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Nemzetközi kapcsolatok 
(National contact points) 

Ha esetleg Ön kapcsolatba szeretne lépni a résztvevő országok valamelyikével, a részletes 

elérhetőségeket megtalálhatja a "National coordination and contact points" oldalon. Az oldal elérheti 

linken: http://www.interreg-danube.eu/contacts/national-coordination-and-contact-points, vagy a 

menüből a "Contacts" menüpont alatt a "National coordination and contact points" linkre kattintva. 

Az oldalon az országok listája fog megjelenni.  Ahhoz hogy az elérhetőségeket lássa, kattintson rá az 

ország nevére. Az országhoz tartozó elérhetőségek fognak megjelenni két kategóriában:  " NATIONAL 

CONTACT POINT " és "MONITORING COMMITTE MEMBERS". 

Hírlevél feliratkozás 
(Newsletter subscription) 

Feliratkozás 
Minden látogatónak adott a lehetőség hogy feliratkozzon a Program és a Projectek hírleveleire. 

Hírlevél feliratkozásra több lehetőség is van: 

 Általános feliratkozás: 

a következő URL-t megnyitva: http://www.interreg-danube.eu/subscribe-to-newsletter, majd 

az űrlapot kitöltve 

 Regisztráció során: 

a regisztrációs űrlap kitöltése során a "Subscribe to newsletter" jelölőnégyzet bekattintásával 

 Jóváhagyott projectek aloldalain: 

minden Jóváhagyott projectnek (approved project) megvan a saját feliratkozó listája amely 

nem egyezik a program feliratkozó listájával melyre az előző két módon lehet feliratkozni. 

Amennyiben szeretne feliratkozni bármely jóváhagyott project saját hírleveleire, megteheti a 

project aloldalán. 

Leiratkozás 
Amennyiben szeretne leiratkozni a hírlevelekről, a hírlevélben található "Unsubscribe" linkre 

kattintva megteheti azt. 

Ha Ön regisztrált tagja az oldalnak, akkor a profilszerkesztése aloldalon található űrlap 

szerkesztésével is leiratkozhat a hírlevelekről. 

Fórum 
(fórum)  

A fórum az oldal minden látogatója számára elérhető, de hozzászólásokat csak a regisztrált 

felhasználók tudnak írni, bejelentkezett állapotban. 

A fórum két szintes: 

http://www.interreg-danube.eu/contacts/national-coordination-and-contact-points
http://www.interreg-danube.eu/subscribe-to-newsletter
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 Fő kategóriák: 

a főkategóriák gyűjtik a témákat 

 Témák: 

a hozzászólásokat tartalmazzák 

A hozzászólásokat az adminisztrátorok moderálhatják. Ha egy hozzászólás moderálásra kerül akkor 

annak szövege nem jelenik meg a publikus felületen, csak egy "deleted" felirat lesz látható. Ebben az 

esetben egy értesítő e-mailt küld a rendszer hozzászólás tulajdonosának. 

Jóváhagyott projektek 
Approved projects 

"Approved" projektek az adminisztrátorok által elérhetőek. A project létrejöttekor ők rendelnek a 

projekthez új, vagy már létező felhasználókat. A felhasználók projekthez rendelésekor egy értesítő e-

mailt küld a rendszer a felhasználók számára. 

A Lead partnereknek és a Partnereknek további funkciók elérhetőek bejelentkezés után: 

 Lead partnerek: 

A projektek tulajdonosai. A Lead partnerek bejelentkezés után tudják szerkeszteni saját 

projektjeiket. Képesek híreket hozzáadni, dokumentumokat kezelni, hírlevelet küldeni, és 

aloldalakat kezelni. 

o Projekt szerkesztés: 

Bejelentkezett állapotban a "My projects" oldalon válasszon ki egy projectet 

amelyben az Ön hozzáférése "Lead partner"-ként van megjelölve. A project főoldalán 

az "Edit" gombra kattintva tudja szerkeszteni a projekt adatait.  

o Hírkezelés: 

A projekthez rendelt híreket az oldalsávban található "News and Events" linkre 

kattintva tudja elérni. A Lead partner tudja szerkeszteni a listában megjelenő híreket 

vagy felvihet újat is az "Add" gombra kattintva. A megjelenő űrlap kitöltése és 

elmentése után a cikk automatikusan publikálódik, és elérhetővé válik minden 

felhasználó számára. 

A projekt hírei nemcsak a projekt oldalon jelenik meg, hanem a "Project news" 

szekcióban és a program főoldalán is. 

o Dokumentum kezelés: 

Az oldalsávból elérhető mind a Lead partnereknek mind a Partnereknek. 

A "Document manager" kezeli mind az 5 féle dokumentumot: 

 Eredmények dokumentum (output document): 

Ezek azok a dokumentumok amelyek listázásra kerülnek az "Output Library"-

ban és bármely felhasználó számára elérhetőek. 

 Publikus dokumentum (public document): 

Alapértelmezetten ezek a dokumentumok nem jelenek meg sehol az oldalon, 

de bárkinek elérhetőek akik rendelkeznek a dokumentum linkjével. Ez a típus 

arra használható, hogy dokumentumokat (képeket) szúrjanak be az egyes 

tartalmi oldalakba. 
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 Privát dokumentum (private document): 

Nincs listázva és nem elérhető publikusan. Csak a Lead Partnerek és a 

Partnerek érik el. Segíti a partnerek egymás közti dokumentum cseréjét. 

 Kép (photo): 

A galériában jelenik meg 

 Videó (video): 

A galériában jelenik meg 

o Hírlevél kampány küldése: 

Mindegyik projektnek saját levelezőlistája van amelyet a Lead partnerek 

használhatnak hírlevél küldésre. Erre a listára bármely látogató fel tud iratkozni a 

projekt főoldalán elhelyezett űrlapot kitöltve. 

Amennyiben vannak a listán feliratkozók a Lead partner küldhet hírlevelet nekik. 

Ehhez a "Newsletter campaigns" linkre kell kattintani az oldalsávban majd a Send 

new campaign" gombra. A levél tárgyát és szövegét ki kell tölteni a megjelenő 

űrlapon. Figyeljen arra, hogy a levél tárgya elé a rendszer automatikusan hozzáfűzi a 

project betűszavát (project acronym).  Elküldés előtt egy megerősítő ablak fog 

felugrani amit el kell fogadni. 

A kiküldött hírlevelek a project "Newsletter campaigns" kerülnek listázásra. 

o Aloldalak kezelése: 

Ha az alapértelmezett aloldalakon kívül szeretne a Lead partner új aloldalakat 

hozzáadni projektjéhez azt a "+ Create new section" linkre kattintva teheti mega 

megjelenő űrlapot kitöltve. Mentés után az oldal automatikusan publikálódik, és 

azonnal elérhető lesz bármely felhasználó számára, és az új aloldal linkje bekerül az 

oldalsávba. 

 Partnerek: 

Azok a Partnerek akik nem Lead partnerek, bejelentkezés után elérik a projecthez tartozó 

privát dokumentumokat, illetve lehetőségük van újak feltöltésére. 

A dokumentumok kezelése ugyan úgy történik mint a Lead partnerek etében. 

Felhasználó kezelés 

Regisztráció 

(Registration) 

Látogasson el a regisztrációs oldalra http://www.interreg-danube.eu/register vagy kattintson a 

"Registration" linkre a láblécben. 

A regisztrációs űrlapon minden kötelező mezőt ki kell tölteni. Opcionálisan be lehet pipálni a 

"Subscribe to newsletter" jelölőnégyzetet, mely engedélyezi a rendszer számára hogy hírlevelet 

küldjön a megadott e-mailcímre. 

Sikeres regisztrációs űrlap kitöltése esetén egy megerősítő e-mailt küld a rendszer a megadott e-

mailcímre. Az e-mailben található linkre kattintva történik a felhasználói fiók megerősítése. 

A regisztráció megerősítése után be tud jelentkezni a felhasználó a rendszerbe. 

http://www.interreg-danube.eu/register
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Bejelentkezés 

(Login) 

Regisztráció után a felhasználónak lehetősége van bejelentkezni a rendszerbe és igénybe venni 

különböző funkciókat a hozzáférési szintjétől függően. 

Bejelentkezéshez látogassa meg a "Login" oldalt a következő linken: http://www.interreg-

danube.eu/login vagy kattintson a "Member area" gombra az oldal jobb felső sarkában. 

Bejelentkezéshez adja meg regisztrációnál elmentett felhasználónevét és jelszavát a bejelentkezés 

oldalon. 

Bejelentkezés után a korábbi "Member area" gomb egy lenyíló menüvé változik. Különböző funkciók 

elérhetőek a gombra kattintva: 

 Profilom(My profile): 

A felhasználó adatainak megváltoztatására nyújt lehetőséget. A jelszót is ezen az oldalon 

lehet megváltoztatni. 

 Projectjeim (My projects )(csak Lead partnereknek és Partnereknek elérhető): 

Ha a felhasználó bármely projektnek a Partnere vagy Lead partnere, akkor ezek a projektek 

itt kerülnek listázásra. 

 Kijelentkezés (Logout): 

rendszerből való kijelentkezéshez válassza ezt az opciót. 

Elfelejtett jelszó visszaállítása 

(Resetting forgotten password) 

Amennyiben elfelejtette jelszavát kérjük látogassa meg a következő oldalt: http://www.interreg-

danube.eu/login, vagy kattintson a "Member area" gombra az oldal jobb felső sarkában. 

Ezen az oldalon kattintson a "Forgotten password?"linkre, és a megjelenő űrlapot töltse ki a 

regisztrált felhasználónevével vagy e-mailcímével. 

A rendszer egy e-mailt küld a megadott e-mailcímre, amiben egy link található. A linkre kattintva meg 

tudja változtatni jelszavát. Sikeres jelszóváltoztatás esetén a rendszer automatikusan bejelentkezteti 

a felhasználót, és a továbbiakban az új jelszóval lehet majd bejelentkezni a rendszerbe. 

http://www.interreg-danube.eu/login
http://www.interreg-danube.eu/login
http://www.interreg-danube.eu/login
http://www.interreg-danube.eu/login

