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Előadás vázlata
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• ETT-monitor

• megvalósult és

• folyamatban lévő fejlesztések

• ETT-hírlevél

• eddigi tapasztalatok

• Áttekintő felmérés



Monitor fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu1. adatfrissítés, tartalomfeltöltés

➢ aktualitás megtartása

2. vizuális és funkcionális fejlesztések

➢ felhasználóbarátabb és esztétikusabb felület

3. informatikai fejlesztések, frissítések

➢ optimálisabb, biztonságosabb működés



Megvalósult fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu• 1. aktualitás:

• beérkező hírek, információk angolra fordítása, publikálása 

• az Adatbankban megjelenő statisztikai mutatók frissítése



Megvalósult fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu• 2. felhasználóbarát, esztétikus felület:

▪ ETT-k adatlapja: Facebook oldalukra mutató link

▪ a hírek oldalain ETT-adatlap gomb (innen el lehet jutni az adott ETT adatlapjára)

▪ térképes felületeken: javítottunk a rétegek megjelenítésén



Megvalósult fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu• 3. biztonságos és optimális működés:

• másik tárhelyre költöztetés

• térképszerver + térinformatikai szoftverek frissítése



Folyamatban lévő fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu• Infopont: bármelyik menüponton állva lehessen információt lekérni a térképről



Folyamatban lévő fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu• Adatbank: az alkalmazást megnyitva egyből jelenjen meg a népsűrűség tematikus rétege



Folyamatban lévő fejlesztések
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egtcmonitor.cesci-net.eu• Adatbank: pop-up ablakok, illetve feliratok megjelenítése



Folyamatban lévő fejlesztések
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• Adatbank: pop-up ablakok, illetve feliratok megjelenítése



Hírlevél - tapasztalatok
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egtcmonitor.cesci-net.eu• tavaly nyáron emeltük ki a CESCI-s hírlevélből

• különálló hírlevél az ETT-kkel kapcsolatos friss információkkal

➢ kiemeltebb pozíció, nagyobb figyelem

➢ feliratkozottak mellett, egyesületünk tagjai is megkapják + Futurium

• eddig 3 hírlevél jelent meg

2021. július

• 6 ETT (Arrabona, BTC, 

Ister-Granum, Mura 

Régió, Pons Danubii, 

Via Carpatia)

• összesen 17 hír

2021. december

• 8 ETT (Arrabona, BTC, 

Ister-Granum, Mura 

Régió, Pannon, Pons

Danubii, RDV, Tisza)

• összesen 24 hír

2022. április

• 7 ETT (Arrabona, Mura 

Régió, Pannon, Pons

Danubii, RDV, Tisza, Via

Carpatia)

• összesen 26 hír



Áttekintő felmérés
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• ETT-k fejlődéséről, jelentőségéről, teljesítményéről

• korábbi tanulmányok: Monitoron vagy a CESCI honlapján

• eredmény: Monitor + hírlevél

• kérdőívek: legkésőbb jövő héten



Köszönöm a figyelmüket!

Jánosi Viktória
GIS szakértő

viktoria.janosi@cesci-net.euegtcmonitor@cesci-net.eu 


