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seQUEnce ügyfélhívó rendszer oktatási tematika 
 

 
1. Melyek a seQUEnce fıbb szolgáltatásai: 
 

Helyszíni és elıre bejelentkezés Interneten, Ügyfélkapu-XR-en, telefonon, telefonon 
call-center felhasználásával, személyesen, ügyfélhívás, átirányítás, újrahívás, 
szolgáltatásváltás, statisztikák 

 
2. Sorolja fel a seQUEnce egységeit 
 

Számítógép, szoftver, információs torony vagy nyomógombos beléptetı egység, hívó 
pult, központi és ablak kijelzı tábla, LCD tv. 

 
3. Sorolja fel az üzembe helyezéshez szükséges beállításokat. 
 

Alapbeállítások, nyomtatók,- beléptetık,- központi kijelzık,- szolgáltatások,- 
ügyfélfogadás,- ügyintézıi kódok,- és kiszolgáló munkahelyek beállítása. 

 
4. Hogyan hoz létre új szolgáltatást? 

 
- Beállítások – Alapbeállítások Szolgáltatások számának a szükség szerinti növelése 
- Beállítások – Szolgáltatások – Új szolgáltatás és a jellemzık megadása (név, 

sorszám, limit, beléptetı hozzárendelése, várakozók számának a kiíratása, prioritás 
beállítása, internetes szolgáltatás név megadása, bejelentkezéshez szükséges plusz 
adat meghatározása) 

- Beállítások – Kiszolgáló munkahelyek beállításai (pult száma, kijelzı címe, 
bemondott szám, bemondás típusa, újra bemondás), szolgáltatáshoz való 
hozzárendelés, központi kijelzı beállítása (nyilak) 

- Netseq – Szolgáltatások – Gyakoriság beállítása 
- Netseq – Heti fogadási rend beállítása 
- Ügyfél fogadási idı - Szolgáltatás kiválasztása – Módosított fogadási rend átvétele 

 
5. Ügyfél hívása esetén hány fajta hangjelzés állítható be, ezen belül mit lehet 
szabályozni: 
 

Kettı, alaphang, ill. emberi hangbemondás. Ezen belül beállítható a hely száma és 
megnevezése. 

 
6. Honnan tudja, hogy van várakozó ügyfél? 
 

A15 gombos pulton, a kijelzın (≡ ≡ ≡), vagy 19 gombos pulton a jobboldali piros 
LED-en, és rövid sípoló hanggal. Ezen kívül a futó program ablakán az ’Ablakok’ 
vagy ’Szolgáltatások’ menüben. 

 
7. Mit jelent a központi kijelzı megjelenítésének az ideje: 
 
 A megadott idınél hamarább ügyfél hívása nem lehetséges (legkisebb követési idı) 
 



 2/3 

 
 
 
8. Csak bekapcsolt pult esetén kérhetı sorszám? 
 
 Nem, be lehet állítani, hogy kikapcsolt pult esetén is lehessen sorszámot nyomtatni. 
 
9. Elnézést kérı jegyet mindig nyomtat a rendszer? 
 
 Nem, beállítható, hogy ne nyomtasson. 
 
10. Sorolja fel a kezelı pult funkcióit:  
 
 Jelenlét beállítása 
 Várakozó ügyfél és ezek számának a kiírása 
 Ügyfélhívás 
 Ügyfél újrahívása 
 Ügyfél lezárása 
 Ügyfél várakozó listára helyezése 
 Tetszıleges sorszámú ügyfél hívása 
 Ügyfél átirányítása 
 Szolgáltatás váltás 
 
11. Hívott ügyfél sorszáma hol látható? 
 
 Pulton, ablak és központi kijelzı táblán. 
 
12. Bejelentkezett ügyfelekrıl mi nyomtatható? 
 
 Összesített lista 
 Egyedi sorszám 
 
13. Foglalja össze, milyen szolgáltatás választó lehetséges és ezeket hol állítjuk be? 
 

Lehet nyomógombos és touch-screen-es szolgáltatás választó, ezeken a 
szolgáltatásokat a ’Beállítások- Beléptetık – Beállítások’ menüpontban lehet kezelni. 

 
14. A szolgáltatások sorszámát hol állítom be? 
 
 ’Beállítások – Szolgáltatások’ menüpontban. 
 
15. Lehet folyamatos sorszámot is kiosztani? 
 
 Igen, ezt a ’Beállítások – Alapbeállítások’ 12. pontjában tudom beállítani. 
 
16. A napi ügyfél limit hol és mikor állítható? 
 
 Limit mód. Menüpontban, minden szolgáltatásban külön-külön., ez bármikor állítható 
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17. A beállított ügyfélfogadási idın kívül lehet sorszámot kérni? 
 

Igen, ha az Alapbeállítások 12. pontjában a Sorszámnyomtatás csak élı pult esetén 
pontot nem jelölöm ki. 

 
18. Hol rendelem hozzá az egyes ablakokhoz a megfelelı szolgáltatásokat? 
 
 Beállítások, kiszolgáló munkahelyek menüpont. 
 
19. Áramszünet esetén, amennyiben a rendszer szünetmentes tápegységrıl mőködik, 
hogyan lehet az aktuális állapotot elmenteni: 
 

Stop, Kilépés, ekkor az állapotot el kell menteni, az áramszünet esetére ki kell 
kapcsolni a teljes rendszert, indításkor pedig a megjelenı kérdésre válaszolva vissza 
kell tölteni az elmentett állapotot. 

 
20. Milyen statisztika kérdezhetı le az ügyfél forgalomról? 
 

Ablakok, szolgáltatások, pultok, ügyintézık szerint, különbözı idıszakra, különbözı 
felbontásokra. 


