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Kedves Kolléganők!  

  

Ezúton ismertetem számotokra a következő Sanus fejlesztésünket, amely egyaránt tartalmaz 

új részeket, hiba javításokat, és funkciós segítést, használjátok sok szeretettel,  

a Sanus3 fejlesztő csapata nevében:    Wenhard Andrea  

  

 

ÚJ FUNKCIÓ, MEGJEGYZÉS MELLETI NAPOCSKA FUNKCIÓNÁL MINDEN 

OLYAN MENÜBEN AHOL MEGJEGYZÉS VAN, PL: ALAPSZŰRÉS, SZŰRÉS: 

 

Változás a napocska funkció használatakor, a napocska megnyomása után kijönn egy ablak, 

amelybe tetszőlegesen írhatsz be megjegyzéseket, és amelyiket választod, az jelenik meg ez 

volt idáig, most találtok egy pipálható szöveget az ablakon √ a kiválasztott szöveg felülírja 

az eredeti szöveget, ez azt jelenti, hogy ha például írtál egy javaslatot a szülőnek, hogy: 

 

Kedves Szülő! Gyermeke bőrgyógyászati szakrendelésre utalása javasolt (beutaló nem kell) 

tisztelettel: XYvédőnő tel:70/..... email:vedono@suli.hu 

 

Kedves Szülő! Gyermekénél magas vérnyomásértéket mértem, kontrollra kérem vissza!!! 

 

Ha mind a kettőt be akartad tenni, nem tudtad, mert kitörölte az előzőt, most, ha nincs a pipa 

bejelölve, egymás után teszi a kijelölt szövegeket. (kérte Mosonmagyaróvár és Gyömrő) 

 

Ennek a funkciónak a kialakításával egyidőben a SZERVIZ/BEÁLLITÁSOK Általános 

résznél a Napocska alatt állítható, hogy a pipa alapértelmezett legyen vagy sem.  

 

ÚJ FUNKCIÓ A MEGJEGYZÉS RÉSZEK SZERKESZTÉSÉRE MINDEN OLYAN 

MENÜBEN AHOL SZERKESZTÉS VAN: 

 

Ha kétszer kattintunk a megjegyzés részre, megjelenik egy külön megjelenitő, szerkesztő 

ablak, ha napocska funkcióban vannak szövegek akkor azok is, így könnyebben 

szerkeszthetjük ezt a funkciót, mint ezidáig, és jobban látható is. További két kattintással a 

kiválasztott napocska funkciós szövegre és már szerkeszthetem is az ablak alsó részén. 

 

SZERVIZ FŐMENÜ/NÉVJEGY MENÜ VÁLTOZÁSOK: 

 

További információk kerültek fel: tanulók létszáma az összes iskolában, tanuló létszám limit, 

lejárati dátum, program verzió, adatbázis verzió. Ezzel egyidejüleg, ha valaki frissíteni 



szeretne regisztrációs kulccsal amit az üres sávra tud beírni, frissítés után a program 

ellenőrizni fogja hogy lejárt kulcsot írt be az illető vagy sem. 

 

 

ÚJ FUNKCIÓ A SZERVIZ FŐMENÜ/BEÁLLITÁSOK MENÜBEN: 

 

Új funkció került be a menübe, a nyomtatási címek füllel (Sopron kérése), minden nyomtatási 

lehetőségnél bármilyen menüről is legyen szó ahol nyomtatni lehet, meg lehet változtatni 

annak címét, tehát az alapszűrés nyomtatása helyett tetszőleges címet adhatok pl: Védőnői 

szűrés lelet. A változtatás után a mentés gombra kell nyomni, hogy ezek után a teszőleges 

szöveg jelenjen meg. Az alapértelmezett gomb mindig az eredeti szöveget hozza vissza.  

 

ÚJ FUNKCIÓ EGÉSZSÉGNEVELÉSFŐMENÜ/TANÁCSADÁS MENÜBEN: 

 

Egy újabb fülön a tanácsadásokat le lehet kérdezni - LEVÁLOGATÁS, tanácsadás dátum 

intervallum és osztály alapján, ki lehet küldeni a leválogatott tanulókat excel táblába, és 

természetesen nyomtatni is lehet. (Ezt többen kértétek, mert több vezető védőnő kéri a pontos 

tanácsadás forgalmom megmutatását, vagy szöveges jelentésben összegezni kell). 

 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT FŐMENÜ VÁLTOZÁSOK: 

 

Az ALKALMASSÁGI FŐMENÜ teljes átalakítása megtörtént és teljesen hasonló lett mint a 

szűrővizsgálati rész, így biztosan adhatók adatok oda-vissza, és ugyan olyan módon jelennek 

meg.  

 

VÉDŐOLTÁSOK FŐMENÜ VÁLTOZÁSOK: 

 

Az oltási kiskönyv nyomtatásakor a nyomtatott szöveg mindig az álló lap tetején jelenik meg. 

 

SZERVEZŐ MUNKA/ OSZTÁLYREND MENÜ VÁLTOZÁSOK: 

 

Az osztály neve részt megnöveltük 10 karakterre, mert az angol iskolákban az osztályok neve 

jóval hosszabb, mint a magyar iskolákban. (kérte Britannica) 

A szakgimnáziumot is lehet választani az osztálytipus választásnál, ennek hozományaként a 

jelentésnél is lehet ilyen osztályok összesítését kérni. 

 

AZ OSZTÁLYTIPUSOKAT VÁLTOZTATTUK: 

 

A mai szakközépiskola osztály helyett szakgimnázium, a szakiskolai osztály helyett 

szakközépiskolai lett, először az OSZTÁLYREND MENÜ-ben állítsátok át akit érint, majd a 

SZERVIZ/ISKOLA ADATAI MENÜBEN is.  

 

SANUS3 PROGRAM JAVITÁSAI: 

 

A TÖRZSADATOK FŐMENÜ-ben a Tanuló összesített lapján az orvosi szűrések dátumai is 

növekvő sorrendben jelennek meg mint a védőnő alapszűrés dátumai. (kérte Balatonalmádi) 

 

AZ INTÉZKEDÉSEK FŐMENÜ-ben az excel exportot javítottuk, szebb és átláthatóbb lett.  

 



A SZERVIZ /TANULÓ MENTÉS BETÖLTÉS MENÜ-ben a betöltésnél jelentkeztek hibák, 

hogy nem tudtatok mindig tanulót betölteni, ezt javítottuk.  

 

A SZÜRÉS NYOMTATÁSNÁL A/5 méretü esetben, a megjegyzés részek igazodnak a 

szöveghez, szebb lett a kinézet.  

 

SZÜRÉS MENÜ-ben a F8110 és az F8120 diagnózisokat a megfelelőre cseréltük.  

További jó munkát mindenkinek a SANUS3 programmal! 

Amennyiben kérdésetek van, kérem hívjatok, vagy írjatok nyugodtan: 

Wenhard Andrea:  06/70/501-1007 vagy 06/96/769-102 

   andrea.wenhard@iskolaegeszsegugy.hu 


