aSc export/import
A folyamat közben ne lépjen ki a Taninform és az aSc programból sem, ügyeljen arra,
hogy a Taninformban ne járjon le 30 perces tétlenség esetén a biztonsági idıkorlát.
Kövesse a leírt lépéseket.
Az „Oktatásszervezés/Órarend” menüpont alatt érhetı el a funkció használatához
szükséges „aSc export/import” oldal. Az összeköttetés kétirányú. Elsıként a Taninformból
kell kiexportálnunk a szükséges adatokat, majd az ezeket tartalmazó fájlt be kell importálnunk
az aSc órarendszerkesztı programba. Ezután az elkészült órarendet az órarendszerkesztıbıl ki
kell exportálnunk, majd legvégül beimportálni a Taninformba.
Az oldal „varázsló” szerően mőködik, az egyes lépések között a „tovább” és a „vissza”
gombokkal navigálhatunk.
Szükséges adatok kinyerése a Taninform programból
Az „aSc export/import” oldalon az „Adatmozgás iránya” lapon válassza ki az „export
(Taninformból aSc-be)” funkciót, majd kattintson a „tovább” gombra. Az „Órarend
kiválasztása” elnevezéső lapon ki kell tölteni, hogy mely tanév, mely ciklusának (félévének)
órarendjét kívánja majd az aSc-ben elkészíteni, és meg kell adnia egy dátumot, hogy ez az
órarend mikortól érvényes. Tovább gombra kattintva a következı lapon meg kell adnia, hogy
az órarend hány különbözı típusú hetet tartalmazzon (A, B, stb.). A következı két oldalon
válasszon a lehetıségek közül az Ön iskolájának megfelelıt. Végül az „XML állomány
letöltése” lapon kattintson a letöltés gombra, majd a kiexportált fájlt mentse le az Ön
számítógépére, tetszıleges helyre.
A Taninformból kinyert adatok beimportálása az aSc-be
Az aSc órarendszerkesztı program megnyitását követıen kattintson az „Új órarend
létrehozása” ikonra (vagy válassza a „Fımenü/Új” menüpontot), majd a varázsló 1. lépése
ablakban rögtön a „Bezárás” gombra. Ezután a menüben keresse meg a „Fájl/Import”
menüpontot, és azon belül válassza az „aSc ÓraRend XML”-t, majd keresse meg a korábban
elmentett, Taninformból kiexportált fájlt, és nyissa meg. A felugró ablakokban nyomjon az
„OK” gombra. Ha minden adatot átszinkronizált a program, akkor kattintson az „Órarend/Új
generálása” menüpontra, és ott nyomjon az „Órarend generálás kezdése” gombra. A program
ekkor automatikusan generál egy órarendet. Az elkészült órarendben természetesen lehetıség
van egyes órák áthelyezésére is, de az újbóli „Órarend/Új generálása” menüpontra kattintva a
program elkészíti az órarendnek egy másik véletlenszerő változatát.
Az aSc-ben elkészített órarend kiexportálása
Az „aSc export/import” oldalon az „Adatmozgás iránya” lapon válassza ki az „import
(aSc-bıl Taninformba)” funkciót, majd kattintson a „tovább” gombra. Az „Órarend
kiválasztása” elnevezéső lapon ki kell töltenie, hogy mely tanév, mely ciklusának (félévének)
órarendjét készítette el az aSc-ben, és meg kell adnia egy dátumot, hogy ez az órarend
mikortól érvényes. Tovább gombra kattintva a következı lapon meg kell adnia, hogy az
órarend hány különbözı típusú hetet tartalmaz (A, B, stb.). Az „XML állomány letöltése”
elnevezéső lapon kattintson a „Letöltés” gombra, majd a kapott fájlt mentse le az Ön
számítógépére, tetszıleges helyre. Ez egy sablon fájl, melyre azért van szükség, hogy az aScbıl kiexportálandó kész órarend a Taninformnak megfelelı formát öltse. Ha lementette a fájlt,

akkor az aSc programban kattintson a „Fájl/Export” menüpontra, és válassza az „aSc
ÓraRend XML”-t. Keresse meg a számítógépén az imént lementett sablon fájlt, és írja felül.

Az aSc-bıl kiexportált órarend beimportálása a Taninformba
A Taninform programban az „XML állomány letöltése” lapon kattintson a „tovább”
gombra. Az „Importbeállítások” lapon válasszon ellenırzési formát, itt is megadhatja az
órarend érvényességének intervallumát, valamint beállíthatja, hogy ha olyan tanévre, ciklusra
dátumintervallumra kíván órarendet beimportálni a programba, amilyen már létezik, akkor
törölje a régit. Ha nem kívánja törölni az eredeti órarendet (javasolt), akkor az
„Oktatásszervezés/Órarend/Órarend felvétele” oldalon is beállíthatja az érvényességét.
A következı lapon a „Tallózás”-ra kattintva keresse meg számítógépén az aSc-bıl imént
kiexportált fájlt, és nyissa meg. Ha nem pipálja be az „adatok mentése sikeres feltöltés esetén”
jelölınégyzetet, és a „Feltöltés” gombra nyom, akkor a program leellenırzi, hogy a feltölteni
kívánt fájl hibátlan-e. Ha nem talál hibát, akkor a jelölınégyzet bepipálását követıen ismét
kattintson a „Feltöltés” gombra.
Az elkészült órarend bekerült a Taninform programba, melyet megtekinthet az
„Oktatásszervezés/Órarend/Órarend táblázatos kitöltése” oldalon.

