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Bevezetés 

Jelen dokumentum, a WOP (Wholesale One Portal) alkalmazás MARUO (Magyar Telekom Hozzáférési 

Hálózati Referencia Ajánlata) keretében szabályozott L2WAP (Layer 2 Wholesale Access Product), OBH 

(Országos Bitfolyam Hozzáérés) és KBH (Közeli Bitfolyam Hozzáférés) termékekkel kapcsolatos 

funkcionalitását ismerteti.  

A WOP rendszer célja a Magyar Telekom Nyrt. Nagykereskedelmi szervezete által kezelt szabályozott és 

kereskedelmi termékkör értékesítésének támogatása, a távközlési partnerek információkérési, 

megrendelési folyamatainak támogatása -  
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1. Bejelentkezés, MARUO menürendszer 

A felhasználónév és a jelszó megadása után a központi WOP képernyő fogad bennünket. A WOP rendszer 

moduljai, komponensei a felhasználóhoz társított szerepkör és jogosultság függvényében lesznek 

elérhetőek. 

 

A képernyő felső részében található „MARUO” gombra kattintva, egy legördülő menüből kiválaszthatjuk, 

hogy az alkalmazás mely funkcióját szeretnénk használni. A  customer (felhasználói) felületen az alábbi hét 

lehetőség közül választhatunk: 

• Hibamenedzsment 

• ISP (Internet Service Provider) / Szolgáltató váltás  

• Megrendelési köteg 

• Megrendelések 

• Tömeges betöltő 

• Általános kereső 

• Dokumentumtár 

 

 

 

 

A képernyő jobb felső sarkában található az alábbi ikon is,   melyre, ha rákattintunk, 

megjelenik a bejelentkezési és a teljes nevünk. A „Kijelentkezés” gombra kattintva lehetőségünk van az 

alkalmazásból való kilépésre. 
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2. Hibamenedzsment 

A „Hibamenedzsment” felületre úgy juthatunk el, ha a kezdő képernyő jobb felső sarkában található 

„MARUO” gombra kattintunk és a legördülő menüből kiválasztjuk a „Hibamenedzsment” funkciót: 

 

A felületre történő belépés után az alábbi képernyő jelenik meg: 

 

Ezen az áttekintő / lekérdező felületen a WOP -ban kezelt, korábban létrehozott hibajegyeinket tudjuk 

monitorozni, vagy státuszukat nyomon követni. Az áttekintő felületen nem csak a saját, vagy általunk 

létrehozott hibajegyek monitorozására van lehetőségünk, hanem más felhasználók által létrehozott 

hibajegyeket is nyomon tudjuk követni, estleg foly tatni. 
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2.1. Ú j Hibajegy rögzítése 

 

Új hibajegyet a Hibajegy rögzítése felület Szűrők blokk alatt található „Ú j hibajegy” funkciógomb 

segítségével tudunk kezdeményezni. 

 

 

Az új hibajegy létrehozásának első lépése a Partner kiválasztása. A partnert egy legördülő , többválasztós 

listából tudjuk kiválasztani: 
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Miután kiválasztottuk a partnert, következő lépésként a hibajegy típusát kell kiválasztanunk  egy kételemű 

legördülő menüből: Hibajegy vagy TSS mérés: 

 

 

Következő lépésként meg kell adnunk a szolgáltatás azonosítót  (A Szám): 

 

 

Alapellenőrzésként a program megvizsgálja, hogy az adott szolgáltatás azonosítóra (A számra) van-e 

folyamatban hibajegy, és amennyiben igen, akkor a hibajegy nem rögzíthető. 

 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! Abban az esetben, ha kötelező mezők egyikét nem töltjük ki, és 

megnyomjuk a Mentés funkciógombot, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn:  
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Abban az esetben is figyelmeztető üzenetet kapunk, ha nem a megfelelő szolgáltatás azonosítót adtuk 

meg, vagy olyan azonosítót adtunk meg, amelyhez már tartozik nyitott hibajegy: 

 

 

 

 

Miután kitöltöttük a kötelező mezőket, lehetőségünk van megjegyzéseket írni a Megjegyzések blokkban: 

 

 

 

Miután minden szükséges adatot megadtunk, megnyomjuk a Részletes adatok blokk alatt található Mentés 

funkciógombot.  
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A sikeres mentésről a képernyő jobb felső sarkában megjelenő üzenet tájékoztat bennünket: 

 

 

A képernyő közepén megjelenő üzenet lehetőséget biztosít arra, hogy megszakítsuk, vagy visszavonjuk a  

folyamatot. 

Amennyiben nem szakítottuk meg / nem vontuk vissza a folyamatot, az alábbi űrlap jelenik meg a 

képernyőn: 

 

Abban az esetben, ha mégis meggondoltuk magunkat  ezen a felületen is van még lehetőségünk 

visszavonni / megszakítani a folyamatot. 
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A Tovább  gomb megnyomását követően egy újabb űrlap jelenik meg, melyet ki kell töltenünk: 

 

A Tovább  gomb megnyomását követően az adatok elmentődnek, míg a Megszakít / V isszavon gombok 

megnyomását követően a folyamat nem indul el.  
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2.2. Szűrési funkciógomb  

 

A „Hibajegy rögzítése” felület felső részében találjuk a szűrő felületet, míg a képernyő alsó blokkjában a 

szűrés eredménye látható: 

 

A felületre történő belépéskor a Partner mező előtöltött. Keresésünket az alábbi mezők kitöltésével tudjuk 

szűkíteni: 

• Szolgáltatás azonosító 

• WFMS hibajegy azonosító 

• Státusz (legördülő menüből) 

• Módosítás dátuma (felugró naptár) 

• Létrehozó 

• Hibajegy típusa (legördülő menü) 

• Termékkör (legördülő menü) 

• WOP oldali azonosító 

• Részletes státusz (legördülő menü) 

• Utolsó státusz módosítás dátuma (felugró naptár) 

• Módosító 
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Miután beállítottuk a szűrési feltételeket a „Szűrés” funkciógomb megnyomása után a képernyő alsó 

részében, táblázatos formában listázódnak a beállított feltételeknek megfelelő hibajegyek: 

 

A sorok elején található fogaskerékre kattintva az adott hibajegy részletei lesznek elérhetőek.  Ezen a 

felületen lehetőségünk van megjegyzést írni, valamint a korábbi megjegyzésünket törölni. 

 

A szerkesztés komponens alján két funkciógomb található: „Mentés” és „Mégsem”.  

A „Mentés” funkciógombra kattintva elmenthetjük a módosításainkat, míg a „Mégsem” gombra kattintva 

elvethetjük azt. 

A szerkésztés komponens felületen található még az alábbi funkciógomb is:  . 

A funkciógombra kattintva a Megjegyzés történet / Megjegyzés History felületre navigál minket a rendszer: 
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 Ezen a felületen lehetőségünk van áttekinteni, hogy ki, mikor, milyen megjegyzést írt, vagy törölt az adott 

hibajeggyel kapcsolatban. A felületet a képernyő jobb felső sarkában található X-re kattintva tudjuk 

elhagyni. 

 

A szűrés eredményét tartalmazó táblázat  felett, illetve alatt, további funkciógombokat találunk: 

• Részletek 

• TSS mérés indítása 

• Hibajegy indítása 
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2.2.1. Részletek 

 

A „Részletek” funkciógomb segítségével, attól függően, hogy a kiválasztott hibajegy típusa Hibajegy vagy 

TSS mérés, egy olyan felületre jutunk, ahol egy átfogó képet kapunk a kiválasztott jegy részletiről. 

 

Hibajegy részleteit összefoglaló felület: 

 

A felület felső része a H ibajegy fő adatait tartalmazza. A Hibajegy fő adatai alatt található táblázatban a 

Hibajegy státuszait tekinthetjük át időrendi sorrendben. A következő blokk a Hibajegy részletei nevet viseli. 

A Hibajegy részletei blokk  alsó részében egy Összefoglaló box található, amely tartalmazza például a 

partner nevét, címét, kapcsolattartó telefonszámát. 

 
A felület legalsó részében a Hibaelhárítási feladatokat tudjuk áttekinteni időrendi sorrendben. 

 

Hibaelhárítási feladatokat tartalmazó blokk alatt egy Megjegyzés boxot találunk. 

A Hibajegy részletei felületet a képernyő jobb felső sarkában található X-re kattintva tudjuk elhagyni. 
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TSS mérés részleteit összefoglaló felület: 

 

A felület felső része a Fej adatokat tartalmazza. A fej adatokot között megtaláljuk a hibajegy típusát, a WOP, 

valamint a WFMS azonosítót. 

A Részletek rész a mérés során kapott különböző technikai, műszaki, technikai paramétereket, 

eredményeket tartalmazza. 
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A „Részletek” funkciógomb megnyomását követően nem csak a kiválasztott hibajegy részleteiről 

kaphatunk átfogó képet, hanem a hibajegy státuszától, típusától függően, különböző üzenetek, 

figyelmeztetések jelenhetnek meg a képernyőn: 
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2.2.2.  TSS mérés indítása 

 

A „TSS mérés indítása” funkciógomb segítségével a kiválasztott hibajegy esetében el tudjuk indítani a TSS 

mérést. 

Miután kiválasztottuk azt a hibajegyet, amely esetében TSS mérést szeretnénk indítani, megnyomjuk a 

szűrés eredményét tartalmazó táblázat alatt , vagy felett található funkciógomb valamelyikét. Miután 

rákattintottunk a funkciógombra, az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn: 

 

Az Igen gomb megnyomását követően, első lépésként megjelenik a hibajegy részletes adatait tartalmazó  

felület. Itt lehetőségünk van eldönteni, hogy valóban TSS mérést szeretnénk indítani , vagy hibajegyet. Ezt 

a Részletes adatok felület jobb oldalán található Hibajegy típusa legördülő menüből választhatjuk ki: 

 
Amennyiben szükséges, ezen a felületen tudunk megjegyzést fűzni az elindítandó folyamatunkhoz  a 
Megjegyzések blokkban. 
 
A Megjegyzések blokk alatt található Mentés gomb segítségével tudjuk véglegesíteni igényünket, míg a 
Mégsem gombra kattintva visszakapjuk az előző felületet. Ekkor a folyamat nem indul el.  
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A sikeres mentésről, valamint folyamat indításról a képernyő jobb felső sarkában megjelenő „Sikeres 
mentés” üzenet tájékoztat bennünket: 
 

 
 
A sikeres mentés után a hibajegy típusa „TSS mérés”-re változik. 
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2.2.3.  Hibajegy indítása 

 

A „Hibajegy indítása” funkciógomb segítségével a kiválasztott hibajegy esetében el tudjuk indítani a 

hibajegy kezelési folyamatot. Miután kiválasztottuk azt a hibajegyet, amely esetében el szeretnénk indítani 

a folyamatot, megnyomjuk a szűrés eredményét tartalmazó táblázat alatt, vagy felett található funkciógomb 

valamelyikét. Miután rákattintottunk a funkciógombra, az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:  

 

Az Igen gomb megnyomását követően, első lépésként megjelenik a hibajegy részletes adatait tartalmazó 

felület. Itt lehetőségünk van eldönteni, hogy valóban Hibajegyet szeretnénk indítani, vagy TSS mérést. Ezt 

a Részletes adatok felület jobb oldalán található Hibajegy típusa legördülő menüből választhatjuk ki. 

 

Amennyiben szükséges, ezen a felületen tudunk megjegyzést fűzni az elindítandó folyamatunkhoz a 

Megjegyzések blokkban. 

A Megjegyzések blokk alatt található Mentés gomb segítségével tudjuk véglegesíteni igényünket, míg a 

Mégsem gombra kattintva visszakapjuk az előző felülett. Ekkor a folyamat nem indul el. 
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Abban az esetben, ha a kiválasztott hibajegyre már van indítva hibajegy kezelési folyamat , az alábbi 

figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn: 

 

 

A Hibajegy megtekintése funkciógombra kattintva megtekinthetjük az adott hibajegy részletes adatait, míg 

a Mégsem gombra kattintva visszakapjuk a felületet. 
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3. ISP Váltás 

Az „ISP Váltás” felületre úgy juthatunk el, ha a kezdő képernyő jobb felső sarkában található „MARUO” 

gombra kattintunk, és a legördülő menüből kiválasztjuk az „ISP Váltás” funkciót:  

A kezdő képernyő jobb felső sarkában található „MARUO” menüben az „ISP Váltás” funkciót kiválasztva 

jutunk az ISP váltás menübe:  

 

 

 

 

A felület felső részében találhatjuk a szűrő felületet, míg a képernyő alsó blokkjában a szűrés eredménye 

látható.  

 
Az „ISP Váltás” menü egy áttekintő / lekérdező felület, ahol az ISP váltásban érintett, adott szolgáltatóhoz 

tartozó szolgáltatás leszerelését lehet monitorozni, illetve státuszukat nyomon követni. Az ISP váltásban 

érintett nagykereskedelmi partner, akinek szolgáltatását egy másik partner által benyújtott igény keretében 

leszerelik, ezen a felületen tekintheti át és jelezhet vissza az őt érintő leszerelésekről : jóváhagyás vagy 

elutasítás. 
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3.1 Szűrési feltételek megadása 

 
A felületre való belépéskor az MT_ID előretöltött , keresésünket a „Termékkör” megadásával tudjuk 

szűkíteni. Lehetséges termékkörök: L2WAP; KBH; OBH. A termékkört tartalmazó mező kitöltése nem 

kötelező. 

 

 
Keresésünket az alábbi mezők kitöltésével tudjuk tovább szűkíteni, ezen mezők kitöltése nem kötelező: 

• Státusz (ISP feladat; Jóváhagyva; Elutasítva; Automatikusan jóváhagyott)  

• A szám 

• Referencia dátum 

• Határidő 

• Módosítás dátuma 

 

3.2. Szűrés funkciógomb  

 

Az előző pontban bemutatott szűrő felület alatt találjuk a „Szűrés” funkciógombot. 
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Miután beállítottuk a szűrési feltételeket, a „Szűrés” funkciógomb megnyomása után a képernyő alsó 

részében táblázatos formában listázódnak a beállított feltételeknek megfelelő megrendelések: 

 

 
A sorok elején található fogaskerékre kattintva az adott megrendelés részletei lesznek elérhetőek. Az ISP 

f e ladat státuszú megrendelések esetén lehetőség van Jóváhagyni vagy Elutasítani azt, illetve  lehetőségünk 

van megjegyzést írni, valamint a korábbi megjegyzésünket törölni.  

 
 

A szerkesztés komponens alján két funkciógomb található: „Mentés” és „Mégsem”. 

A „Mentés” funkciógombra kattintva elmenthetjük a módosításainkat, míg a „Mégsem” gombra kattintva 

elvethetjük azt.  

 

A szűrés eredményét tartalmazó táblázatos megjelenítés alatt további funkciógombot találunk: 

• Tömeges kezelés 
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Tömeges k ezelés esetén lehetőségünk van egyszerre több megrendelés jóváhagyására, illetve  

elutasítására. A sorok elején található check -box segítségével kiválaszthatjuk azokat a megrendeléseket, 

melyek státuszát módosítani szeretnénk. Csak az ISP f e ladat státuszban lévő megrendelések 

módosíthatók. Abban az esetben, ha  ettől eltérő státuszban lévő megrendelés(eke)t választunk ki, az alábbi 

üzenetet kapjuk: 

 

 

Az ISP f eladat státuszban lévő megrendelések kiválasztása esetén lehetőségünk van a megrendelést 

jóváhagyni, illetve elutasítani: 

 

A „Mentés” gomb megnyomása után a módosítás megtörténik, míg a „Mégsem” gombra kattintva 

visszakapjuk a felületet. 
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WOP automatikusan is állíthatja az ISP feladat státuszú megrendelések státuszát, amennyiben a Partner 

azt nem módosítja: Automatikusan jóváhagyott 
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4. Megrendelési köteg felület  

A „Megrendelési köteg” felületre úgy juthatunk el, ha a kezdő képernyő jobb felső sarkában található 

„MARUO” gombra kattintunk, és a legördülő menüből kiválasztjuk a „Megrendelési köteg” funkciót:  

 

Ezen az áttekintő / lekérdező felületen a WOP -ban kezelt MARUO vonatkozású megrendelési kötegeinket 

tudjuk monitorozni. A felület elsődleges célja a rendelések áttekintése, szűrési feltételek mentén történő 

keresése, valamint a kapcsolódó “Megrendelések” felület célirányos meghívása a kiválasztott igény 

csomaghoz. További lehetőség adott a köteg szintű státuszfrissítés kezdeményezése.  

 

 

 

 A köteg megrendeléseket, azaz igényeket fog össze, csoportosítja azokat egy logikai egységben. Egy adott 

Megrendelési csomagban egy partnernek csak azonos termékkörhöz tartozó igényei tartozhatnak. 

Megrendelési kötegnek három forrása lehet: 

• API: WOP API szolgáltatásán keresztül létrehozott – WOP felületen ezen Megrendelések már nem 

módosíthatók. Ebben az esetben a Megrendelési köteg – Megrendelés reláció 1:1. Tehát API-n 

keresztül egyesével rögzített Megrendelés mindig egy új Megrendelési köteghez rendelt.  



WOP felhasználói kézikönyv – MARUO customer funkcionalitás 

26 
 

• WOP: WOP felhasználói felületén rögzített Megrendelési köteg és kapcsolódó Megrendelések. 

Ebben az esetben a Megrendelési köteg – Megrendelés reláció 1:n. Tehát WOP felületen rögzített 

Megrendelések mindig egy előzetesen létrehozott Megrendelési köteghez rendeltek. Felhasználó 

döntése, hogy egy adott Megrendelési köteghez hány Megrendelést rögzít.  

• Tömeges betöltő: külön menüpontban ismertetett excel alapú tömeges betöltési funkció 

eredményeként létrejött Megrendelési köteg és kapcsolódó Megrendelések. Ebben az esetben a 

Megrendelési köteg – Megrendelés reláció 1:n. Excel töltöttségének függvénye, hogy hány azonos 

termékkörhöz tartozó Megrendelési rekordot tartalmaz. Az azonos termékkörhöz tartozó rekordok 

egy közös Megrendelési köteghez rendeltek.  

 
Fontos, hogy ezen a felületen nem lehet Megrendelési köteget létrehozni, csak az üzletileg nem releváns 

adatait lehet módosítani. A Megrendelési köteg létrehozása mindig Megrendelés vezérelt: 

• API forrás esetén a WOP automatikusan hoz létre minden sikeresen feldolgozott Megrendeléshez 

egy Megrendelési köteget 

• WOP forrás esetén a felhasználó a Megrendelések felületen első lépésként hoz létre  egy 

Megrendelési köteget. 

• Tömeges betöltő forrás esetén a WOP az excel feldolgozása során hoz létre automatikusan  egy 

Megrendelési köteget. 

 

4.1. Szűrési feltételek megadása 

 

Az „MT_ID” azonosítót a felületre történő belépéskor előretöltött.  

Első lépésként, a felület felső részében, meg kell adni a „Termékkört”. A termékkör egy legördülő menüből 

választható ki: 

 

Az alábbi termékkörök közül választhatunk: 

• L2WAP 

• KBH 

• OBH 

A Termékkör kitöltése kötelező! *1  

 
1 A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 
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A kötelező szűrési feltételek megadása mellett, a felületen további, olyan feltételeket is megadhatunk, 

amelyek kitöltése nem kötelező, de megadásukkal szűkíthetjük a lekérdezési eredményünket:  

• Felhasználó (legördülő listából választható) 

• Köteg ID 

• Forrás (API, WOP, Tömeges betöltő) 

• Létrehozás dátuma (megadható egy időintervallum)  

• Külső partner azonosító (maximum 100 karakter hosszúságú mező)  

• Lezárt kötegek betekinthetősége 

 

Jelen lekérdezési felület, felső részében megadott szűrési feltételek megadása után, a beviteli mezők alatt 

található „Szűrés” funkciógombra kattintva, a felület alsó részében, táblázatos formában megjelennek a 

kívánt adatok: 

 

 

A táblázatos formában megjelenő eredményhalmaz valamennyi oszlopára lehet rendezni az adatokat. 

Ennek módja, hogy rákattintunk annak az oszlopnak a megnevezésére, melyre rendezni szeretnénk. Az 

oszlop neve mellett megjelenő kis fekete nyilakkal tudjuk a sorrendet beállítani (csökkenő; növekvő; A-Z; 

Z-A).  
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4.2 Megjegyzés hozzáadása 

 

A felület alsó részében megjelenő „táblázat” sorai elején lévő fogaskerék ikonra kattintva, lehetőségünk 

van a kijelölt megrendelési köteghez megjegyzést fűzni, valamint a korábbi megjegyzéseket törölni, 

melyeket a „Mentés” gombra kattintva tudunk elmenteni, illetve a „Mégse” gombra kattintva elvetni. 

 

Automata lefutású igények esetén a partnerek által beírt megjegyzések rögzítéséről a Magyar Telekom nem 

kap értesítést, ezért azokat a rendszer a megrendelés indításakor nem tudja figyelembe venni.  

 
Az alábbi folyamatok automatikusan kerülnek feldolgozásra: 

▪ zöld mezős aktiválási igények 

▪ leszerelések 

▪ ISP / Szolgáltató váltás (technológia nem változik) 

▪ csomagváltás (technológia és termék sem változik) 

Minden egyéb folyamat manuális kezelésű, melyeknél a megjegyzéseket természetesen figyelembe tudjuk 

venni. 

4.3 Megrendelési köteg státuszok 

 

Megrendelési köteg státusza jelenleg nem kezelt, alapbeállításként „Létrehozva” státusszal rendelkezik: 

  

5. Megrendelés rögzítése felület 

A „Megrendelés rögzítése” felületre alapvetően kétféleképpen juthatunk el. Vagy a „Megrendelési köteg” 

felületről navigálunk át, vagy a legördülő menüből választjuk ki a funkciót.  Előbbi esetben már meglévő 
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Megrendelési köteghez tartozó Megrendeléseket érjük el. Továbbá van lehetőség Tömeges betöltő, 

Általános kereső felületekről is a célirányos átnavigálásra. 

 

5.1. „Megrendelési köteg” felületről  

 

A „Megrendelési köteg” felületről történő átnavigálás menete a következő: kijelöljük azt a sort, amely az 

általunk kívánt megrendelési köteget tartalmazza, majd a táblázat alatt található „Megrendelések” 

funkciógombra kattintunk. 

 

 
Abban az esetben, ha a „Megrendelési köteg” felületről navigálunk át, akkor az általunk kiválasztott 

megrendelési köteg adati jelennek meg a „Megrendelés rögzítése” felületen, valamint a megrendelési 

köteghez tartozó megrendelések:  
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5.2 Legördülő menüből 

 

A kezdő képernyő jobb felső sarkában található „MARUO” gombra kattintva, egy legördülő menüből 

kiválasztjuk a „Megrendelések” funkciót: 

 

Abban az esetben, ha menüből választjuk ki a „Megrendelés rögzítése” felületet, az alábbi képernyő jelenik 

meg: 

 

  

A felületre történő belépés / navigálás után az alábbi funkciógombok jelennek meg a képernyő felső 

részében (Megrendelések, Új megrendelési köteg, Megrendelési köteg áttekintés):  

  

Új megrendelési köteget hozhatunk létre, vagy átnavigálhatunk a „Megrendelési köteg” felületre, ahol a 

már korábban rögzített, létrehozott megrendelési kötegeinket tudjuk monitorozni.  

Fontos: Megrendelés rögzítésének előfeltétele, hogy legyen Megrendelési  köteg, amihez rendeljük azt. 

Tehát vagy meglévő, létező Megrendelési köteget választunk, vagy első lépésként létrehozzuk azt. 
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5.3 „Megrendelések” funkciógomb 

 

A belépés után a felületen lehetőségünk van egy, már korábban rögzített megrendelési köteget 

megjeleníteni, az alábbi, kötelező adatok megadásával: 

• Termékkör (legördülő menüből választható ki), 

• MT_ID (legördülő menüből választható ki), minden termék külön MT_ID-val rendelkezik (L2WAP, 

OBH, KBH) 

• Megrendelési kötegazonosító. 

 
Miután megadtuk a szükséges adatokat, a beviteli mező alatt található, „Megrendelések” funkciógombra 

kattintunk, és a képernyő alján megjelennek a megrendelési köteghez tartozó megrendelések:  

 

 

 
Abban az esetben azonban, ha rosszul adtuk meg az adatokat az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg 

a képernyőn: 
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5.3.1. Szűrők megjelenítése 

 

A „Szűrők megjelenítése” gomb bekapcsolásával, az általunk lekért megrendelési köteghez tartozó 

megrendelések között tudunk keresni különböző szempontok szerint.  

 

 

A szűrési feltételek megadása után, az űrlap alján található „Szűrés” gombra kattintva a képernyő alján 

megjelennek az általunk meghatározott kritériumoknak megfelelő megrendelések:  

 

 

Az itt elérhető Szűrő komponens sok azonosságot mutat az Általános kereső felületen elérhetővel.  

5.4. Megrendelési köteg áttekintés funkciógomb 

 

A funkciógomb segítségével átnavigálhatunk a „Megrendelési köteg” felületre, ahol a már korábban 

rögzített, létrehozott megrendelési köteginket tudjuk monitorozni (lásd 4. sz. pont). 
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5.5. „Ú j megrendelési köteg” funkciógomb  

 

E funkciógomb segítségével új megrendelési köteget / kötegeket tudunk létrehozni. Abban az esetben, ha 

a Megrendelési köteg azonosító mező előtöltött, akkor az alábbi kérdés jelenik meg a képernyőn:  

„Biztos új Megrendelési köteget kíván létrehozni?”  

Ekkor választhatunk a Nem és az Igen gombok között. Nem gomb választása esetén visszakapjuk az 

eredeti felületet és nem kerül létrehozásra új köteg, Igen választás esetén lehetőségünk van egy új 

megrendelési köteget létrehozni. 

 

Új megrendelési köteg létrehozásakor figyeljünk arra, hogy a termékkör mező legyen kitöltve. Ellenkező 

esetben figyelmeztető üzenetet kapunk: 

„Kérjük válasszon Termékkört!”  

 

Miután kitöltöttük a szükséges mezőket, az „Új megrendelési k öteg” funkciógombra kattintva az alábbi 

űrlap jelenik meg a képernyőn: 
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Az űrlapon lehetőségünk van elnevezni a köteget, megadhatjuk a Külső (Partner) azonosítót, valamint 

megjegyzést fűzhetünk a megrendelési kötegünkhöz. A Mentés gombra kattintva elmenthetjük az új 

köteget. A Mégsem gombra kattintva elvethetjük az új megrendelési köteg létrehozási igényünket.  

 

5.6. Ú j megrendelés létrehozása / rögzítése  

 

Új megrendelés létrehozásakor első lépésként létre kell hozni egy új megrendelési köteget (lásd 5.5. sz. 

pont), vagy egy már meglévő megrendelési kötegbe tudunk új megrendelést / megrendeléseket rögzíteni. 

A már meglévő köteget a Megrendelések funkciógomb pontban (5.3) ismertetett módon tudjuk 

megjeleníteni ezen a felületen.  

 

Új megrendelés létrehozásának első lépése a megrendelés típusának kiválasztása egy többválasztós 

legördülő menüből: 

 

 
  

A megrendelés típusai az alábbiak lehetnek: 

• Zöldmezős létesítés, 

• Migráció: meglévő internet szolgáltatás, 

• Csomagmódosítás, 

• Áthelyezés, 

• Leszerelés. 
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A választó lista mellett található „Kiválaszt” funkciógomb megnyomásával az adott Megrendelés típusnak 

megfelelő tartalom jelenik meg. 

  

 

 

Az űrlap felső felében található termékjellemzők kiválasztása  után, a „Termék keresése” gombra kattintva 

az űrlap tetején megjelenik, az általunk kiválasztott termék megnevezése:  

 

 

Amennyiben elmulasztjuk megnyomni a „Termék keresése” gombot az alkalmazás figyelmeztető üzenetet 

jelenít meg a képernyőn: 
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Az űrlap következő részében a Kapcsolattartó adatait tudjuk megadni: 
 

 

Kötelezően kitöltendő mezők: 

• Vezetéknév: szöveges mező, maximum 50 karakter hosszú vezetéknév adható meg 

• Keresztnév: szöveges mező, maximum 50 karakter hosszú keresztnév adható meg 

Kapcsolattartó elérhetőségei: 

• Otthoni telefonszám: szöveges mező, csak számjegy írható a mezőbe, 8 számjegy kötelezően (+36 

… formátumban) 

• Mobil telefonszám: szöveges mező, csak számjegy írható a mezőbe, 9 számjegy kötelezően (+36 

… formátumban) 

• E-mail: szöveges beviteli mező, maximum 50 karakter hosszan adható meg, nem kötelező. 

MARUO-s folyamatoknál a felületen az e-mail funkciót kérjük ne töltse ki! 

 

Bár nincs csillaggal jelölve, azaz nem kötelező egyik telefonszámot tartalmazó mező kitöltése sem, ennek 

ellenére egy telefonos elérhetőség megadása mégis kötelező.  

 

Az űrlap alsó felében található a Megjegyzések blokk, ahol lehetőségünk van megjegyzést írni a 

megrendeléshez: 

 

 

A megjegyzések beviteli mezők, szöveges mezők, amelyekbe max imum 1000 karakter hosszan írhatunk. 
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A Megjegyzések blokk alatt található „Mentés”, „Mégsem” funkciógombok segítségével elmenthetjük a 

megrendelésünket, vagy elvethetjük. A „Mentés” funkciógomb megnyomása esetén a képernyő legalsó 

felében, táblázatos formában megjelenik / megjelennek a mentett megrendeléseink:

 

Attól függően, hogy milyen megrendelés típust választunk ki a „Megrendelés típusa” többelemű legördülő 

választólistából, más – más űrlap jelenik meg a képernyőn. Azonban van két közös blokk, amely minden 

esetben ugyanaz. Ez a két közös blokk a fent részletezett „Megjegyzések”, valamint a  „Kapcsolattartó” 

adatait tartalmazó blokk. Az, hogy a kiválasztott terméktípus esetén mely felületi komponensek jelennek 

meg még az űrlapon, a mellékletben található „MARUO megrendelés típusok, felületi komponensek”  

összefoglaló táblázat tartalmazza. 

 

5.7. Megrendelésekkel kapcsolatos műveletek 

 

5.7.1. Módosítás 

 

Miután elmentettük a kívánt megrendelést / megrendeléseket a felület alsó részében táblázatos formában 

megjelennek a mentett megrendelések: 
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A „táblázat” sorai elején lévő „f ogaskerék ikonra” kattintva lehetőségünk van a kijelölt megrendelést 

módosítani, megjegyzést fűzni hozzá, melyet a „Mentés” gombra kattintva tudunk elmenteni, illetve, ha 

meggondoltuk magunkat, akkor a „Mégse” gombra kattintva elvetni. 

 

   

Abban az esetben, ha a „Mégsem” gombra kattintunk figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn. Ekkor 

még lehetőségünk van meggondolni magunkat: 

 

 

5.7.2. Feladás / véglegesítés 

 

A sorok elején található check -boxokat „kitöltve” lehetőségünk van a kiválasztott megrendelések 

feladására / véglegesítésére: 
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Miután kijelöltük azokat a megrendeléseket, amelyeket  véglegesíteni szeretnénk  (ezáltal feladni a 

feldolgozó rendszerek felé), a táblázat alján található „Feladás /  véglegesítés” gombra kattintunk. A 

funkciógombra kattintás után az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:  

  

Ekkor még eldönthetjük, hogy valóban véglegesíteni szeretnénk-e a kiválasztott megrendelés(eke)t. „Igen” 

funkció meghívásakor a képernyő jobb felső sarkában, egy felvillanó zöld mezőben a „Véglegesítés 

s ikeres” felirat olvasható: 

 

 

  

Abban az esetben azonban, ha a kijelölt megrendelést már korábban feladtuk / véglegesítettük, azaz a 

státusza például már nem „Létrehozva” státuszban van, az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn: 



WOP felhasználói kézikönyv – MARUO customer funkcionalitás 

40 
 

5.7.3. St átuszok frissítése 

 

Miután kijelöltük azokat a megrendeléseket, amely státuszát frissíteni szeretnénk, a táblázat alján található 

„Státuszok frissítése” gombra kattintunk. A funkciógombra kattintás után az alábbi üzenet jelenik meg a 

képernyőn: 

 

  

Ekkor lehetőségünk van eldönteni, hogy a frissítést csak az álta lunk kijelölt megrendelés(ek)re kérjük, vagy 

a köteghez tartozó, valamennyi megrendelésre. 

Státuszfrissítéssel a felhasználó WOP oldalról kezdeményezi a kiválasztott megrendelések 

vonatkozásában a kapcsolódó feldolgozó rendszerek felé a státuszok befrissítését. 

 

Abban az esetben, ha elmulasztottuk kiválasztani a frissítendő megrendelés (eke)t, az alábbi figyelmeztető 

üzenet hívja fel figyelmünket a hiányosságra: 
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6. Tömeges betöltő 

A „Tömeges betöltő” felületen lehetőségünk van az Excel táblázatban rögzített megrendelések betöltésére. 

A „Tömeges betöltő” felületre úgy juthatunk el, ha a kezdő képernyő jobb felső sarkában található 

„MARUO” gombra kattintunk, és a legördülő menüből kiválasztjuk a „Tömeges betöltő” funkciót:  

 

Tömeges betöltéshez, egy a WOP felületről elérhető (Dokumentumtár) excel fejlécet kell használni. A 

fájlnak annyi munkalapja van, ahány Megrendelés típus elérhető. Egy megrendelés típus munkalapján 

több termékkör is megadható. Feldolgozás eredményeként annyi Megrendelési köteg jön léte, ahány 

termékkörhöz tartozott sikeresen feldolgozott Megrendelés. 

 

A felületre történő belépés után az alábbi képernyő jelenik meg:  

 
 

A felület legfelső részében találhatjuk a szűrő felületet, míg a képernyő alsó blokkjában az eredményt 

tartalmazó táblázatos megjelenítést. 

A szűrő felület alatt az alábbi két funkciógomb található:  

• Szűrés 

• Állomány kiválasztása 
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6.1. Szűrési feltételek megadása 

 

A felületre történő belépés után, a bal felső részében az „MT_ID” azonosítót előtöltött. A keresésünket a 

„Betöltés dátuma” mező kitöltésével tudjuk szűkíteni. A „Betöltés dátuma” egy tól -ig mező. 

 

Miután beállítottuk a szűrési feltételeket, a „Szűrés” funkciógomb megnyomása után a képernyő alsó 

részében, táblázatos formában megjelennek a beállított feltételeknek megfelelő állományok.  

 

A szűrés eredményét tartalmazó táblázat alatt további funkciógombokat találunk: 

• Állomány letöltése 

• Log megtekintése 

• Megrendelések 

 

Az „Állomány letöltése” funkciógomb segítségével lehetőségünk van a kijelölt állomány letölteni a 

gépünkre. 

 

A „Log megtekintése” funkció segítségével lehetőségünk van a kiválasztott fájlhoz tartozó logbejegyzések 

letöltésére a „Letöltés” gomb megnyomásával. Itt lehet ellenőrizni az excel állomány feldolgozása során 

beazonosított formai és tartalmi hibákat. Hiba logolása során pontosan hivatkozott a releváns munkalap  

(Megrendelés típus) illetve adott rekord (a sor száma). 
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A „Megrendelések” funkciógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn:  

 

Itt lehetőségünk van kiválasztani, hogy melyik termékkörhöz létrejött Megrendeléseket szeretnénk 

megtekinteni. Miután kiválasztottuk az általunk megtekinteni kívánt Megrendeléseket, a rendszer átnavigál 

bennünket a „Megrendelés rögzítése” felületre. A „Mégsem” gombra kattintva visszakapjuk a felületet. 
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6.2. „Állomány kiválasztása” 

 

Az „Állomány k iválasztása” funkciógomb segítségével lehetőségünk van feltölteni a megrendeléseinket 

tartalmazó állományokat. 

 

A „Fájl kiválasztása …” mezőre kattintva tudjuk kiválasztani a feltöltendő állományunkat. A „Megjegyzés” 

mezőbe lehetőségünk van a feltöltésre kerülő állományt elnevezni.  

 

 
A „Betöltés” gombra kattintva az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn: 

 

Az „Igen” gombra kattintva feltöltődik az állományunk, a „Nem” gombra kattintva visszakapjuk a felületet. 

 

Abban az esetben, ha nem megfelelő a feltöltendő állományunk neve, típusa, az alábbi figyelmeztetés 

jelenik meg a képernyőn: 
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7. Általános kereső 

Az „Általános kereső” felületre úgy juthatunk el, ha a kezdő képernyő jobb felső sarkában található 

„MARUO” gombra kattintunk, és a legördülő menüből kiválasztjuk az „Általános kereső” funkciót: 

 

 

A felületre történő belépés után az alábbi képernyő jelenik meg:  

 

A képernyő felső / első blokkjában a szűrőket találjuk meg, a szűrők alatti részben pedig az eredményeket 

tartalmazó táblázatot. A szűrök három komponensből állnak: 

• kiemelt szűrők, 

• részletes szűrők, 

• előre definiált szűrők. 
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7.1. Kiemelt szűrők 

 

Első lépésként, a felület felső részében meg kell adni a „Termékkört”, ami a felületre történő belépéskor 

előretöltött, de egy legördülő menü segítségével módosíthatunk rajta, azaz kiválaszthatjuk a számunkra 

megfelelőt. A termékkört tartalmazó mező kitöltése kötelező. Lehetséges termékkörök: L2WAP; KBH; OBH. 

 

 

A kötelezően kitöltendő termékkör mező mellett az alábbi, nem kötelezően megadandó, szűrési feltételeket 

tartalmazó mezők kitöltésével tudjuk keresésünket leszűkíteni:  

• MT_ID: választólista 

• Dátum: két dátumbeviteli mező van, „-tól - -ig” relációban 

A dátumot tartalmazó mezők mellett, rádiógombok segítségével tudjuk kiválasztani, hogy köteget vagy 

megrendelést keresünk e. Továbbá azt is be tudjuk állítani, hogy a keresett megrendelés, köteg milyen 

státusszal rendelkezzen (Létrehozás vagy Módosítás): 
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7.2. Részletes szűrők 

 

A „Részletes szűrők” segítségével tovább finomíthatjuk a keresési szempontjainkat az alábbi szűrési 

feltételek megadásával: 

• Megrendelés típusa: többelemű választólista 

• Státusz: többelemű választólista 

• Utolsó státusz módosítás dátuma: felugró dátumkiválasztási lehetőség 

• Külső (partner) köteg azonosító 

• Külső (partner) megrendelés azonosító 

• Érvényes földrajzi terület: kételemű választólista (Igen/Nem)  

• CAR ID 

• Érvényes cím: kételemű választólista (Igen/Nem) 

• ISP váltás: kételemű választólista (Igen/Nem)  

• Számhordozás: kételemű választólista (Igen/Nem)  

• Forrás: többelemű választólista 

• Megrendelési köteg azonosító 

• Megrendelés azonosító 

 

7.3. Előre definiált szűrők 

 

A létrehozott megrendelési kötegek, illetve megrendelések közötti keresésnél az „Előre definiált szűrők” 

segítségét is igénybe vehetjük:  

 

 

Az „Előre definiált szűrőket” egy választólistából tudjuk kiválasztani. Mindig csak egy „Előre definiált szűrő” 

választható ki. Alapesetben a választólista üres. 

 



WOP felhasználói kézikönyv – MARUO customer funkcionalitás 

48 
 

Az „Előre definiált szűrők” mező alatt a felhasználás módját tudjuk kiválasztani:  

 

  

 

• Részletes szűrő helyett: ebben az esetben a „Kiemelt szűrőknél” beállított feltételek és a 

kiválasztott „Előre definiált szűrő” a keresési feltétel. 

• ÉS kapcsolat: „Kiemelt szűrők” AND „Részletes szűrők” AND „Előre definiált szűrők” kapcsolás.  

• VAGY kapcsolat: „Kiemelt szűrők” AND („Részletes szűrők” OR „Előre definiált szűrők”) kapcsolás. 
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7.4. „Szűrés” funkciógomb 

 

Az előző pontokban bemutatott szűrőket tartalmazó blokk alatt találjuk a „Szűrés” funkciógombot: 

 

 

 

Miután beállítottuk a szűrési feltételeket, a szűrőket tartalmazó blokk alatt található „Szűrés” funkciógomb 

megnyomása után a képernyő alsó részében táblázatos formában megjelennek a beállított feltételeknek 

megfelelő megrendelési kötegek: 

 

 

A szűrés eredményét tartalmazó táblázat alatt további funkciógombokat találunk:  

• Megrendelési köteg 

• Megrendelések 

• Excel export 

A „Megrendelési köteg” funkciógomb a 4. pontban bemutatott „Megrendelési köteg” felületre navigál. 

A „Megrendelések” funkciógomb a 5. pontban bemutatott „Megrendelés rögzítése” felületre navigál. 

Mindkét funkciógomb használata előtt ki kell választani egy sort az eredménytáblázatból ! 
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Az „Excel export” funkciógomb segítségével lehetőségünk van az adatokat egy Excel táblázatba exportálni. 

A funkciógomb megnyomását követően az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:  

 

A „Kijelölt rekord” gomb megnyomásával csak a kijelölt megrendelési köteghez tartozó megrendelés 

részleteit tudjuk exportálni. A „V alamennyi rekord” gombra kattintva lehetőségünk van a szűrési 

feltételeknek megfelelő valamennyi tartalmat exportálni. A „Mégsem” gomb megnyomása következtében 

nem történik meg az adatok exportálása. 
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8. Dokumentumtár 

A „Dokumentumtár” felületen lehetőségük van a már korábban feltöltött állományok, dokumentumok 

letöltésére.  

A „Dokumentumtár” felületre úgy juthatunk el, ha a kezdő képernyő jobb feslő sarkában található 

„MARUO” gombra kattintunk, és a legördülő menüből kiválasztjuk a „Dokumentumtár” funkciót: 

 

A felületre történő belépés után az alábbi képernyő jelenik meg:  

 

A felület legfelső részében találjuk a szűrő felületet, míg a képernyő alsó blokkjában az eredményt 

tartalmazó táblázatot. 
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8.1. Szűrési feltételek megadása 

 

A szűrési feltétel megadása során a „Típus” mező kitöltésével szűkíthetjük keresésünket. A mező legördülő 

választólista. Miután kiválasztottuk, hogy milyen típusú dokumentumot szeretnénk letölteni, a képernyő 

jobb felső részén található „Szűrés” funkciógomb megnyomása után, a képernyő alsó részén található 

táblázatban megjelennek a kért állományok és dokumentumok.  

 

A táblázat alatt található az „Állomány letöltése” funkciógomb. A funkciógomb segítségével a kijelölt 

dokumentum letöltésére van lehetőségünk. 
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Melléklet 

MARUO megrendelés típusok, felületi komponensek  
 

 


