
 

  

Informatikai Eszköz Nyilvántartó rendszer: 

Összefoglalva: 

A rendszer célja, hogy információt nyújtson az igényelt szolgáltatások listájáról. Kiválósága, hogy a 
tradicionális leltári rendszert ötvözi az informatikában jól ismert monitoring rendszerhez hasonló 
státusz és összehasonlító elemekkel.  

Ez azt jelenti, hogy  

az átadás-átvételi nyomtatás során az informatikai munkatárs tételesen rögzíti a felhasználó 
eszközéhez tartozó jogosultsági szinteket. Ezen információ az átadás-átvételi bizonylaton is 
megjelenik. A jogosultsági szintek összesítő listáját a rendszergazdák lekérhetik (ez látható a csatolt 
képen) és irányvezetőként használhatják/alkalmazhatják a felhasználó belépésekor és kilépésekor 
egyaránt. További újítás, hogy a leltárt támogató listák tartalmazzák a gépek állapotát, megkönnyítve 
ezáltal a napi és a leltári időszakban végzendő keresési munkát.   

Jelentős előnyt jelent, hogy a tartományban aktív gépek listáját, emberi adatrögzítés és keresgetés 
nélkül is táblázatos formában, a leltárral összevetve lehet kinyomtatni vagy excel-be exportálni. Az 
eljárás (lényegében) azon alapszik, hogy a gépek gyártási száma kiolvasható a BIOS-ból, mely adat a 
leltári rendszerben rögzített adatokkal és leltári számmal „összesorolhatók”. Ennek 
eredményeképpen láthatóvá válik a hibásan rögzített tételek. Ezen hibás és hibátlan tételeket szintén 
listázza a szoftver.  

Mindezen törekvés része, annak a törekvésnek, hogy a hálózaton lévő eszközök, kizárólag csak azon 
szolgáltatáshoz tudjanak hozzájutni, melyek rögzítve lettek az átadás-átvételi íven és erős kritérium, 
hogy ezen hozzáférések bármikor listázhatóak, engedélyezhetők és tilthatók legyenek. 
(szkriptelhetőek legyenek). 



 

2020.09.25. Státusz: 

A hét jelentős részében a pénzügytől kapott adatok karakterhelyes import szoftverész megírásával 
foglalkoztam. Két állományt kaptam a Györgyitől, amelyben a gyáriszámok, a leltáriszámok, az eszköz 
megnevezése és beszerzésnek ideje található. Az importot követően frissíti a leltárkörzeteket és 
kiegészíti az adatbázis az új tételekkel. Fontos megjegyezni, hogy az adatbázisban eszközök 
leltárkörzeteit újra rendezi az importáltak szerint. Tehát az importálást követően az eszközök 
tulajdonosai a könyvelési rendszerhez igazítva megváltoznak! 

Az importálás és szinkronizálás 5 lépésben történik:  

IMPORT: 

http://10.200.253.2/kicsinygyimport 

Az importált tételek rendezetlenek és nincsenek kategorizálva, ezért az IENY-ben lehetőség van 
kategóriákra bontani a tételeket. A jelenlegi importálásból származó informatikai eszközök 
mennyisége elenyésző a 3000 ezer darabszámhoz képest. A tételek kategorizálása azért szükséges, 
hogy az informatikai eszközöket meg tudjuk különböztetni az irrelevánsaktól. Ezen 
megkülönböztetést egy automata segíti, amely az adott kategóriához tartozó „illesztő-szavakat” 
felhasználja a rendezés során.:  
KATEGÓRIA RENDEZŐ: 

http://10.200.253.2/csv/kategorizalas.php 

 FONTOS, hogy az első importáláskor a kategória rendezést végre kell hajtani. (is not null) 

Az átadási nyomtatványon megjelenik a jogosultsági oszlop. A generált átadási ívekről könnyen 
küldhető HTML archívum készül(t): 

http://10.200.253.2/atadasatveteli/ 

Az importáltaktól való eltérés CSV formátumban is kiolvasható: 

http://10.200.253.2/csv/elteresazimportota.php 

Az eszközökhöz rendelt jogosultságok bővíthetőek és CSV formátumban letölthetőek: 

http://10.200.253.2/csv/jogosultsagok.php 

ONLINE gépek, szériaszám szerinti feloldásban 

http://10.200.253.2/csv/kionline.php 
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