Kedves NEVES jelentési rendszer Koordinátor!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt a NEVES jelentési rendszerrel kapcsolatos aktuális helyzetről.
Amint arról korábban értesítést adtunk: a NEVES jelentési rendszer online felületét átmenetileg
leállítottuk. A jelentési rendszerbe beküldött adatokat az EFOP 1.8.0. projekt keretében elemeztük, és
az eredményeket felhasználva oki kutatásokat készítettünk. Az eredményekről cikksorozatban
számolunk be az IME hasábjain, valamint a cikkek megjelenésének sorrendjében a részletes
tanulmányokat is kihelyezzük a honlapunkra. Úgy véljük, hogy ezek az anyagok hasznos információkat
adhatnak ahhoz, hogy mit és hogyan érdemes vizsgálni az összegyűlt információkból, illetve milyen
megelőző intézkedéseket lehet hozni a nem várt események elkerülése érdekében. (A már megjelent
cikkek listáját a levél végén soroljuk fel.)
A kutatások közben arra jutottunk, hogy nem csak az adatrögzítő felület megújítása szükséges, hanem
a szerzett tapasztalatok hasznosításával érdemes az adatgyűjtő lapokat tartalmilag is megújítani. Az
adatgyűjtő lapok új verziójának kialakításánál cél volt, hogy:




lehetőleg csökkentsük az adatgyűjtő lapok terjedelmét,
csak a nélkülözhetetlenül fontos adatok megadását kérjük, és
a kutatás során látótérbe került új tényezőket is beépítsük az adatlapokba.

Az új adatlapokat feltöltöttük a honlapunkra, itt érhetők el.
Fontosnak tartottuk azt, hogy segítsük az új adatlap struktúra szerinti adatrögzítést, ezért az
adatlapokhoz excel táblázatokat is szerkesztettünk, amelyeket szintén a honlapunkról lehet letölteni.
Az események adatainak rögzítésénél lehetőséget adunk arra, hogy saját intézményi, osztályos és
esemény azonosítót rendeljenek az egyes jelentésekhez. Ezeket az azonosítókat csak az adott
intézmény látja. Az új NEVES jelentési rendszert úgy tervezzük kialakítani, hogy ezek az azonosítók
biztosan ne jelenhessenek meg az országos adatbázisban. Az országos jelentési rendszerben
automatikusan generált kódok fognak szerepelni, amelyek révén az intézmények és az osztályok
anonimitása természetesen továbbra is biztosított marad.
Az új adatrögzítő felületet úgy alakítjuk ki, hogy abba ezek az excel táblázatok feltölthetők legyenek,
így az új jelentési felület kialakításáig gyűjtött adatok is könnyedén bekerülhetnek az elemzésbe.
Az excel táblázatok mindegyike tartalmaz egy olyan munkalapot, amely útmutatást ad az excel táblázat
használatához. Kérjük, hogy első használat előtt ezt mindenképp olvassa el!

Köszönjük támogató együttműködését. Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal.
Üdvözlettel:
A NEVES csapat
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Az egyes elemzett témakörökhöz tartozó kutatások anyagait – publikussá válásuk
sorrendjében – folyamatosan töltjük fel a honlapunkra
(https://info.nevesforum.hu/category/oki-kutatasok/).

Az excel táblákhoz készített útmutatót itt is megküldjük szíves tájékoztatásul:













Ez az Excel tábla a NEVES jelentési rendszerhez kialakított adatgyűjtő lap aktuális verziójával
azonos tartalmú.
A táblázat az intézményi adatok gyűjtésére szolgál.
Az események adatait az "Adatlap" munkalapon lehet rögzíteni, eseményenként egy sort
kitöltve.
Az adatok pontos rögzítésének elősegítése érdekében több helyen is automatikus
ellenőrzéseket állítottunk be, így hibás adatbevitel esetén hibaüzenetek jelenhetnek meg.
Ha a cellába kattintva a cella jobb oldalán egy kis nyíl jelenik meg, akkor a megfelelő választ a
nyílra kattintva előugró listából kell kiválasztani.
Amennyiben egy kérdés kapcsán több válasz is jelölhető, akkor az adatrögzítő felületen minden
választ különálló oszlopban kell megadni (mindig csak a már kitöltött cella mellett nyílik meg a
további válasz rögzítésének lehetősége).
FONTOS! A többszörös választási lehetőségeknél csak a listában lefelé haladva lehet több
opciót is kiválasztani.
"Egyéb" válaszlehetőség jelölése esetén a kérdéshez tartozó utolsó oszlopban van lehetőség a
szabadszöveges válaszadásra. Javasoljuk ezt is kitölteni!
Ha nem fér el a szöveg a cellában, az oszlopszélességet lehet módosítani.
Kérjük, hogy a "Listák" munkalapot ne töröljék (technikai oldal), az azon lévő információkra
szükség van az "Adatlap" munkalap helyes működéséhez.
Kérés, kérdés, észrevétel esetén a neves@emk.semmelweis.hu e-mailcímen várjuk a
megkeresését.

