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KB-HOZ KÖTHETŐ FELADATOK
•
•
•
•
•

Kollégiumi bizottság ülésein való részvétel
Nyári KKFK bírálás
Őszi KKFK bírálás
Őszi VIKÖ bírálás
Részvétel egyeztetéseken és eseményeken (Ivánnap, Gólyatábor, Nevelőtanári ülések, Felügyelő Bizottsági ülések, Netikai bizottság ülések, Alapítvány egyeztetések)

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK
•
•
•
•
•
•
•

KB belső számítógépes infrastruktúrájának adminisztrálása és felügyelete
KB facebook oldalának felügyelete
kb.sch.bme.hu kezelése
svie.hu kezelése
Sch-printer kezelése, szervizeltetése
Egyesületi dokumentumok
Kollégiumi nyílt nap

BELSŐ INFRASTRUKTÚRA KEZELÉS ÉS ÁTALAKÍTÁSA:
A Kollégiumi Bizottság munkájához használt gépek kezelése, vezetőségi szervezetek, jogosultságainak
adminisztrálása, ezek naprakészen tartása. A különböző hálózati és feszültség kimaradások után a zavartalan működés visszaállítása, hogy a munka változatlanul folytatódhasson. A Kollégiumi Bizottság
rendezvényeihez a szervezők számára hozzáférés biztosítása a tudástárakhoz. A Gazdasági Felelős számára SGR kivonatokat készítése kérésre.
A nyár folyamán beregisztrálásra került az Egyesület a Civiltech Adományozó Programba, aminek köszönhetően a nonprofitság miatt több programra és előfizetésre tettünk szert. Ezek közül a számunkra
fontos Google for Nonprofit csomag, aminek segítségével a vezetőségi és tanácsadói szervezeteinknek
tudtunk google tárhelyet biztosítani, ahol a fájlok tulajdonosa az egyesület, így a személyi változások
esetén a felhőben tárolt fájlok átadása egyszerűbb, ezzel is segítve a tudástárunkat.
Jelenleg a Kollégiumi Bizottság saját AD-val és felhasználókkal rendelkezik a saját infrastruktúráját illetően. Egyeztetések után arra jutottunk, hogy érdemesebb ezeket a rendszereket is az SCHacc-okkal
használni, ezért elkezdtem az infrastruktúra azon részét a KSZK alá költöztetni a segítségükkel, valamint
a jelenlegi felhasználói fiókok megfelelőjét kigyűjteni az SCHacc-ok közül, hogy az átállásnál már mindenki a jelenlegi jogosultságaival tudjon tovább dolgozni.

VIR PROJEKT FELÜGYELETE:
A rendszer lecserélése megtörtént és az alapvető funkciókat a rendszer immár ellátja, amiért szeretnék
köszönetet mondani a PÉK fejlesztőinek a Kir-Dev-ben, mert egy sok éve fennálló probléma volt a régi
rendszer állapota. A fejlesztés még most is folyamatos, jelenleg olyan funkciók kerülnek bele a rendszerbe, amivel próbáljuk a Reszortvezetők Tanácsának és a Kollégiumi Bizottságnak az adminisztratív
munkáját segíteni.
SVIE.HU KEZELÉSE:

Az Egyesület honlapján a Küldöttgyűlés meghívók és anyagok feltöltése, valamint a Felügyelő Bizottság
híreinek kezelése tartozott bele a feladatok közé a vizsgált időszakban. Leköszönésemig szeretném befejezni az oldal fejlesztésének utolsó lépéseit.

SCH-PRINTER KEZELÉSE
A 8. emeleti nyomtató már mondható, hogy stabilan működik. Az összes funkció használható rajta
(nyomtatás, fénymásolás, szkennelés email küldéssel). Február óta X nyomtatás történt, amiből a számítógépről küldött 20000 oldal volt.
Sajnálatos módon a kézi adagolós használat miatt előfordul a papír beragadása, aminek a kivételekor
többször történt az eszköz megrongálása, ahol a duplex váltó kiszakadt, ami miatt a kétoldalas nyomtatás nem működött. Ennek a javítása eleinte szerviz kihívásával történt, majd egy idő után saját magam javítottam, hogy a szerviz díjon spóroljunk.
Az üzemeltető céggel egyeztetés alatt van nagy adagoló fiók beszerzése, viszont a zárhatósága sajnos
nem megoldott és anélkül nem szeretnénk visszatérni az eredeti megoldásra, ahol a papír adott,
ugyanis a kamera ellenére voltak esetek, ahol a papír nagymennyiségben tűnt el az eszközből.
Keresünk más cégeket és gépeket is, hogy a lehető legegyszerűbb és leggazdaságosabb konstrukciót
tudjuk biztosítani.

EGYESÜLETI DOKUMENTUMOK
A Netikai Bizottsággal, azon belül Fábián Attilával a tavasz során elkezdtük megírni és megszövegezni
az Egyesület adatkezelési szabályzatát. Több iterálás után jelenleg a Felügyelő Bizottságnál van véleményezésen, hogy utána az ügyvédhez fordulva jogi véleményezést is kérjünk róla. Ugyan ez elmondható a nyilvántartási szabályzatról is.

KOLLÉGIUMI NYÍLT NAP
A nyáron ismét megrendezésre került a kollégiumi nyílt nap, ahol számos szülő és gólya jött el megtekinteni a kollégium adta lehetőségeket. Idén két nap két turnusban volt megtartva az esemény és pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Budapest, 2018. 10. 07.

Mátrai Attila
Infokommunikációs felelős
Kollégiumi Bizottság

