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ECVET-HEALTHTOURISM PORTÁL

1.

Igények

1.1 Publikációs és kommunikációs felület
A projektben elkészült munkaanyagokat a partnerek számára elérhetővé, olvashatóvá,
hozzászólhatóvá, letölthetővé, valamint egyes esetekben szerkeszthetővé kell tenni. A
tartalom

szerkesztése

nem

igényelhet

szakmai

ismereteket,

az

egyszerűbb

szövegszerkesztőknél már megszokotthoz hasonló felületen kell történnie (egyszerű
szövegkezelési és formázási lehetőségek biztosítása). A beküldött tartalmak téma- vagy
vitaindítókként is szerepelhetnek, ezért az ezekhez való megjegyzések beküldésének
lehetőségét is biztosítani kell.
Az elkészült tartalmak egy része azonnal nyilvános egy másik része viszont a projekt
menedzseléséhez illetve a végeredmények publikálására szolgál.

Ezért a portál

felhasználóit többszintű, különböző, részletesen paraméterezhető jogosítványokkal
rendelkező csoportokba kell sorolni. A csoportba soroláson kívül a tartalmak hozzáférését
is biztosítani kell minden egyes tartalomhoz egyenként.
1.2 A lehető legkorszerűbb webes megoldások ötvözése
A portál céljára olyan megoldást célszerű választani, ami a munka során igyekszik
közelebb hozni az új internetes technológiák használatát. Ez főleg a meghívott
vendégek számára lehet érdekes. A

lehető

legtöbb,

nyilvános

programozott

együttműködési megoldásokat célszerű felhasználni.
1.3 Közös adatbázis
Az integrált rendszerekre jellemzően itt is szükség van egy a rendszer komponensei
mögött álló háttér adatbázisra, aminek a feladata a létrehozott tartalmak tárolása, ezek
elérése a projekt portálról.
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1.4 Többnyelvű felület és tartalom
Mint egy EU-s projektben, itt is elengedhetetlen a portál tartalmának több nyelven
történő megjeleníthetősége a nyilvánosság felé. A projekt munkanyelve angol, így a belső
kommunikáció, valamint az ehhez tartozó kezelőfelület kizárólag angol nyelven lesz
elérhető. A portál tartalmát a beküldőnek kell lefordítania, automatikus tartalomfordítást
nem kell szolgáltatnia.
1.5 Költséghatékonyság
A portálnak méreteiből és igényeiből fakadóan nem szükséges egyedileg megvalósított
rendszernek lennie: épülhet valamely – a gyakorlatban bevált –, ingyenes forrású
alaprendszerre is. A munka javarészét a bővítés, testre szabás és integrálás tegye ki: nem
szükséges olyan eszköz fejlesztésére erőforrást fordítani amely egyébként is
rendelkezésre áll.
Egyedi rendszer esetén jellemzően az alaprendszer költsége magasabb, felállítása több
időt vesz igénybe, viszont már az első perctől a feladatra van szabva, bővítése olcsó és
egyszerű. Kész megoldás bevezetése esetén ennek lényegében az ellentéte igaz: gyorsan
és olcsón bevezethető, ám ha olyan testre szabásra van szükség, amelyet a rendszer
beépítve nem támogat, akkor ennek megvalósítása jellemzően drágább és nehézkesebb.

2.

Lehetőségek

A portál működésében cél a weben már megszokott elrendezések és működési sémák
megtartása. Ennek ellenére egy közösségi projekt portálnak sok egyedi funkciót is meg kell
tudnia valósítani. Minden portál rendszer sok egyedi lehetőséggel bír, de tapasztalatunk
szerint önmagában egyik sem képes az összes szükséges funkció biztosítására. Némelyik
kitűnő oktatási portál, másikat blogoláshoz, megint másokat fórumozáshoz vagy éppen
projekt kezeléshez készítettek. Több-kevesebb megkötéssel ezek is felhasználhatók
lehetnek, azonban nem biztos, hogy megfelelően képesek támogatni a közös
munkafolyamatokat, egyes esetekben a használatuk jelentheti a hatékony munkavégzés
legfőbb akadályát is.
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A gyakorlatban szélsőséges igényekre is használható megoldást keresünk, melyben
alapvetően több irány mentén lehet elindulni.
-

Olyan nyílt forráskódú rendszer használata és telepítése, amely az igényelt funkciókat a
legteljesebb mértékben támogatja, módosítására csak kisebb mértékben van szükség

-

Egyszerűen elérhető célmegoldások használata és integrálása: ez azt jelenti, hogy olyan
egyszerűbb szoftverek köré építjük fel a megoldást, amelyek egyes részfeladatokra
kínálnak magas szintű megoldás, mint például a projekt-menedzsment, vagy a
közösségi elemek. Ezeket a megoldásokat a szükséges mértékben integrálni is
érdemes: egyetlen központi rendszerre felfűzve közel egységes megoldást adhat. Akkor
érdemes emellett dönteni, ha aránylag alacsony szinten lehet tartani az integráció
mértékét

-

Részben egyedi rendszer kifejlesztése, mely esetén a szoftver törzsét és egyes speciális
elemeket érdemes egyedi rendszerként kifejleszteni, amíg más, jól körülhatárolható
funkciókat kész megoldásként beemelni az egyedileg kialakított „vázszerkezetbe”. Így a
leginkább egyedi részek ténylegesen egyedi fejlesztésként, testreszabott módon
készülhetnek el, míg a hagyományos, jól bevált elemeket – egy fórum, vagy e-learning
– erre kialakított, akár ingyenes elemek segítségével lehet beépíteni.

-

Teljesen egyedi rendszer fejlesztése: a legnagyobb rugalmasságot biztosítja,
ugyanakkor időigényes és jellemzően drága is. Vélhetően sem az idő, sem a
költségkeretbe ilyen megoldás nem fér bele.

3.

Megvalósítás

A portál megoldás kettős felülettel kell, hogy rendelkezzen: egy egyszerűbb,
tartalompublikációs felület a tágabb nyilvánosság számára, melyen a nagyközönségnek
szánt információk jelennek meg, valamint egy belső, csak bejelentkezés után használható
felület a projektben részvevők számára. Előbbi elsődleges célja az információ publikálás,
míg az utóbbi a csoportmunkára helyezi a hangsúlyt.
A tartalom publikálása során fontos, hogy a teljes felület és a tartalmak is több nyelven
jelenhessenek meg: maga a rendszer pedig tartalmazzon fordítást támogató eszközöket is.
Lesznek olyan tartalmak, melyek csak egy adott nyelven lesznek elérhetők és olyan
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tartalmak is, melyek a projekt központi elemi, így azokat minden támogatott nyelvre le
kell fordítani és publikálni, így a szerkesztési feladatok sok esetben megoszlanak az egyes
nemzetközi partnerek között.
Megvalósítástól függően a nyilvános felület karbantartásához használt adminisztrációs
rendszer egybeépítésre kerülhet a belső projektrendszerrel is.

3.1 Belső rendszer
A belső projektrendszer legfontosabb elemei egy kommunikációs felület, valamint egy
dokumentumtároló

rendszer

lesznek.

A

belső

felület

munkacsoportonként

is

rendelkezésre áll, azaz minden egyes munkacsoportnak saját, önálló tárhelyei, üzenetei,
hírei lehetnek, melyeket a rendszer a többiektől függetlenül kezel. Az EU-s dokumentációs
követelmények miatt a teljes projekt hivatalos iratanyagát (pl. szerződések, számlák,
hivatalos dokumentumok) a központi menedzsment felé továbbítani kell, így a belső
rendszer ennek is helyet kell adjon. Az továbbított dokumentumok elhelyezését úgy kell
biztosítani, hogy ahhoz a központi menedzsment férhessen csak hozzá.

3.2 Felhasználók és besorolásaik
A felhasználók regisztrációja zárt rendszerű, azt csak erre jogosított felhasználók
végezhetik el (partnerenként 1-1), külső felhasználó regisztrációja nem lehetséges.
A felhasználók munkacsoportokba kerülnek besorolásra, egy felhasználó több
munkacsoportnak is tagja lehet. A munkacsoport tagság feljogosítja a tagot, hogy a
munkacsoport tárhelyéhez, valamint kommunikációs falához (fórumához) hozzáférjen,
arra bejegyzéseket írjon. A regisztráció során legalább a felhasználó nevét és e-mail címét
meg kell adni.
A rendszer megkülönbözteti és kiemelten kezeli a központi menedzsment tagjait, akik a
portálon megjelenő minden információhoz hozzáférnek.
A kommunikációs felület egy zárt, fórum jellegű felület, amely szervezésre és viták
lebonyolítására is alkalmas.
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3.3 Nyilvános felület
A nyilvános felület felépítése elsősorban egy webes publikációs platformét követi:
rendelkezik valamilyen állandó fejléccel, lábléccel, ajánló területtel, menüvel. Helyet kell
rajta biztosítani az állandó jellegű tartalommal bíró cikkeknek (általános projektleírás,
impresszum, stb.), a projekt keretében szerveződő nyilvános eseményeknek, és a projekt
megvalósítása során keletkező kisebb-nagyobb híreknek is. A nyilvános felületen minden
tartalom lokalizálható kell legyen, de nem követelmény, hogy minden tartalom minden
lehetséges nyelven rendelkezésre álljon.

A nyitóoldal tartalmi elemei jelentős részben automatikusan előállíthatók a rendszerben
található friss hírekből és eseményekből. Szükség esetén teljesen egyedileg szerkeszthető
blokkokkal is el lehet látni az oldalt.
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