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Rendszergazdai áttekintés 
 
 

 
A platform minden felhasználója különböző felhasználói státuszt kap. A felhasználói 
státuszok határozzák meg a rendelkezésre álló menüfunkciókat, az elérhető üzleteket 
és a rendszergazdai beállításokon belüli jogosultságokat. A rendszergazdai 
beállításokat a platform jobb felső sarkában található fogaskerék ikonról érhetjük el. 

„A következő adminisztrációs beállítások a Reputation platform minden felhasználója 
számára alapvetően elérhetők. A felhasználói státusz jogosultságai módosíthatók 
bizonyos funkciók elrejtése érdekében.” 

Név Leírás 

Saját fiók A saját profilja beállításai: Általános információk (elérhető 
üzletek) és Értesítések (e-mail, összefoglaló). 

Általános beállítások A céges profiljának a beállításai: Cégadatok, Logók\, 
Szűrők, Üzenetváltás és API. 

Üzletek Az egyes üzletek beállításai: Általános információk, 
Oldalak, Logók, Versenytársak, Kioszk, Üzenetváltás és 
Szindikálás. 

Felhasználók Az alegység további felhasználóinak beállításai. 

Felhasználói 
státuszok 

A felhasználói profilokra vonatkozó engedélyek 
csoportjainak beállításai, beleértve az értesítéseket is. 

 

Megjegyzés: A saját felhasználói státusztól és az alegység számára engedélyezett 
funkcióktól függően számos további funkcióval rendelkezhet.  
 

 

 

 

Kezelje a fiókbeállításokat, és maximalizálja a felhasználók platformélményét. 
 



Saját fiók 
 
A platform Rendszergazda beállításai között található Saját fiók lap tartalmazza az Ön 
általános adatait és az értesítések testreszabásának lehetőségét. 

Személyre szabott értesítések beállítása 
Személyre szabhatja az értesítéseket vagy módosíthatja a rendszergazda által már 
beállított értesítések tulajdonságait.  
 
Megjegyzés: Az értesítések a felhasználói státusz szintjén is beállíthatók 

Személyre szabott értesítések beállítása: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások ikonra. 
2. A Rendszergazda menüben kattintson a Saját fiók elemre. Ezután kattintson 

a Saját értesítések elemre. 
3. Az Értesítési beállítások területén kattintson az Értesítés létrehozása 

gombra. 
4. Az Eseménykiválasztás legördülő listából válassza ki azt az eseményt, 

amelyre vonatkozóan szeretne létrehozni figyelmeztetést. 
5. Kattintson a Tovább gombra. 

 
6. Módosítsa az értesítések beállítását. A beállítások az értesítések típusától 

függően eltérőek lehetnek. A fenti lista nem tartalmazza az összes beállítást. 
• Szabályelnevezés – Nevezze el az értesítést, hogy megtalálja a 

listájában. 



• Csatorna – Előfordulhat, hogy nem minden értesítési csatorna áll 
rendelkezésre: e-mail, mobil leküldéses értesítés, platformértesítési 
felület. 

• Gyakoriság – Az értesítések gyakorisága: azonnal, naponta, 
hetente, havonta. Ha az Azonnal opció van beállítva, a rendszer 
minden alkalommal, amikor legalább egy feltétel teljesül, azonnal 
értesítést küld e-mailben. Minden más esetben a rendszer a 
megadott időközönként küld egy összefoglaló értesítést. 

• Hasonló e-mailek csoportja – Egyszerre létrehozott és egy e-
mailben szereplő hasonló értesítések csoportja. Ha a Nem opciót 
választja, minden egyes eseményről (új értékelés, új felmérés, új 
kérdés) külön e-mailben kap értesítést. 

• Az e-mail tárgya – Válassza ki, hogy mi kerüljön az értesítő e-mail 
tárgysorába. Az e-mailben érkező tömeges értesítések 
kezeléséhez vagy csoportosításához a változó elemek beillesztése 
lehetővé teszi, hogy meghatározzuk egy hibajegy forrását, helyét 
vagy más adatát. 

• Testre szabható e-mail – Adja meg az e-mail indítószövegét, ami 
jelezheti az értesítés küldésének okát vagy a végrehajtandó 
intézkedést. 

• Figyelmeztető értesítések – Figyelmeztetéseket kaphat az összes 
üzletről (kattintson az Összes gombra), vagy válasszon ki csak 
adott üzleteket. Egynél több Figyelmeztető értesítés szűrőopció 
esetén a fiók egyedi szűrőkkel is rendelkezik, ami lehetővé teszi 
egyedi szegmensek bekapcsolását az értesítéshez. 

• Források – Értesítéseket kaphat a fiókjában lévő összes forráseól 
(kattintson az „Összes” gombra) vagy a kiválasztottakról. 

• Benyomás – Riasztások fogadása az Összes, Pozitív, Negatív, 
Semleges vagy Értékelés nélküli visszajelzésekről. 

• Válaszok megjelenítése – Kapcsolja ki, ha csak az értesítésben 
szereplő értékeléseket kívánja megtekinteni, vagy kapcsolja be, ha 
látni kívánja az értékelést és a hozzá tartozó választ (ha van ilyen). 

7. Kattintson a Mentés gombra. 

Az értesítés aktíválódik, és a rendszer a kiválasztott csatornákon és a beállított 
gyakorisággal értesítést küld, amikor a szükséges feltételek teljesülnek. Az 
értesítések kikapcsolhatók, szerkeszthetők, másolhatók és törölhetők. 

 

 



Megjegyzés: Az elérhető események listája attól függ, hogy milyen platformfunkciókhoz 
van hozzáférése. 

 
Értesítési előzmények 
Az Értesítési beállítások részen belül görgessen lefelé a beállított figyelmeztetéseket 
követően, hogy az egyes értesítések előzménynaplója megtekinthető legyen. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Általános beállítások 
 

A platform Rendszergazda felületén található Általános beállítások lap tartalmazza a 
cégprofil beállításait: Céginformációk, Logók, Szűrők, Üzenetek és API. 

Megjegyzés: Használja a Szerkesztés gombot a szerkesztéshez, ahol alkalmazható. A 
legtöbb beállítás írásvédett. 

Céginformáció 
Ezeket a beállításokat a Reputation csapata állítja be, amikor létrehozza a fiókját. Ezek 
írásvédettek. A fenti lista nem tartalmazza az összes beállítást. 

Beállítás Leírás 

Cégnév Az Ön cégprofiljának neve, ahogyan az a Reputation platformon 
megjelenik. 

Cégtípus A cégprofil típusa (pl. nagyvállalat, kkv). 

Ügynökség A fiókja alegységcsoportja. 

Iparág A cégéhez legközelebb álló iparági kategória. A kiválasztott 
tevékenységi kör a Hírnévpontszámok és Következtetések 
teljesítményértékelő jelentéséhez kerül felhasználásra. Azt is 
meg tudja határozni, hogy mely források kapcsolódjanak a 
fiókjához. 

Üzletvezető neve A cége fiókját kezelő ügynökség (ha nincs ilyen ügynökség, 
akkor a Reputation végzi). 

Modul A fiókja bekapcsolt platformmoduljai. 

Forráscsoportok A fiókja bekapcsolt forrásai. 

Alapértelmezett 
szűrési tartomány 

A bejelentkezett felhasználók alapértelmezett dátumszűrője. 

 

Az alegységszintű beállítások határozzák meg a fiók alapvető képességeit. 



Logók 
A logó kötelező az alegységprofil kötelező eleme. A logó a képernyő bal felső sarkában, 
a jelentések szövegében és az e-mail értesítésekben jelenik meg. Az üzletek profiljain a 
cég logója helyett az üzletek logói is 
megjelenhetnek. 

A céges logó felvételéhez: 

1. A platform jobb felső 
sarkában kattintson a 
Beállítások opcióra. 

2. A bal oldali menüpontok 
közül kattintson a General 
Settings (Általános 
beállítások) menüpontra. 

3. Kattintson a Logók lapra. 
4. Kattintson az Edit 

(Szerkesztés) gombra. 
5. A jelentésekhez töltsön fel 

egy legalább 400×400 pixel 
vagy 760×675 pixel méretű logót. 

 

Szűrők 
Az alapértelmezett szűrők lehetővé teszik a 
bejelentkezett felhasználók számára, hogy a 
következő képernyőadatokat (ha vannak) 
lássák: 

■ állam 
■ város 
■ üzlet 
■ forrás 
■ adattartomány 

Ha a fióknak vannak bekapcsolt egyedi 
szűrői, ezek is megjelennek ezen a lapon, a 
név előtt és után aláhúzással (pl. _zone_, 
_brand_). Az egyedi szűrők írásvédettek. 

 
 
 



Üzenetváltás 
Az üzletfüggő feladói nevet/e-mail címet a rendszer a felmérés válaszadóinak (ügyfelek) 
és a többi platformról érkező értesítések (felhasználók) esetén használja. A cég neve/e-
mail címe minden egyes üzletnél egyedileg beállítható. 
 
Megjegyzés: A legtöbb vélemény-/felméréskérelem sablonja tartalmazza a feladó üzlet 
nevét és e-mail-címét. 
 
Az alapértelmezett feladó a Reputation.com (noreply@reputation.com). 

A feladói név/e-mail cím felvétele: 
1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a General Settings (Általános 

beállítások) menüpontra. 
3. Kattintson a Messaging (Üzenetváltás) fülre. 
4. Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra. 
5. Vigye be az üzlet feladói nevét/e-mail címét, majd kattintson a Save 

(Mentés) gombra. 

Megjegyzés: Az értesítési és 
összefoglaló e-mail-üzenet 
lehetővé teszi, hogy az alegység 
szintjéről előre megszövegezze 
(HTML-támogatással) az összes 
*felhasználónak* e-mailben 
küldött értesítést. A 
felhasználókkal való üzenetváltás 
másik módja a platformon 
keresztül a belső  
e-mail szolgáltatás használata. 
API 
Jelenítse meg az alegysége API beállításait: 

■ Bekapcsolt – A konfigurálás során 
beállított API-kulcs és alapértelmezett 
tulajdonságok. 

■ Bekapcsolt egyszeri bejelentkezés 
– Lehetővé teszi a felhasználók 
számára, hogy más  
platformokon használt hitelesítő 
adatokkal jelentkezzenek be 
a platformra. 



 
Üzletek 
 
 
 

Az Üzletek lap a Platform-rendszergazda oldallal tartalmazza az alegységén belül az 
egyes üzletek profiljainak beállításait: Általános információk, Oldalak, Logók, 
Versenytársak, Integrációk, Üzenetváltás, Közösségi média és Szindikálás. 

■ Az alegység képviseli a céget (pl. márka, központ). 
■ Az üzlet az adott céghez tartozó minden létesítményt (pl. bolt) vagy személyt 

(pl. orvosok, hitelügyintézők stb.) képvisel. 

A kisvállalkozások gyakran egy vagy két üzlettel működnek, míg a nagyvállalatoknak 
alegységenként több száz vagy akár több ezer üzletük is lehet. Az új üzletek a Platform-
rendszergazda oldalon egyesével is felvehetők az alegységfiókba, vagy egyszerre több 
is importálható az ügyfélszolgálat segítségével. 
 
Általános információk 
Az Általános információk lap mutatja az üzlet alapinformációit. 
 
Figyelem! Egyes helyadatok ebben a részben a Hirdetések lapon belül (pl. cím, 
telefonszám, e-mail, stb.) kezelt elsődleges általános vagy szolgáltatói profil 
létrehozására szolgálnak; azonban a kapcsolódó profil létrehozásával az Általános 
információk módosításai nem kerülnek át automatikusan a profilba.   
 
Az egyes üzleteknél a következő információk állnak rendelkezésre. Az üzletszintű 
beállítások felülírják az alegységszintű vonatkozó beállításokat. 
 
 
 
 
 

Kezelje az üzletek szintjén az alegység-beállításokat. 



Beállítás Leírás 

Nyilvános üzletnév A nyilvánosság számára látható üzletnév (pl. BDP 
Uptown). 

Belső üzletnév Az üzletek egymástól való megkülönböztetésére használt 
belső név (pl. BDP – Uptown – AZ). Ez legyen egyedi. 

Üzletkód Az üzlet egyedi azonosító kódja. 

Az üzlet egyedi 
azonosítója 

A rendszer által az üzlet számára generált egyedi 
azonosító. 

Üzlet kulcsa A rendszer által az üzlet számára generált kulcs. 

Program Az ügyfél által hozzáadva, hogy az üzlet a cég bármelyik 
üzleti programjában részt vehessen.  

Egyedi programkód Az ügyfél által a programhoz hozzáadott egyedi azonosító, 
hogy az üzlet a cég bármelyik üzleti programjában részt 
vehessen.  

Cím A létesítmény vagy a szolgáltató fizikai címe. 
Használhatjuk a hírnévpontszámon belül használt 
Hirdetéspontosság-összetevő hitelesítésére is, ha nem 
használjuk a platform hirdetéskezelő funkcióit. 

Időzóna Az ütemezett jelentésküldéshez használt időzóna. 

Telefonszám A jóváhagyott értékelési válaszokban (makrók) megadott 
telefonszám. Használhatjuk a hírnévpontszámon belül 
használt Hirdetéspontosság-összetevő hitelesítésére is, ha 
nem használjuk a platform hirdetéskezelő funkcióit. 

Webhely A Hírnévpontszámon belül a keresési eredmények 
komponensének hitelesítésére szolgáló webhely. 
Használhatjuk a hírnévpontszámon belül használt 
Hirdetéspontosság-összetevő hitelesítésére is, ha nem 
használjuk a platform hirdetéskezelő funkcióit. 

A fő kapcsolattartó 
neve 

A makrókban használt a kapcsolatfelvétel biztosítására az 
ügyféllel. 

A fő kapcsolattartó e-
mail-címe 

A makrókban használt a kapcsolatfelvétel biztosítására az 
ügyféllel. A cím lehet egy álnév is, hogy több személyhez 
vagy egy adott személyhez is eljuthasson. 

Ügyfélszolgálati Az adott üzlet ügyfélszolgálati telefonszáma. A platformon 



telefonszám ez jelenleg nincs használatban. Korábban SMS 
engedélyezési súgóüzenetekre szolgált. Ez azonban 
elavult, mivel az általunk használt üzenetküldő platform 
nem támogatja a személyre szabott súgó SMS-eket. 

Ügyfélszolgálati e-
mail-cím 

Az adott üzlet ügyfélszolgálati e-mail-címe. A platformon 
ez jelenleg nincs használatban. Korábban az SMS 
engedélyezési súgóüzenetekhez használták. Ez a funkció 
azonban megszűnt, mivel az általunk használt üzenetküldő 
platform nem támogatja a testre szabott súgó SMS-eket. 

Termékkód Az üzlethez tartozó bármelyik árképzésre vonatkozó 
konkrét termékkód. 

Iparág A hírnévpontszám kiszámításakor és az iparági átlaggal, 
illetve a csúcsértékekkel való összehasonlításakor 
használja a rendszer (pl. a gyermekorvosok 
összehasonlítása más gyermekorvosokkal, nem pedig a 
gyermekorvosoké a kórházakéval). 

Üzletvezető neve Azonosítja, hogy az üzletet maga az ügyfél, a Reputation 
vagy egy ügynökség kezeli. Ennek a beállítása általában 
céges szinten és az üzleten belül történik, Ön pedig 
megadhatja az adott üzletet vezető személy nevét.  

Értékeléskérés/csepeg
tetés engedélyezve 

A csepegtető kampányok lehetővé teszik „emlékeztető” e-
mailek/SMS-ek küldését olyan ügyfeleknek, akik korábban 
már kaptak kérelmet visszajelzés vagy értékelés 
küldésére, azonban még nem hagytak visszajelzést, se 
értékelést. Ezzel a konfigurációval az adott üzletre 
vonatkozó értékelési kérelmet érintő csepegtető kampány 
ki- és bekapcsolható. 

Egyedi szűrők Ha egyedi szűrőket használunk, itt kell megadni az adott 
üzlet értékeit. 

Egyedi változók Egyedi változók és a hozzájuk tartozó értékek definiálása, 
amelyek az egész platformon használhatók, pl. 
Értékeléskérések, makrók, stb. 

 

 
 
 
 



Oldalak 
Ahhoz, hogy a platform képes legyen adatokat gyűjteni a különböző weboldalakról, meg 
kell adni az üzlet URL-címét. Az Oldalak lapon megjelennek az adott üzlet harmadik fél 
oldalaihoz (források) tartozó aktív kapcsolatai. 

Hiányzó URL üzlethez adása: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Locations (Üzletek) menüpontra. 
3. Az üzletek listáján kattintson az üzletelőzményekre. 

Megjegyzés: Ahhoz, hogy az értékelések megválaszolhatóvá legyenek 
téve olyan források számára, mint a Google Cégem, kapcsolatlétrehozás 
szükséges.  

4. Kattintson a Pages  (Oldalak) fülre. 

Felül a kapcsolódó URL-címek listája található. Az alsó rész azoknak a 
forrásoknak a listáját mutatja, amelyekhez nincs URL. 

5. Kattintson a felvenni kívánt forrás melletti + jelre. 

6. Adja meg a forrás egyedi URL-címét, majd kattintson a Hozzáadás gombra. 

A forrást a rendszer „begyűjtésre váró” státusszal veszi fel. A begyűjtés 
általában 24 óránként történik. Egyes aktivált kapcsolatokkal rendelkező 
források esetében (pl. Google, Facebook) szinte valós időben is történhet a 
begyűjtés. 



 

 
 
Megjegyzés: Az URL-címek automatikus keresése gomb célja, hogy a rendszer 
automatikus felvétel céljából átvizsgálja az interneten található vonatkozó URL-címeket. 
Az automatikus keresés a várólistától függően 24 órát is igénybe vehet. Ha a folyamat 
befejeződött, minden oldalon megjelenik az utolsó lekérdezés időpontja/dátuma. A nem 
létező oldalakat kézzel vagy automatikus kereséssel kell felvenni. 
 
Az Automatikus kereséssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a 
Támogatás cikkünket: https://support.reputation.com/s/article/Autofind-Results-What-I-
need-to-know?language=en_US 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logók 
 
A logó a platform bal felső sarkában, a Jelentéseken belül, a felmérésekben, az 
értékelési kérésekben és az e-mail-értesítésekben jelenik meg, és ezt több márka 
kezelése esetén fontos megjegyzni. A Logók lapon megváltoztatható a cég logója. 

Egy üzlet logójának felvételéhez: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Locations (Üzletek) menüpontra. 
3. Az üzletek listáján kattintson az üzletelőzményekre. 
4. Kattintson a Logos (Logók) fülre. 
5. Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra. 
6. A jelentésekhez töltsön fel egy legalább 400×400 pixel vagy 760×675 pixel 

méretű logót. 

 

Versenytársak 
A régebbi jelentés a versenytársakról lehetővé teszi, hogy az egyes üzletek konkrétan 
meghatározzák a konkurenciának számító üzleteket, valamint hogy országos 
márkákhoz kapcsolják őket (ha alkalmazható).  Ehelyett a Reputation legújabb 
Versenytársfigyelő megoldása egy másik alegységben található. 

 

 

 

 

 



Üzenetváltás 
A legtöbb véleményben/felmérésben való részvételre irányuló kérésnél szükség van az 
üzletfüggő feladói névre/e-mail címre. Ezenkívül a felmérésekre való válaszadáskor a 
feladó nevét/e-mail címét használjuk. Az Üzenetváltás lapon felülírható a cégnév/e-
mail cím. Az alapértelmezett feladó a Reputation.com (noreply@reputation.com) 

A feladói név/e-mail cím felvétele: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Locations (Üzletek) menüpontra. 
3. Az üzletek listáján kattintson az üzletelőzményekre. 
4. Kattintson a Messaging (Üzenetváltás) fülre. 
5. Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra. 
6. Vigye be az üzlet feladói nevét/e-mail címét, majd kattintson a Save 

(Mentés) gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szindikálás 
A keresőmotorok számára fontos, hogy minden egyes üzletünknél egyedi oldalakat 
lássanak. A Szindikálás lapon módosíthatjuk az adott üzlet „Saját Reputation.com” 
oldalának részleteit. Ilyen egyedi URL-címmel rendelkező oldalt rendel a rendszer 
automatikusan hozzá minden egyes üzlethez, és további forgalmi forrásként szolgál az 
Ön vállalkozásának népszerűsítéséhez. 
Az oldalszindikálás alapértelmezett lehetőségei a következők: 

■ A véleményoldal URL-címe 
■ Név, csillagok száma, cím 
■ Google és Facebook hirdetések térképhivatkozásai (ha vannak) 
■ Egyszerű kérdőíves felmérések eredményein alapuló minősítések. 

 

A további beállítások a következők lehetnek: 

■ Időpontkérő gomb. (Adja meg a címzetteket az űrlapok beküldéséhez.) 
■ Céginformáció 
■ Hivatkozások 
■ Fényképek 

 

 



Közösségi média 
A Közösségi média lap határozza meg az üzlet kampányindítási preferenciáit. A 
lehetőségek a következők: kézi, félautomata és automatikus. További információkért és 
a meghatározások megismeréséhez olvassa el ezt a cikket. 
Smart Social 
A Smart Social lehetővé teszi, hogy automatikusan ütemezze a posztok közzétételét 
előre beállított napok és időpontok alapján. Amit érdemes szem előtt tartani: 

● Minden időpont az üzlet elhelyezkedésének időzónájában van megadva. 
● A tartalom 1 héttel előre van ütemezve. 
● A várólista törlése törli az ütemezett jövőbeli posztokat. 
● A Smart Social opció bekapcsolását megelőzően fontos, hogy a tartalom a 

könyvtárhoz legyen adva. 

Automatikus válaszok 

Beállítható, hogy mely automatikus válaszok kerüljenek a Beérkező üzeneteken belül a 
privát üzenetek közé, és melyek a közösségi média posztok/hozzászólások mappába. 
Feladatok 

A válaszok testreszabása alegység szinten. Használja ugyanazt az üzenetet a 
különböző üzletekhez az üzletmutatók alkalmazásával, vagy hozzon létre egyedi 
automatikus válaszokat üzlet szinten. 
 
Megjegyzés: Az egyes üzletek esetében adott automatikus válaszok felülírják az 
alegység szintjén beállított válaszokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üzletek tömeges hozzáadása 

Új üzletek felvételéhez vagy tömeges üzletfrissítéshez küldje el az adatokat a műszaki 
ügyfélszolgálati csapatunkna. Ezeket az adatokat mindig CSV formátumban kell 
benyújtani, és az alábbiakban felsorolt fejléceket kell tartalmazniuk. A kötelező mezők 
piros színnel vannak jelölve: 

■ egyedi-programkód 
■ programazonosító 
■ üzletkód – Adatimportáláshoz szükséges egyedi azonosító. 
■ üzletnév – Az üzlet nem hivatalosan használt neve. Így jelenik meg a 

platformon. 
■ az-üzlet-teljes-neve – ddd 
■ __egyedi-szűrő___ – Hozzon létre külön oszlopokat minden egyes egyedi 

szűrőhöz. Az oszlopcímeknek pontosan meg kell egyezniük az Általános 
beállítások Szűrők lapján megadott szűrőnevekkel. Minden szűrő neve elé 
és után két aláhúzásjelet „__” kell kitenni. Ha még nincs szűrőadat, tegyen ki 
egy kötőjelet (-). 

■ elsődleges-cím 
■ másodlagos-cím – Kitöltetlenül maradhat, ha nincs adat. 
■ város 
■ állam – Kétbetűs rövidítés 
■ irányítószám 
■ ország – Kétbetűs rövidítés 
■ időzóna 
■ vezető 
■ vezetői e-mail címe 
■ telefonszám 
■ webhely 
■ feladói név 
■ feladói e-mail cím 

Megjegyzés: Frissítés esetén új oszlopok kerülnek be a megfelelő címekkel, például az 
üzletek URL-címeit tartalmazó oszlop. Általános szabályként ajánlott az eredeti üzlet 
információinak exportálását kérni a frissített fájl elküldése előtt. 
 
 
 



Felhasználók 
 
 

 
A Felhasználók lap a Platformrendszergazda oldalon lehetővé teszi a profilok 
szerkesztését és új felhasználók felvételét. 
Listanézet 
A felhasználók listája táblázatos nézetben jelenik meg, és a következő oszlopokat 
tartalmazza: azonosító, név, e-mail, felhasználói státusz, állapot, műveletek (szerep, 
szerkesztés, szüneteltetés). 

■ A felhasználók alapértelmezett rendezése azonosító szerint történik; 
kattintson az oszlop nevére a név vagy e-mail cím szerinti rendezéshez. 

■ A felhasználókat az azonosító, a név, az e-mail cím vagy a felhasználói 
státusz szerinti szűrésével is megtalálhatja. 

■ Alapértelmezés szerint csak az aktív felhasználók jelennek meg a 
táblázatban. Az All (Összes) fülre kattintva megjeleníthető a felhasználók 
teljes listája, mind az aktív, mind az inaktív felhasználóké. A felhasználói 
profilok nem törölhetők. 

 

 

Kezelje a csapata belépési és hozzáférési engedélyeit a platformon. 



Felhasználó felvétele 
A felhasználókat a táblázat importálásával vagy egyesével is felveheti az Új felhasználó 
felvétele képernyővel. 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Users (Felhasználók) 

menüpontra. 
3. Kattintson a Felhasználófelvétel gombra. 
4. Vigye be a felhasználó következő adatait: 

a. Keresztnév: Adja meg a felhasználó keresztnevét. 
b. Vezetéknév: Adja meg a felhasználó vezetéknevét. 
c. E-mail cím: A platformüzenetek fogadásához adja meg a 

felhasználó e-mail-címét. Egyedi e-mail cím szükséges. Ha a 
felhasználót egy másik alegység már felvette a platformra, akkor 
egy új címet kell megadnia a felhasználónak. 

Figyelem! Amennyiben ezt az e-mail szolgáltató (pl. Google) 
lehetővé teszi, ahhoz, hogy egy e-mail cím újra használható legyen 
a platformon, elég hozzáaadni egy „+” jelet. Példa: 
tomjones@company.com --> 
tomjones+valamiegyedi@company.com. 

d. Üdvözlő e-mail küldése jelszóval Jelölje be ezt a 
jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a rendszer olyan üdvözlő 
e-mailt küldjön, amely lehetővé teszi a felhasználónak, hogy 
jelszót állítson be. Ha ezt nem a felhasználóprofil-készítés során 
teszi meg, akkor később is küldhet üdvözlő e-mailt (például előre 
létrehozhatja a felhasználói profilokat, és csak az indulás napján 
ad hozzáférést a felhasználóknak a rendszerhez). 

e. Falhasználói státusz: Válasszon ki legalább egy státuszt a 
felhasználó számára. Ha a kiválasztott felhasználói státuszokon 
belül a jogosultságok között nincs egyezés, a hozzáférési jogokat 
biztosító jogosultság élvez elsőbbséget. 

f. Helyi: Válassza ki a felhasználó által használni kívánt 
alapértelmezett nyelvet. A platform angol, német, spanyol és 
francia nyelven működik. A felhasználók bármikor 
megváltoztathatják a nyelvet. 

g. Telefonszám: Adja meg a felhasználó telefonszámát. 
h. Alapértelmezett szűrő dátumtartománya: Válassza ki az egyik 

alapértelmezett opciót a Dátum legördülő listából, hogy a szűrő 



akkor lépjen érvénybe, amikor a felhasználó bejelentkezik a 
platformra. A felhasználó bármikor megváltoztathatja a 
dátumtartományt. 

i. Elérhető üzletek: Válassza ki, hogy a felhasználó mely 
üzletekről láthasson információkat és milyen értesítéseket 
kaphasson a platformon keresztül. A legkényelmesebb a terület 
vagy város szerinti hozzáférés biztosítása vagy személyre 
szabott szűrők használata. A másik megoldás, hogy adott 
üzletekre korlátozza a hozzáférést. 

j. Fénykép: Tetszés szerint hozzáadhat egy képet a profilhoz, 
amely az alapértelmezett kezdőbetűk helyett jelenik meg. 

k. Szín: Válassza ki az alapértelmezett beállított kezdőbetűk 
háttérszínét. 

5. Kattintson a Mentés gombra. 

Felhasználók tömeges hozzáadása 
Ha egyszerre kíván felvenni új felhasználókat, egyben is elküldheti az adataikat a 
műszaki ügyfélszolgálatunknak! Ezeket az adatokat mindig CSV formátumban kell 
benyújtani, és az alábbiakban felsorolt fejléceket kell tartalmazniuk. A kötelező mezők 
piros színnel vannak jelölve: 

 

● Felhasználói-azonosító – A platform hozza létre. Csak akkor kell megadnia a 
felhasználói-azonosítót, ha olyan felhasználó adatait frissíti, akinek már 
létrehozták a profilját. 

● Külső-azonosító – A platform hozza létre. 
● E-mail-cím 
● Telefonszám 
● Aktív 
● Értesítés – Üdvözlő üzenet küldéséhez e-mailben. Meg kell adnia, hogy IGAZ 

vagy HAMIS. 
● Keresztnév 
● Vezetéknév 
● Felhasználói státusz – A felhasználói státuszt viselő személy neve. Ha egynél 

több felhasználói státusz van megadva, azokat „|” jellel vagy függőleges vonallal 
kell elválasztani, szóközök nélkül. 

● Jóváhagyó-személy – Az üzlethez való hozzáférés engedélyezéséhez használt 
szűrő. Alapértelmezett: „üzlet”. 



● Jóváhagyás-értékenként – Két vagy több üzlet vagy az ebben a mezőben 
megadott konkrét adatok esetén. Ha egynél több üzlet van feltüntetve, a kódokat 
„|” jellel vagy függőleges vonallal kell elválasztani, szóközök nélkül. 

● Területi beállítás – Az alapértelmezett nyelv beállítása. Az egyesült államokbeli 
felhasználók esetében ez a mező mindig en_US lesz. 

● Ország 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A felhasználói profil szerkesztése 
Bármikor módosíthatja a felhasználói beállításokat. Manuálisan nem változtathatja meg 
a felhasználói jelszavakat, de küldhet újra üdvözlő e-mailt, ami lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy saját maga módosítsa a jelszavát. 

Az üdvözlő e-mail újraküldése: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Users (Felhasználók) 

menüpontra. 
3. Keresse ki a felhasználói profilt a listából, majd kattintson a profil melletti 

Szerkesztés (ceruza) ikonra. 
4. Kattintson a következőre: Jelszót visszaállító e-mail küldése. 
5. Kattintson a következőre: Cancel (Mégse). 

A jelszót visszaállító e-mailek 5 napig érvényesek. 

A felhasználói profil inaktiválása: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Users (Felhasználók) 

menüpontra. 
3. Keresse ki a felhasználói profilt a listából, majd kattintson a profil melletti 

Inaktiváló (szünet) ikonra. 

A „SZÜNETELTETETT” állapot megjelenik a felhasználói profil mellett. Amikor 
legközelebb megnyitja a felhasználók listáját, ez a profil nem lesz az „Aktív” fülön. Ha 
újra aktiválni szeretné, nyomja meg az „Összes” gombot; az inaktív felhasználók is 
megjelennek a listában. A felhasználói profil „AKTÍV” állapotba állításával 
újraaktiválhatja a felhasználót. 

 
 
 
 



Felhasználói státuszok 
 

 
A Felhasználói státuszok lap a Platformrendszergazda oldallal együtt tartalmazza az 
alegységen belüli felhasználói státuszok beállításait, amelyek a felhasználói profilra 
vonatkozó engedélyek meghatározására szolgálnak. Egyedi felhasználói státuszok is 
felvehetők. 
Rendszerszintű felhasználói státuszok 

A rendszer számos olyan felhasználói státuszt biztosít, amelyeket hozzárendelhetünk a 
felhasználókhoz, vagy másolhatunk belőlük, hogy saját felhasználói státuszokat 
hozzunk létre. A következő felhasználói státuszok minden alegység számára elérhetők: 

● Felhasználó 
● Admin 
● Hitelesítőadat-kezelő 
● Eszkalációs menedzser 
● Hirdetéskoordinátor 
● Válaszjóváhagyó 
● Felhasználó 

Egyedi felhasználói státuszokat is létrehozhat. Ha például nem kívánja, hogy egy 
felhasználó lássa a Jelentések lapot, létrehozhat egy egyedi „Felhasználó” státuszt, 
amelyben a modulhoz tartozó betekintési engedély le van tiltva. 
  
Felhasználói státuszok felvétele 
Új felhasználói státuszokat egy másik felhasználói státuszból történő átmásolással vagy 
a nulláról is felvehetünk. 

A felhasználói státusz felvétele: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Roles (Felhasználói státuszok) 

menüpontra. 
3. Kattintson a Felhasználói státusz létrehozása gombra. 

Alkalmazzon a szervezete üzleti követelményeinek megfelelő személyalapú 
felhasználói státuszokat. 
 



4. Adja meg a felhasználói státusz következő adatait: 

 

■ Elnevezés: Adja meg a felhasználói státusz elnevezését, 
ahogyan az a Rendszergazda eszköztárban megjelenik. 

■ Külső azonosító: Annak érdekében, hogy segítse a felhasználói 
státusz azonosítását, opcionálisan vegyen fel egy olyan 
azonosítót, amely másik rendszerben is jelen lehet. 

■ Kezelt felhasználói státuszok: Engedélyezi, hogy az ezzel a 
felhasználói státusszal rendelkező felhasználók más felhasználói 
státuszokat rendeljenek más felhasználókhoz. Ez a beállítás 
olyan felhasználók számára készült, akiknek jogosultságuk van 
más felhasználói profilok felvételéhez/szerkesztéséhez. Ha 
engedélyezte, válassza ki azokat a felhasználói státuszokat, 
amelyeket ez a felhasználói státusz kezelhet. Győződjön meg 
arról, hogy az itt kiválasztott összes kezelt felhasználói státusz 
esetében a Kezelt felhasználói státuszok beállítása a 
rendszerben ki van kapcsolva. További információk itt találhatók. 

■ Leírás: Adja meg a felhasználói státusz leírását, ahogyan az a 
Rendszergazda eszköztárban megjelenik. 

■ Engedélyek: Válassza ki az egyes moduloknál bekapcsolt 
engedélyeket. Az engedélyezési lehetőségek a következő 
csoportokra oszthatók: „Megjelenítés” (csak olvasás), 
„Szerkesztés” (frissítés), „hozzáadás” (létrehozás), „Törlés” és 
„Egyéb”. Az oszlop összes elemének kiválasztásához vagy a 
kijelölés megszüntetéséhez kattintson az oszlop tetején található 
Összes/Egyik sem oszlopfejlécekre. 

5. Kattintson a Save (Mentés) gombra. 

Olyan értesítéseket is felvehet egy felhasználói státuszhoz, amelyek a felhasználói 
státuszhoz rendelt összes felhasználóra vonatkoznak. 



A felhasználói státuszhoz kapcsolódó értesítések 
Állítsunk be értesítéseket a felhasználói csoportok számára a felhasználói státuszukhoz 
igazítva. Például a „Könyvelés” összes tagja megoszthatja az értesítési beállításokat, 
miután egy beérkezett hibajegy a várakozó számlákhoz kerül. 
 
Megjegyzés: Másik lehetőség, hogy belépve a rendszergazda menüjébe Felhasználók 
lap és rákattintva a Saját értesítések gombra az értesítések egy másik felhasználó 
nevében is hozzáadhatók. 
 
A felhasználói státuszhoz kapcsolódó értesítések beállítása: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A rendszergazda menüjében kattintson a Felhasználói státuszok gombra. 
3. Válassza ki azt a felhasználói státuszt, amelynek a beállításait módosítani 

kívánja. 
4. A felhasználói státuszok beállításain belül kattintson az Értesítések lapra, és 

hozza létre vagy módosítsa az értesítések beállításait. 

A platform kérni fogja, hogy erősítsük meg az alkalmazott módosítást, 
mivel ezt az összes, ezzel a felhasználói státusszal rendelkező 
felhasználóra alkalmazni fogja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



További rendszergazda-beállítások 
 
Minden Reputation platform felhasználónak ugyanaz az öt beállítási lapja van: Saját 
fiók, Általános beállítások, Üzletek, Felhasználók és Felhasználói státuszok. A 
vállalkozásán belül alkalmazott megoldásoktól függően a következő további lapok 
bármelyike jelenhet meg. Ha bizonyos megoldásokat nem alkalmaz, egyes lapok nem 
jelennek meg. 
 

Név Leírás Megoldás 

Műveletek A Műveletek megoldásra vonatkozó beállításai: 
Várólisták, Címkék, Fázisok, Ügytovábbítások, 
Hibajegytípusok, Típuskonfigurációk. 

Műveletek 

Automatikus 
válaszok 

Beállíthatóak az Értékelések és Felmérések 
automatikus válaszai, vagy az, hogy melyek 
kerüljenek a privát üzenetek közé, és melyek a 
közösségi média posztok/hozzászólások 
mappába. 

Vélemények, 
felmérések, 
beérkezett 
üzenetek 

Automatikus 
keresési 
eredmények 

Olyan eszköz, amely automatikusan megkeresi 
az egyes üzleteket érintő,  forráshoz tartozó 
URL-címeket. 

Összes 

Automatizálás A hibajegy-konfiguráció automatizálási 
szabályainak beállításai: Várólisták, Címkék, 
Fázisok, Ügytovábbítások, Hibajegytípusok, 
Típuskonfigurációk. 

Műveletek 

Hitelesítő 
adatok 

Üzletszintű hitelesítési adatok vagy 
kapcsolódások harmadik fél oldalakhoz az 
értékelések megválaszolása, közösségimédia-
tartalmak közzététele és platformon belüli üzleti 
hirdetések frissítése céljából. 

Összes 

Adatvédelem Kezelje a fogyasztók személyes adatok törlésére 
irányuló kérelmeit a Kaliforniai Fogyasztói 
Adatvédelmi Törvény és/vagy az EU általános 
adatvédelmi rendeleteinek (GDPR) megfelelően. 

Összes 

Tapasztalati 
következtetése
k 

Válassza ki, hogy a csillagok száma minden 
következtetést érintő widgetben és jelentésben 
látható legyen azon felméréstípusoknál, amelyek 
nem tartalmaznak értékelési kérdést. 

Következ- 
tetések 



Importálás A hirdetési profilok adatainak kezelése 
táblázatimportálással.  

Üzleti 
hirdetések 

Bejövő 
üzenetek 

A Beérkezett üzenetek beállításainak kezelése, 
beleértve a forrásoldalakat, határidőket és 
márkákat 

Bejövő 
üzenetek 

Integrációk Integrációk engedélyezése az alegység számára 
és az integráció típusának meghatározásához 

Összes 

Tételengedélye
k 

Válassza ki, hogy mely alegységeket kívánja 
elrejteni vagy megosztani az alegységen belüli 
felhasználókkal vagy felhasználói státuszokkal. 

Összes 

Kioszk A kioszkkompatibilis rendszerek beállításai. Felmérések 

Hivatkozás- 
követés 

Az oldalaira vonatkozó UTM-követési 
paraméterek meghatározása és közzététele 

Közösségi 
média 
Üzleti 

hirdetések 

Hirdetések Támogatott és javítható forrásoldalak beállításai. 
Hirdetések beállításai: Források, Kategória-
hozzárendelések, Hirdetéskinyerés. 

Üzleti 
hirdetések 

Makrók Válaszsablonok az értékelések 
megválaszolásához  

Értékelések 

Kezelt 
szolgáltatások 

A kezelt válaszadási szolgáltatásokra vonatkozó 
preferenciák kezelése (negatív, semleges, 
pozitív) benyomás alapján. 

Értékelések 

Jelentések A jelentések beállításai: Engedélyek, Áttekintés, 
NPS-konfiguráció. 

Összes 

Kérelmek Az értékelés- vagy felméréskérés beállításai: 
Felmérésvédelmi opciók, Ismételt felmérés 
sablonjai\, SMS engedélyezés, Források, 
Leiratkozott felhasználók. 

Felmérések, 
értékelések 

Keresés Helyi keresési kampányok kezelése. Üzleti 
hirdetések 

Közösségi 
média 

Alapértelmezett kampánybeállítások kezelése. 
 
 
 

Közösségi 
média 



Források Az engedélyezett források állapota és 
képességei. 

Értékelések, 
üzleti 

hirdetések, 
közösségi 

média 

Javasolt 
válaszok 

A javasolt válaszok forrásainak kezelése Értékelések, 
beérkező 
üzenetek 

Szindikálás Az értékelések támogatott oldalakon történő 
közzétételének beállításai. 

Értékelések 

Címkék Adatszűrés az alkalmazott címkék alapján. Közösségi 
média, 

beérkezett 
üzenetek, 

értékelések, 
felmérések 

Sablonok Kezelje a következők sablonengedélyeit: Egyedi 
irányítópultok, Egyedi jelentések, 
Értékeléskérések, Felmérés, Rendszerpanel és 
Rendszerjelentés. 

Irányítópultok, 
jelentések 

Widgetek A Hírnévértékelések, Hírnévpontszám, 
Hírnévösszegzés vagy a Hírnévfelmérések 
widgetjeit kezelő beállítások. 

Értékelések 
Felmérések 

Súgó Tartalmazza az ügyfélszolgálati csapatunk e-
mail-címét, valamint más hasznos 
alkalmazásokat. 

Összes 

 
 
 
 
 



Bejelentkezési adatok és kapcsolatok 
A Platform-rendszergazda Hitelesítő adatok lapja tartalmazza a üzletszintű 
jogosultságokat a harmadik fél webhelyein, amelyek szükségesek a kezelt üzleti 
hirdetésekhez, a véleményoldalakon való válaszadáshoz és/vagy a közösségimédia-
fiókokba való közzétételhez. 
Kapcsolatok kontra Bejelentkezési adatok 

A platform a legtöbb forrás esetében kétféle hitelesítést kínál: Kapcsolat és 
Bejelentkezési adatok. 

■ Hitelesítő adatok – A hitelesítő adatok a harmadik fél webhelyén való 
hitelesítéshez használt felhasználónév és jelszó. Ha nem áll rendelkezésre 
API-kapcsolat, a platform a hitelesítési adatokra támaszkodik a különböző 
közzétételi feladatok elvégzéséhez. Mivel ezeknek a hitelesítési 
kérelmeknek biztosítaniuk kell a bejelentkezési adatokat, a feladat több időt 
vehet igénybe. Érvényes hitelesítő adatokra van szükség az olyan 
forrásokhoz is, mint a Google Cégem, a Facebook, a Glassdoor stb., hogy 
válaszolhasson az értékelésekre. 

■ Kapcsolat – A kapcsolat biztonságos hozzáférési módszert alkalmaz az 
OAuth szolgáltatás segítségével, így nem támaszkodik minden egyes 
kérésnél a hitelesítő adatokra. A kapcsolat létrejötte után a platformról 
történő közzétételek gyorsabb válaszidőt eredményeznek. Nem minden 
forrásoldal csatlakoztatható. 

Megjegyzés: A kapcsolatok felhasználónevének vagy jelszavának 
bármilyen módosításával a válaszadás lehetetlenné válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A bejelentkezési adatok forrásai 

A bevált gyakorlat az, hogy az egyes üzletekben rendelkezésre álló összes forráshoz, 
valamint a bejelentkezési adatokhoz kapcsolatokat vesz fel. A kapcsolatok mindig 
elsőbbséget élveznek, amikor csak lehetséges. 

 
 
A kapcsolat felvétele: 
 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Hitelesítő adatok menüpontra. 
3. Kattintson a következőkre: Adatfelvétel > Kapcsolat > [Rendelkezésre álló 

forrás]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egy új böngészőablak fog megnyílni a forráshely által megkövetelt 
hitelesítési lépésekkel. Válasszon ki egy profilt (előfordulhat, hogy meg 
kell adnia a bejelentkezési adatokat), és fogadja el az API felhasználási 
feltételeit. 

 
A kapcsolatot hozzáadja a rendszer a kiválasztott forráshelyhez. Az Ön 
platformfiókjában található üzleteket a rendszer automatikusan összeveti 
a kiválasztott forrásprofilhoz tartozó üzletekkel. 
 
Megjegyzés: Ha a profilhoz nincsenek üzletek társítva, akkor azokat fel 
kell venni a forrásprofilhoz. (Ez a példa Google-t használ. Az egyes 
forráshelyekre vonatkozó folyamatok eltérők lehetnek.) 
 

A bejelentkezési adatok felvétele: 

1. A platform jobb felső sarkában kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali menüpontok közül kattintson a Credentials (Bejelentkezési 

adatok) menüpontra. 
3. Kattintson a következőkre: Adatfelvétel > Hitelesítő adatok. 
4. Kattintson a következőkre: Hozzáadás > Hitelesítő adatok. 
5. Módosítsa a következő beállításokat: 

■ Forrás: Válassza ki azt a forrást, amelyhez bejelentkezési 
adatokat kíván felvenni. Ha egyszer kiválasztja a forrást, az a 
beállítás eltűnik a képernyőről. 



■ Felhasználónév: Adja meg a felhasználónevet a kiválasztott 
forráshelyre való bejelentkezéshez. 

■ Jelszó: Adja meg a jelszót a kiválasztott forráshelyre való 
bejelentkezéshez. 

■ Állapot: – Az alapértelmezett az „Érvényes”. Ha a hitelesítő 
adatok további figyelmet igényelnek, vagy ha pl. ezek voltak a 
legutóbbi ismert hitelesítő adatai, azok manuálisan történő 
érvénytelennek jelelöléséhez válassza az „Érvénytelen” opciót. 

■ Üzlet: Válassza ki a bejelentkezési adatokhoz társítandó üzletet. 
■ Ellenőrzési részletek: Kattintson erre a gombra, ha további, az 

első bejelentkezéshez szükséges ellenőrző adatokat szeretne 
felvenni, például telefonszámot, e-mail címet vagy a kiválasztott 
profilhoz kapcsolódó biztonsági kérdéseket. 

6. Kattintson a Save (Mentés) gombra. 

A bejelentkezési adatokat hozzáadja a rendszer a kiválasztott forráshelyhez. A 
bejelentkezési adatok szerkesztéséhez kattintson a forráshelyre, majd kattintson a 
Valid (Érvényes) bejelentkezési adatok oszlopába. Szűrje a listát a kapcsolódó hely 
szerint, majd kattintson az Edit(Szerkesztés) gombra. 

 
 

 
 
 
 



A bejelentkezési adatok állapota 

A „Bejelentkezési adatok állapota” rács a csatlakozáshoz rendelkezésre álló összes 
forrást (oszlopok) és az egyes üzletek állapotát (sorok) sorolja fel. Használja ezt a 
rácsot annak gyors azonosítására, hogy mely üzlet(ek) igényel(nek) figyelmet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tételengedélyek 

 

 
A Tételengedélyek révén kiválaszthatja, mely tételeket szeretné elrejteni vagy 
megosztani az alegységen belüli felhasználókkal vagy felhasználói státuszokkal. Tegye 
rendbe a platformokat, és csökkentse a zavart azzal, hogy a felhasználók csak a 
felhasználói státuszuk szempontjából lényeges dolgokat láthatják. 

A Tételengedélyek segítségével a következőket teheti: 

■ Az egyéni jelentésekhez való hozzáférés korlátozása 
■ Az egyéni irányítópultokhoz való hozzáférés korlátozása 
■ Bizonyos felmérésekhez való hozzáférés korlátozása 
■ Bizonyos értékeléskérő sablonokhoz való hozzáférés korlátozása 
■ Bizonyos rendszerjelentésekhez való hozzáférés korlátozása 
■ Bizonyos rendszer-irányítópultokhoz való hozzáférés korlátozása 
■ Alapértelmezett sablonok beállítása 
■ Alapértelmezett egyéni irányítópultok beállítása 
■ Alapértelmezett rendszer-irányítópultok beállítása 

 

 
 
 
 

A jelentésekhez, felmérésekhez, irányítópultokhoz és kéréssablonokhoz való 
hozzáférés megosztása vagy korlátozása a szervezeten belül. 
 



Tételengedélyek konfigurálása 
Válassza ki, hogy mely felhasználói státuszok kezelhetik a tételengedélyeket, és kezdje 
el a tételek megosztását a szervezetén belül. 
Tételengedélyek engedélyezése a felhasználóknak. 

1. A platformon kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal panelen kattintson a Felhasználói státuszok gombra. 
3. Kattintson a Szerkesztés ikonra a módosítani kívánt felhasználói státusz mellett. 
4. A Platform fejléc alatt görgessen a Kezelés elemhez. Az Objektumjogosultságok 

alatt jelölje be az összes jelölőnégyzetet. 

 
5. Kattintson a Mentés gombra. 

Megjegyzés: Csak a felhasználói státuszok szerkesztésére vagy felvételére jogosult 
felhasználók módosíthatják az objektumjogosultságok beállításait. 
 
Tételengedélyek konfigurálása 

1. A platformon kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal panelen kattintson a Tételengedélyek elemre. 
3. Válassza a Típus opciót. 

 

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy nem minden tételtípus érhető el az Ön fiókja 
számára a felhasználói státuszához engedélyezett megoldások és a beállított 
engedélyek alapján. 



● Az Egyéni irányítópult és Egyéni jelentés beállítások alapértelmezés 
szerint töltik be a saját egyéni irányítópultjait/jelentéseit. Egy másik 
felhasználó egyéni irányítópultjainak/jelentéseinek megtekintéséhez írja 
be a nevét a Felhasználó mezőbe. 

● Az Értékeléskérés, Felmérés, Rendszer-irányítópult és 
Rendszerjelentés beltölti az összes rendelkezésre álló tételt. Ezek nem 
felhasználó-specifikusak; bárki láthatja őket. 

4. Szerkessze a kiválasztott tétel engedélyeit. 
5. Válassza ki a Tételengedélyek beállításait: 

• Jelölje be az Alapértelmezett sablon opciót, hogy a kiválasztott sablon 
automatikusan megjelenjen a felhasználóknak, amikor az ehhez megfelelő 
lapra térnek.  Ez opcionális, és nem minden tételtípusnál érhető el. 

• Állítsa be a kívánt Globális engedély-hozzáférést. Opciók: Nézet (a 
szervezetében bárki megtekintheti ezt a sablont) és a Nincs (Nincs 
engedély beállítva). 

Megjegyzés: Az egyéni irányítópultok/jelentések a Szerkesztés 
engedélyt is tartalmazzák (a szervezetében bárki szerkesztheti ezt a 
sablont). 
 
Figyelem! NE állítsa be a globális hozzáférést „Nincs” szintűre mielőtt 
Szerkesztési jogosultságot adna magának. Ellenkező esetben már nem 
fog hozzáférni a tételhez. A „Nincs” szintű engedélyre beállított 
kérelemsablon nem használható kérések küldésére a platformról vagy 
integráció-kérelmen keresztül. 

• Hozzáadhat engedélyeket bizonyos felhasználóknak vagy felhasználói 
státuszoknak, hogy felülírja a Globális engedélyt. 

6. Kattintson a Mentés gombra. 

Megjegyzés: Kattintson a három pontra, ha alapértelmezettként kívánja 
beállítani és megosztani a platform egyedi egyéni irányítópultjat és jelentéseit. 

 
 



 
Hivatkozáskövetés 
 

 
Szabályok létrehozásával kövesse le, honnan érkeznek a kattintások, hogy amikor az 
adott webhelytípus közzétételre kerül a kiválasztott forráson belül, a meghatározott 
UTM paraméterére vonatkozó kódja automatikusan az Ön URL-je végére kerüljön. 
Megjegyzés: A hivatkozáskövetés jelenleg csak a hirdetéskezelő URL-címek esetében 
érhető el. 
 

 
 

Hivatkozáskövetés konfigurálása 
Válassza ki, hogy mely felhasználói státuszok kezelhetik a tételengedélyeket, és kezdje 
el a tételek megosztását a szervezetén belül. 
 
Időben állítsa be a link nyomon követését, hogy az az összes üzletre vonatkozzon, 
beleértve az új, később hozzáadottakat is. 
 
 
 
 

Egyéni kattintáskövetési (UTM) paraméterek meghatározása és közzététele a 
forgalom nyomon követése és a megtérülési ráta mérése érdekében. 
 



A követés automatikus alkalmazása: 

■ A helymeghatározás engedélyezése elkerülhetetlen az üzleti hirdetések 
közzétételéhez. 

■ Engedélyezni kell a fiókjához tartozó konkrét forrást és az egyes üzletek 
helymeghatározását. 

■ A hivatkozáskövetéshez azonosított URL-címek nem tartalmazhatnak eleve 
hozzáfűzött kattintáskövetéseket (UTM). 

■ Fontos, hogy a Google Cégem UTM-követése le legyen követve a 
Profilokban. 
 

Megjegyzés: Ha a Google Cégem UTM-követés a Profilokban és a 
hivatkozáskövetés is engedélyezve van, a Google Cégem UTM-követés 
ezt közzéteszi (a hivatkozáskövetésbe épített UTM-ek nem). 

Hivatkozáskövetés engedélyezése a felhasználók számára 

1. A platformon kattintson a Settings (Beállítások) ( ) ikonra. 
2. A bal panelen kattintson a Roles (Felhasználói státuszok) gombra. 
3. Kattintson az  Edit (Szerkesztés) ikonra annak a felhasználónak az állapota 

mellett, akinek a beállításait módosítani szeretné. 
4. A Platform > KEZELÉS > UTM-paraméterek alatt jelölje be legalább a Nézet 

és a Hozzáadás jelölőnégyzetet. 

 

5. Kattintson a Mentés gombra. 

Megjegyzés: Csak a felhasználói státuszok szerkesztésére vagy 
felvételére jogosult felhasználók módosíthatják az UTM-paraméterek 
beállításait. 

 

 



Hivatkozáskövetési beállítások konfigurálása 

1. A platformon kattintson a Beállítások opcióra. 
2. A bal oldali panelen kattintson a Hivatkozáskövetés opcióra. 
3. Kattintson a Hivatkozáskövetés hozzáadása opcióra. 

 

 

4. Hivatkozáskövetési beállítások konfigurálása: 
● Forrás – Az a webhely, amelyen az URL-cím közzétételre került; a 

webhelye forgalmának a forrása. A hivatkozáskövetés jelenleg csak a 
hirdetéskezelési források esetében érhető el, még akkor is, ha a 
közösségi oldalak szerepelnek a legördülő listában. 

Megjegyzés: A legördülő listában szereplő hirdetési források a fiókjához 
igazított szerkeszthető oldalak. 

● Modulok – Az URL-cím közzétételének módja. Az opciók közé tartozik a 
Hirdetések kezelése (Profilok) és a Közzététel (Közösségi média). 

Megjegyzés: Az opciók a kiválasztott Forrástól függően változnak. Nem 
minden forrás tesz közzé URL-címet a hirdetésekhez és a közösségi 
tartalmakhoz. A hivatkozáskövetés jelenleg csak a Hirdetéskezelés 
esetében érhető el. 

● URL-típus – Az URL-cím, amelyhez a hivatkozáskövetés hozzá lesz 
adva. Az opciók közé tartoznak: Kezdőlap, Foglalás, Értékesítés, 
Szolgáltatás, Menü, Termék. 

● Paraméterek – Az URL-cím végéhez hozzáadott kód, amely továbbítja a 
forgalmi adatokat a webhelyelemző eszköznek. 

Megjegyzés: Bár az UTM-ek testre szabhatóak, jelenleg nem 
alkalmazhatóak helyi változókkal. 



 

UTM-
paraméter 

Leírás Példa 

utm_eszköz A kampány vagy 
marketingeszköz, amely a 
forgalmat az Ön 
webhelyére irányította. 

utm_eszköz=Google_Cégem 
Az ügyfelek a Google Cégem 
egy hivatkozására kattintva 
jutottak el a webhelyemre. 

utm_forrás A webhelyére érkező 
forgalom forrása vagy 
terjesztője. 

utm_forrás=Google 
Az ügyfelek a Google-ról 
kattintottak át a webhelyemre. 

utm_kampány Konkrétan meghatározza, 
hogy a forgalom melyik 
kampányból vagy 
termékből származik. 

utm_kampány=kezdőlap 
Az ügyfelek a kezdőlapom 
URL-címéről kattintottak át a 
webhelyemre. 

utm_tartalom Megkülönbözteti a 
különböző hivatkozásokat 
vagy felhívásokat egy 
promóción belül. 

Nem alkalmazható 

utm_feltétel Nyomon követi, hogy mely 
fizetett kulcsszavak 
eredményezték a kattintást. 

Nem alkalmazható 

 



5. Kattintson a Mentés gombra. 

Megjegyzés: A Hivatkozáskövetés konfigurálását követően az UTM-
paraméterek közzétételének ideje a forráshelyenkénti szabványos 
közzétételi határidők alapján változik. 

 

Hivatkozáskövetés keresése a hirdetések URL-címein 

1. A platformon kattintson a Hirdetések elemre. 
2. Kattintson az Üzletek elemre. 
3. Kattintson a kívánt üzletre a kártyanézet megnyitásához. 
4. Kattintson a hivatkozáskövető beállításainak megfelelő forráskártyára. 
5. A forrásoldalon közzétett hivatkozások tartalmazzák az UTM-paramétereket. 

Megjegyzés: Az UTM-paraméterek nem szerepelnek az eredeti hirdetési 
szövegekben. Az UTM-ek csak a közzététel során kerülnek felvételre. 

Forgalom figyelése 
Jelentkezzen be az elemzőeszközébe, és keresse meg a forgalmi források részt. A 
forgalom lekövetéséhez keresse a hivatkozáskövetésbe épített UTM-paramétereket. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Források 
A platform több száz forrást támogat, hogy növelje az eléréseit a véleményoldalakon, az 
üzleti hirdetésekben és a közösségi médiában. 
 

 
Funkciójuk szerint a források jellemzően a következő kategóriákba tartoznak: 

● Értékelések 
● Hirdetések 
● Közösségi média 
● Mérőszámok 
● Üzenetváltás 

 
A Rendszergazda Források lapja tartalmazza a fiókjában engedélyezett összes forrás 
adatait. Egyes források nem minden fiókra vagy iparágra vonatkoznak. Az 
engedélyezett források listáját az Általános beállítások > Ügyfélinformációk 
Platformrendszergazda lapja alatt is láthatja. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manage your account settings and maximize the platform experience 
for users at scale. 



Fizetős prémium szolgáltatások 
 
  

Miközben arra törekszünk, hogy a platformunk intuitív és hatékony legyen, megértjük, 
hogy az Ön ideje értékes, az erőforrásai és a sávszélessége pedig korlátozottak 
lehetnek. A Reputation elkötelezett csapata készen áll arra, hogy segítse Önt a 
hirdetések kezelésében, a keresőoptimalizálásban, valamint a közösségi oldalakra 
készített posztok közzétételében és listába válogatásában, miközben az értékelésekre 
adott válaszait is kezeli. A platformunk és a termékeink által támogatott értéknövelt 
szolgáltatások csomagjával garantálni tudjuk a kiváló ügyfélkört. Szakértőink segítenek: 

● Többet nyújtani, mint a  pontosság (üzleti hirdetések kezelése) 
● Maximalizálni üzleti profilja vonzerejét (szolgáltatások kezelése a Google 

esetében) 
● Élni a közösségi média ereje adta lehetőséggel (közösségi média 

kezelése) 
● Az a márka nyer, amelyik a legtöbb törődést nyújtsja az ügyfeleinek 

(értékelésekre adott válaszok kezelése) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



További források 
 
  

● Műveletek ● Hírnévpontszám 

● Márka a 
közösségi 
médiában 

● Jelentések 

● Üzleti hirdetések ● Kérelmek 

● Irányítópultok ● Értékelések 

● Tapasztalat ● Közösségimédia-
elemzés 

● Bejövő üzenetek ● Közösségimédia-
csomag 

● Mobilalkalmazás ● Felmérések 

● Oldalak és területi 
elhelyezkedés 

● Widgetek 

● Rep Connect  
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