Licencek riport
Riportelemző segédlet

Az alábbi táblázat röviden bemutatja az e-mailben megküldött, „Licencek” nevű, Excel
formátumú riport oszlopait. A magyarázat segítséget nyújt az adminisztrátorok számára a további
feldolgozáshoz szükséges oszlopok kiválasztásában. A táblázat alatt található néhány példával pedig
szeretnénk bemutatni, hogyan használhatja a táblázat adatait további következtetések levonására.

A riportban megjelenő adatmezők
Riport adatok

Magyarázat

Érték, ill. példa

Ajánlat azonosítója

Az ajánlat egyedi azonosító
kódja

(szám-és betűsor)

Csomag címe

Az ajánlati csomag címe

(szám-és betűsor)

Kibocsátó szervezet

Az ajánlatot jegyző szervezet

(tanulmányi vagy más intézmény)

Licenc létrejötte

A licenc létrehozásának
dátuma

(dátumérték)

Licencbirtokos azonosítója

A licencbirtokos egyedi
azonosítója

(szám-és betűsor)

Licencbirtokos neve

A licencbirtokos neve

(intézmény vagy személy)

Licencbirtokos e-mail címe

A licencbirtokos e-mail címe

(e-mail cím)

Licenc nettó időkeret

Az ajánlatban foglalt nettó
hozzáférési idő

(perc)

Licenc bruttó időkeret

A kurzuson való tanuláshoz
rendelkezésre álló hozzáférési
idő

(perc)

Licenccel eltöltött idő

A kurzusregisztráció
dátumától a kurzuson
tanulással eltöltött idő

(perc)

Aktív licenc?

Azt jelzi, hogy aktív-e a licenc,
azaz hogy ennek a licencnek a
terhére történik-e a tanulás

(Igaz / Hamis)

Tanulmányi státusz

A tanuló által tanult kurzus
Értékei:
állapota (a kurzusban található
 Sikertelen: A kurzusban
tananyagok státuszának
lévő tananyagok
összesítéséből adódik)
követelményeit a tanuló
nem teljesítette az a
rendelkezésre álló (bruttó
vagy nettó) idő alatt.
 Nem indított: A kurzusban
lévő tananyagok közül a
tanuló nem indította el
egyiket sem.
 Folyamatban: A tanuló
megkezdte a tanulást a
kurzus legalább egy
tananyagaiban.
 Bejárt: A tanuló a
kurzusban található
tananyagok minden olyan
tananyagban bejárta az
összes oldalt, amelyben ez
kötelező.
 Teljesített: A tanuló
sikeresen elvégezte a
teszteket, de nem járta be
a kurzusban található azon
tananyagok minden
oldalát, amelyekben ez
kötelező lenne.
 Megfelelt: A tanuló
sikeresen teljesítette a
kurzus követelményeit

Kurzus nettó időkerete

Az időkeret, amely idő alatt a
tanuló megvalósíthatja a
kurzus követelményeit

(perc)

Kurzusban eltöltött nettó idő

A tanuló által a kurzusban
eltöltött idő

(perc)

Licenc dokumentum státusza

A licenchez feltételként
kapcsolt dokumentumpéldány
státusza

(Szükséges / Nem szükséges /
Függőben / Elfogadva /
Visszautasított)

Fizetési kötelezettség
státusza

A licenchez feltételként
kapcsolt fizetési kötelezettség
státusza

(Ismeretlen / Nincs kifizetve /
Folyamatban / Sikeres /
Sikertelen)

Használati esetek
Az alábbiakban bemutatunk néhány példaértékű használati esetet:
1. Ha az ajánlatot

jegyző intézményt keresi, az azt jegyző szervezet neve alapján

találja meg („Kibocsátó szervezet” oszlop).
2. Ha arra kíváncsi, mely

licencekkel tanulnak még tanulók, szűrje a táblázatot

az „Aktív licenc” oszlopban az „Igaz” értékre.
3. Ha arra kíváncsi, hány

olyan tanuló volt, akinek a tanulási idő nem volt

elegendő a „Megfelelt” státusz megszerzéséhez, szűrjön a következőkre: „Tanulmányi
státusz” („Sikertelen”); „Licenc dokumentum státusza” („Elfogadva” és „Nem szükséges”), és
„Fizetési kötelezettség státusza” „Sikeres” és [üres].
4. Ha arra kíváncsi, mennyi

időt töltöttek el a tanulók egy adott licenc
keretében egy adott kurzusban, rendezzen vagy szűrjön a
o

„Kurzusban eltöltött nettó idő”, és a

o

„Licenccel eltöltött idő” oszlopok alapján.

