
Web dokumentáció

Bandisták

* = kötelező

** = beépített

# = már meglévő mezőtípus újrahasznosítása

[] = sugó szövegek

{} = szótárkifejezések: Ha kettő van, akkor logikai mező. Egyébként vagy taxonomy 
vagy szöveges lista.

Felhasználó (core) User
– Felhasználói név: username
– Jelszó password
– E-mail email

Személyes adatlap Person
Személyes adatok personal
– **Teljes név [Hivatalos családi név és keresztnév] fullname
– *Megszólítás [Becenév, ill. ahogy szereted, ha szólítanak (ez fog megjelenni a név

tábládon)] nickname
– Felhasználó → Felhasználó ID [Regisztrált felhasználói név, ha van. A te felhaszná

lói neved: <strong>[current-user:name]</strong>, felhasználói azonosító számod: 
<strong>[current-user:uid]</strong>. Ha saját magadról töltesz ki személyes adat
lapot, akkor ezt add itt meg.] user_reference

– Fénykép photo
– Anyanyelv (language_feld) language
– *Születési hely birth_place
– *Születési idő (date) birth_date
– *Nem {férf, nő} gender
– Családi állapot {nőtlen, nős, hajadon, férjezett, elvált, özvegy} marital_status

Kapcsolattartási adatok contact
– Regisztrált e-mail (EVA feld) email
– *Postacím – Ország (countris feld) country
– *Postacím – Irányítószám postal_code
– *Postacím – Helység place
– *Postacím – Címhely [Utca, házszám, emelet, ajtó] street_address
– Mobiltelefon  [Egyeztetés  céljából.  Nemzetközi  formátumban,  pl.  +3633033800803472]]]

cell_phone
– Közösségi oldalak és azonnaliüzenők econtact

• Típus {{Facebook, iWIW, MyVIP, HI5, People, Google+, Twitter, Youtube, Linke
dIn, Flickr, tumblr, Netlog, Skype, ICQ, Yahoo!}} econtact_type

• Profl neve (szöveg) econtact_profle

További, ill. vallási adatok
– Iskolai végzettség education_level
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– Foglalkozás occupation
– Felekezet {római katolikus, görög katolikus, ortodox, református, evangélikus, bap

tista, pünkösdi, egyéb, nem vallásos} religion
– Katolikus egyházi státusz {világi, szerzetes, pap, szeminarista} ecclesial_status
– Lelkiség {kiegészülő szótár} spirituality
– Közösség vagy plébánia {kiegészülő szótár} [Helységnévvel együtt: pl. „Alsóvárosi 

plébánia, Szeged”, „Új Jeruzsálem Katolikus Közösség, Budapest”, „Antióchia közös
ség, Kecskemét”] community

– Szentségi élet gyakorisága {nem járulok szentséghez, ritkán, hetente, hetente több
ször} sacramental_life_frequency

– Hitbeli tanulmány, képzettség {nincs, gyermekkori, iskolai hittan, felnőtt katekézis, 
teológiai diploma} theology_education

Belső adatok (Nem látható) inner
– Elő személy {Él, Meghalt} is_alive
– Adatok eredetisége {Eredeti adatok, Kérte adatinak törlését, ezért anonimizált} [Ha 

valaki kéri adatainak törlését, a felhasználóját töröljük, minden adatot felismerhe
tetlenné teszünk, a kötelező adatokat pedig átírjuk:  név: „anonim”, megszólítás: 
„anonim”, születési hely és postacím (minden mező): „ismeretlen”. Megmarad: nem, 
születési dátum] anonymous

– Email pontossága {Email helyes, ha van, Email pontatlan} email_correct
– Postacím pontossága {Postacím helyes, ha van, Postacím pontatlan} address_correct
– Mobil pontossága {Mobil helyes, ha van, Mobil pontatlan} mobile_correct
– Belső megjegyzés  (többszörözhető)  [Ha bármilyen változás történik ebben a cso

portban mindig adj hozzá egy újabb megjegyzést. A megjegyzésbe írj dátumot és 
írd is alá! Pl. „Telefonon kérte adatainak törlését, ezért anonimizáltam. Gyuris Gel
lért, ]013. május ]9.”] inner_comment

Munkatársi adatlap Coworker
– **Név
– *Személyes adatlap → Személy ID person_reference
– *Elköteleződés állapota {Próbaidős, Elkötelezett, Inaktív} commitment_state
– *Iskolaközössége → ID school_community_reference
– Csatlakozott az iskolához joined
– (Kurzusok, amelyeken szolgált)
– (Kurzusok, amelyeket részt vet)
– Tipikus szolgálatai  {Kurzusigazgató,  Koordinátor,  Lelkipásztor,  Tanító, Zenész, 

Rajzoló, Plakátozó, Közbenjáró, Eszközös, Fogadó, Rögzítő, Konyhás}typical_service
– *Elköteleződések commitment

• Elköteleződés formája {Próbaidős, Elkötelezett, Inaktív} commitment_type
• Iskolaközösség → ID commitment_reference
• Elköteleződés dátuma commitment_date

Iskolacsoport School Group
– **Név title
– Logó logo
– Leírás description
– *Székhely seat
– *Kapcsolódó egyházi valóság {Katolikus Egyház...} related_church_reality
– Alapítva founded
– *Vezető → Személy ID leader_reference
– Helyettes → Személy ID assistant_reference

]

Belső anyag!
Belső dokumentáció sablon
Dokumentáció.odt

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek!

]013. május ]5. / ]013. május 30.
Gellért Gyuris, 3 oldal



– Lelkipásztori felelős → Személy ID pastoral_responsible_reference
– *Állapot {Aktív, Inaktív} state
– Belső megjegyzés school_inner_comment

Iskolaközösség School Community
– **Név title
– Logó# logo
– Leírás# description
– Szint {} school_level
– *Székhely# seat
– *Kapcsolódó egyházi valóság# {Katolikus Egyház...} related_church_reality
– Alapítva# founded
– *Vezető# leader_reference
– Helyettes# assistant_reference
– Lelkipásztori felelős# pastoral_responsible_reference
– *Állapot# {Aktív, Inaktív} state
– Belső megjegyzés# inner_comment
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