értékeltük a külföldi és a hazai oldalakat.
Ugyanez vonatkozik az esztétikai és az akadálymentességi kritériumokra is, amelyek a 3.5. és a
3.6. fejezetekben találhatók. A továbbiakban néhány az eddigiekben mellőzött, vagy kevéssé
hangsúlyozott (ergonómiai) minőségi kritériumot emelünk ki. Ennél fontosabbnak tartjuk felhívni
a figyelmet azokra a módszerekre, eljárásokra, amelyekkel az itt és a korábban felsorolt kritériumok
teljesülését, a működő rendszer alkalmasságát lehet vizsgálni.

7.3.1 Felhasználóbarát minősítés
Többféleképpen lehet megközelíteni a felhasználóbarát minősítés kérdését. Néhány éve már
ismert a jelszó: Mindenki számára legyen elérhető a web. Cél, hogy az akadályozott – vagy
technikai hátrányokkal küzdő – emberek is tudják használni a honlapokat.
Miért lesz több látogató?
Azért, mert a keresők találati listáján is jobb helyezésük lesz a szabványoknak megfelelő
oldalaknak.

76

Miért lesznek elégedettebbek a felhasználók? Azért, mert a weboldal
yy akadálymentes, széles körben hozzáférhető,
yy gyorsan töltődik le – rövid a letöltési idő,
yy ergonómikus kialakításának köszönhetően jobban használható.
A felhasználóbarát – más néven ergonómikus – weblap szolgálja a felhasználók igényeinek
magas színvonalú kielégítését. A funkcionális megfelelőség több tényezőtől függ, néhány a
fontosabbak közül: letöltési idő, webdesign, használhatóság, tartalom, színharmónia.
Milyen a felhasználóbarát weboldal? Gyors, jól használható, tartalmas és szinte mindenki számára
hozzáférhető.
Felhasználóbarát webdesign, vizuális kommunikáció:
Ma már arra is van lehetőség, hogy szemkamerás vizsgálattal megállapítsuk, mi kelti fel legjobban
a felhasználók figyelmét, azaz vizsgálhatjuk a weblap vizuális hatását (27. ábra):

24. ábra. A Feng-GUI kezdőlapja (feng-gui.com)
Felhasználóbarát weboldalfejlesztés nehezen képzelhető el hatékony vizuális kommunikáció
nélkül. Saját weblap hőtérkép-vizsgálatához ki lehet próbálni ezt az eszközt.

7.3.2 Weboldal-ergonómia – használhatóság a gyakorlatban
Az a leghelyesebb, ha a felhasználó szabja meg az elvárásokat, amiknek a honlap megfeleltethető.
Az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
yy kerülje mindazt, ami a felhasználót zavarja,
yy spóroljon a felhasználó idejével,
yy alkalmazzon egyszerű, következetes navigációt,
yy legyen a menüpontok száma 5-7 között,
yy megfelelő háttérszín és szövegszín legyen,
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yy jól látható helyen legyen az impresszum és kapcsolat link,
yy segítse HTML oldaltérképpel az eligazodást,
yy legyen böngészőkompatibilis.

7.3.3 Webergonómia, akadálymentesített webdesign
A weboldal-ergonómia a felhasználó számára optimális kialakítást, használhatóságot jelent és
ez magában foglalja a speciális felhasználói csoportokat is. Akadályozott emberek – például
a színtévesztő, látási problémákkal küzdő embere – is használni tudják a honlapot. Tehát nem
lényegtelen – többek között – a betűk típusa, mérete, kontrasztossága, vagy a megfelelő, az optimális
betűszín választása, gondolva arra, hogy néhány felhasználó egyes színeket halványabbnak vagy
sötétebbnek láthat. A vizsgált honlapoknál betűméret szempontjából hibát nem találtunk, ha
másként nem, akkor a szokásos Ctrl+ billentyűkombinációval működik a nagyítás, a kicsinyítés.
A háttérszín, az általában az alkalmazott színek tekintetében már nem mondható el ugyanez.
Például a Vilans honlapján (14. ábra) a középzöld háttér előtt a lilás árnyalatú betűk (színtévesztést
vizsgáló kombinációnak tűnik) problémát okozhatnak néhány felhasználónak.
Az akadálymentesítés jogi hátterének néhány, fontosnak ítélt paragrafusa a 19. mellékletben
található. Az akadálymentesség ellenőrzését a Web-akadálymentesítési útmutató 2.0 (http://www.
w3c.hu/forditasok/WCAG20/) Megfelelőségi követelmények című fejezetében meghatározottak
alapján szokták a számon kérni a fejlesztőktől, és ha megfelelnek a követelményeknek, akkor azt a
honlapon a 28. ábrán látható képek egyikével jelzik. [11, [14]]

25. ábra. A W3C szerinti minősítések
A másik hasznos eszköz a különféle megjelenítések lehetősége, ikonok formájában (29. ábra).

26. ábra. Lehetőségek a megjelenítés változtatására

7.4 A használhatósági teszt (Usability)
A többfelhasználós, összetett rendszerek használatba vétele előtt ajánlott a használhatósági
(Usability) teszt elvégzése, hogy ellenőrizni lehessen, valóban minden felhasználói csoport
igényeit kielégíti-e a végtermék, illeszkedik-e képességeikhez, figyelembe veszi-e korlátaikat. Ez
vonatkozik mind a megvalósított funkciókra, mind az adattartalomra, mind a kezelés, a navigálás
mikéntjére.
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A tesztelést többféleképen lehet lebonyolítani, a rendelkezésre álló erőforrások függvényében.
Vannak jól használható ajánlások a szakirodalomban a honlapok tesztelésére [11]. Egyszerűbb,
ellenőrzőlistás szakértői minősítés végezhető a specifikációban leírt követelmények kibővítésével,
akár általános szoftverergonómiai ajánlások, akár feltételezett felhasználói elvárások alapján, vagy
konkrét, interneten is elérhető források alapján, ilyen például Jakob Nielsen: Top 10 Mistakes in
Web Design című munkája.
A használhatósági teszt leginkább ajánlott formája, amikor valós vagy potenciális felhasználók
bevonásával, valós vagy fiktív feladatok végrehajtása során ellenőrzik a felhasználói felület
minőségét, megfelelőségét. Az így megtervezett és végrehajtott alapos tesztelés nemcsak a
szoftverergonómiai, hanem a funkcionális és az informatikai hibákat is felszínre hozza. Az adatbázis
és a kezelőfelületi prototípus adatokkal feltöltött változatának használata során (tesztelési
szakaszban is) lehet javítani, bővíteni, vagy akár egyszerűsíteni a felhasználók véleménye alapján.

7.5 A legjobb gyakorlat (Best Practice)
Éppen a világháló méretének növekedése és szakmai célú használóinak tömege erősítette
meg a Best Practice nevű szakértői eszköz megjelenését, általános elterjedését. Ez a módszer
nem jelent más, mint hogy tanuljunk mások hibájából, és hasznosítsuk pozitív tapasztalataikat,
megoldásaikat.
Esetünkben is lehetséges, hogy az előző fejezetekben részletesen leírt és értékelt külföldi és
hazai támogatóeszköz-adatbázisok példáján tanulva meghatározzuk a számunkra szükséges
adatstruktúrát, tartalmat, funkciókészletet, kezelési, navigálási és felhasználói támogató rendszert,
igazodva az előre definiált felhasználói csoportok igényeihez.
Az alábbiakban csupán néhány példával szemléltetjük, hogyan lehet a módszert alkalmazni a
fenti értékelések elvégzése után.
Hogy negatív példával kezdjük, nézzük a holland Vilans rendszert! Gyakorlatilag nem tudjuk
eldönteni (a nyelvi nehézségektől függetlenül!), hogy a funkcionális (de ISO-kódokkal nem
jelzett) eszközcsoportokban találunk-e terméket és mennyit. Ez a lap az ISO- és az ICF-kódok
szerinti keresést is biztosít, mégis nehéz eljutni a tényleges termékadatokhoz. A keresésen túl
semmilyen egyén funkció, felhasználói támogatás nincs. Ennek ellenére, a felhasználói támogatás
szempontjából nagyon gyengének ítélt rendszernek is van pozitív hozama! Az ICF-FNO kód
szerinti keresést megoldották!
Általában pozitív példának a német REHADAT rendszert lehet említeni, ahol a termékek adatain
kívül a legkülönbözőbb kereséseket lehet végrehajtani. Van ISO-kód szerinti, megnevezés
szerinti és összetett (név, forgalmazó, árkategória szerinti) keresés, de alkalmazási területeket és
az AT-eszközök szakirodalmát is áttekinthetjük. Részletes segítség, oldaltérkép, hasznos linkek és
elérések támogatják a felhasználók csoportjait. A rengeteg tartalmi elemet logikus és konzisztens
szerkezettel és szolid grafikai megjelenéssel tették kezelhetővé.
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8. Következtetés
A jó támogatóeszköz-adatbázis rendeltetése, hogy a támogatóeszköz-ellátásban érintett szereplő
számára könnyen elérhető, átlátható és értelmezhető formában, pontosan tartalmazza mindazokat
az információkat, amik igényként megfogalmazódhatnak.
A megfelelően tervezett adatbázis naprakész, pontos információkhoz juttatja felhasználóját.
Embert és pénztárcát egyaránt kímél, ha használatával jól felhasználható információhoz jutunk.
Ha a vizsgált adatbázisokat is támogatóeszköznek tekintjük, akkor az elvárásaink konkrétan és
könnyebben megfogalmazhatók: Segítse életünket a tájékozódás, a mozgás megkönnyítésében,
az önállóság elérésében. Ezt az átfogó célt a vizsgált adatbázisok mind teljesítették, néhol eltérő
szinten, vagy más eszköztárral. A vizsgált rendszerek kereshető és rendszerezhető információk
kínáltak a következő kategóriákban:
1.

Támogatóeszközök
yy Elnevezés,
yy ISO-kódrendszer,
yy FNO-kódrendszer alapján (megjegyzés: az ausztriai gyakorlatban az FNO-t 2005
óta alkalmazzák.): Tapasztalataik felhasználhatóak lennének egyes eszközcsoportok
támogatási paramétereinek változtatására. Ezt megállapítottuk a MEREK 2010.
szeptemberi, Ausztriában tett látogatásának úti beszámolójában.
yy Finanszírozási támogatottság
yy Ellátási formák igénybe vételének szempontjai (pl.: közgyógy, egyszeri támogatás)
yy Elérhetőség, beszerezhetőség

2.

Szolgáltatások
yy A gyártók és a forgalmazók szűrése,
yy ISO-, FNO-kódok szerint,
yy Intézmények,
yy Ellátási formák (egészségügyi-szociális- logisztikai szolgáltatások).

Az adatbázisok mind kezelői mind felhasználói szempontból átláthatóak voltak, és a kezelésük
némi számítástechnikai gyakorlattal nem okozott gondot. Az oldalon való nehéz közlekedés
elriaszthatja a felhasználókat. A támogatóeszköz-adatbázisban különös hangsúlyt kell fektetni az
e-akadálymentesítésre, amire szintén számos jó példa akadt, hiszen valószínűsíthetően a potenciális
felhasználók köre minden bizonnyal az átlagosnál nagyobb hányadában fogyatékossággal élő
személy.
Tapasztalataink szerint a támogatóeszközök, a támogatótechnológiák teljes körű rendszerezésére
az ISO 9999 kódrendszer ad egységes strukturált és kezelhető keretet, az FNO szerinti kódolásra
vannak kísérletek, de annak megvalósítása, karbantartása lényegesen nagyobb erőforrást
igényel.
A kapcsolattartás érdekében a fejlesztés során ki kell alakítani azokat a szoftveres interfészeket,
amik a megfelelő jogosultsági kontroll mellett a lehető legszélesebb körűen biztosítani tudják az
adatok cseréjét és szinkronizációját a külső adatbázisokkal.
Az informatikai fejlesztés eredményeként meg kell valósítani a támogatóeszközök, a
támogatótechnológiák ISO-kódjainak megfeleltetését.
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10. Mellékletek
A mellékletek letölthető PDF formátumban megtalálhatóak a
http://www.gurulo.hu/gysetanulmany oldalon.
1. melléklet: EASTIN termékosztályok, alosztályok, csoportok
2. melléklet: Ceapat termékosztályok, alosztályok, csoportok
3. melléklet: SIVA termékosztályok, alosztályok, csoportok
4. melléklet: REHADAT termékosztályok, alosztályok, csoportok
5. melléklet: VLIBANK termékosztályok, alosztályok, csoportok
6. melléklet: HMI termékosztályok, alosztályok, csoportok
7. melléklet: DFL termékosztályok, alosztályok, csoportok
8. melléklet: Vilans termékosztályok, alosztályok, csoportok
9. melléklet: OEP termékosztályok, alosztályok, csoportok
10. melléklet: MEDICA HUMANA termékcsoportok
11. melléklet: THUASNE termékcsoportok
12. melléklet: LBT termékcsoportok
13. melléklet: AbleData termékcsoportok
14. melléklet: Assistech termékcsoportok
15. melléklet: Gyógybolt termékcsoportok
16. melléklet: SALUS GyógyPont termékcsoportok
17. melléklet: Értékelésiszempont-rendszer és értékelő lap
18. melléklet: Top 10 Mistakes in Web Design
19. melléklet: Az akadálymentesség jogi háttere
20. melléklet: Szabványok szoftverek és informatikai rendszerek fejlesztéséhez
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