
AZ ADAPTÁLT NETFIT®-HEZ 

TOVÁBBFEJLESZTETT INFORMATIKAI RENDSZER 

BEMUTATÁSA 

„EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT! – A NETFIT® 

FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK BEMUTATÁSA” 



Célok és szempontok 

 

 Fenntarthatóság/Jogi környezet/Valós igény 

  

 Felhasználóbarát felületek kialakítása 

 

 Gyors, egyszerű és egyértelmű kezelőfelületek 

 

 Dinamikus rendszer fejlesztése 
 
 

 



A folyamat összefoglalása 



1. Belépés 

2. Tanulócsoportok ellenőrzése 

3. Tanulók besorolása egyedi kategóriába 

4. Fittségi tesztek kiválasztása 

5. Mérési eredmények rögzítése 

A folyamat összefoglalása 



• Kérem, nyissa meg a www.netfit.eu oldalt, majd írja be a 
felhasználónevét és a jelszavát! 

 

• Kattintson a BELÉPÉS gombra! 

BELÉPÉS 
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http://www.netfit.eu/
http://www.netfit.eu/
http://www.netfit.eu/
http://www.netfit.eu/


• A modulválasztó oldalra jut, kérem, válassza a NETFIT® 
rendszer csempét! 

 

BELÉPÉS 



• Az intézményválasztó oldalra jut, kérem, válassza ki melyik 
intézmény tanulóinak adatát kívánja kezelni! 

• Ezután kattintson az RENDBEN gombra 
 

BELÉPÉS 



• Miután kiválasztotta a megfelelő intézményt, kérem 
kattintson az OSZTÁLYKEZELÉS menüpontra! 

 

Tanulócsoportok ellenőrzése 



• A menüpontban, a feladatellátási helyen kijelölt ún. NETFIT® 
adminisztrátor által létrehozott, és Önhöz rendelt 
tanulócsoportokat listázza a rendszer! 

• Megjegyzés: amennyiben a lista üres, még nem történt meg a 
tanulócsoportok létrehozása, ebben az esetben keresse a 
NETFIT® adminisztrátort az iskolában 
 
 

 

Tanulócsoportok ellenőrzése 



• A tanulócsoport előtt található „+” jelre kattintva a rendszer 
listázza a tanulókat 

• A tanulócsoport sorában található Diák hozzárendelése 
gombbal tudja módosítani a tanulócsoport „névsorát”   

 

 

Tanulócsoportok ellenőrzése 



• Kattintson a tanulócsoport előtti „+” jelre 
• Minden tanuló mellett 5 gombot talál 

– Leválaszt  – a tanuló törlésre kerül a tanulócsoportból, ezután újra  
   hozzáadhatóvá válik másik tanulócsoportokba az   
   évfolyamának megfelelően 

– Áthelyezés – a tanuló áthelyezhető saját tanulócsoportok között 
– SPEC   – tanuló speciális igényének jelölésére szolgál 
– Megtekint  – tanuló személyes adatainak megtekintése 
– Eredmények  – tanuló előző tanévi és jelenlegi mérési eredményeinek  

   megtekintése 
 

 

Tanulók besorolása egyedi kategóriába 

• Kérem, kattintson a SPEC gombra! 

 



Tanulók besorolása 

• A gombra kattintva egy felugró ablak segítségével tudja 
megadni a tanuló speciális kategóriáját 

• A legördülő menüből válassza ki a megfelelőt, majd a 
Mentés gombbal mentse el a módosításokat! 



Fittségi tesztek kiválasztása 

• Kattintson a Mérés menüpontra, majd az aktuális tanév 
Fittségi felmérése előtti „+” jelre 

• A rendszer listázza az Önhöz tartozó tanulócsoportokat 



Fittségi tesztek kiválasztása 

• Kattintson a tanulócsoport előtti „+” jelre a rendszer 
listázza a tanulókat 

• Amelyik tanulót korábban speciális kategóriába sorolt 
külön táblázatban szerepel a tanulócsoporton belül 

• A rendszer automatikusan speciális kategóriától függően 
az ún. javasolt teszteket jeleníti meg 

• Amennyiben módosítani szeretné a teszteket, kattintson 
a Feladatok módosítása gombra 



Fittségi tesztek kiválasztása 

• A Feladatok módosítása gombra kattintva a rendszer 
felajánlja az opcionálisan választható teszteket 

• Amennyiben szükséges, válasszon az opcionális tesztek 
közül a tesztek melletti pipák segítségével, majd 
kattintson a Mentés gombra 



Mérési eredmények rögzítése 

• A fittségmérési eredményeket a Mérés menüpontban 
tudja feltölteni 

• A mérési eredmények rögzítésére két alapvető mód van: 

• „Offline” – a rendszerből generált Excel táblázat 
visszatöltésével 

• Online – kézi adatbevitel segítségével (tesztenként, 
tanulónként vagy tanulócsoportonként) 

• Megjegyzés: speciális kategóriába sorolt tanulók esetén 
nincs lehetőség az „offline” excel táblázat 
visszatöltésére, ebben az esetben a tanulónkénti 
adatbevitelt javasoljuk! 

 



Mérési eredmények rögzítése 

• Kattintson a tanuló melletti Adatbevitel gombra majd a 
felugró ablak segítségével rögzítse a mérési 
eredményeket! 

• Az oldal alján található Mentés gombra kattintva a 
rendszer menti és értékeli a rögzített mérési 
eredményeket 





Köszönöm a figyelmet! 


