Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6. emelet 6.127
1088 Budapest, Múzeum körút 4/C, Alagsor 61/A szoba
Telefon: 372-2500/6800
Fax: 372-2500/6741, 372-2991
E-mail: operator@elte.hu
Honlap: iig.elte.hu

(6.66) szoba

FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ IGÉNYLŐLAP
ELTE-POLGÁROK RÉSZÉRE
(Figyelem! Az igénylőlapot csak a szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja töltheti ki!)

Igényelt azonosító (javasolt vezetéknév+keresztnév kezdőbetűje):

E-mail cím létrehozás

Wifi hozzáférés

Otthoni munkavégzés(VPN kapcsolat)

FONTOS! Kérjük, olvassa el a Fontos információk részt!
Teljes név:
Édesanyja leánykori neve:
Hallgató
Dolgozó

Születési dátum:

Jogviszony típusa:

Szervezeti egysége, helyisége:

Neptun-kód vagy bérügyi azonosító(nem kötelező):

Telefonmellék(nem kötelező):
Szervezeti e-mail cím (kötelezően névre utaló). Példa: vezeteknev.keresztnev@btk.elte.hu
@

.elte.hu

Hozzáférések, jogosultságok, igények:
-Poszeidon(iktató rendszer):

igen

nem

igen az alábbi kollégával megegyező legyen

-Hálózati tárhely hozzáférés(afs) igény:

igen az alábbi kollégával megegyező legyen
igen az alábbiakhoz
nem

-SAP hozzáférés:

igen, új licenc *

-Megosztott postafiók hozzáférés:

igen

távozó kolléga licencének átírása

igen az alábbi kollégával megegyező legyen
igen az alábbiakhoz
nem

-Neptun natív kliens hozzáférés:
-SPSS statisztikai szoftver használat:
-Céges mobiltelefon:

igen

-Számítógép használat***:
-Speciális igények:

FIGYELEM! Minden mező kitöltése kötelező!

igen **

nem

igen

nem

nem
új munkaállomás igény

meglévő munkaállomás beállítása

céges notebook

nem
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Fontos információk
Erre az azonosítóra a rendszerünkben való azonosításhoz van szüksége a későbbiekben.
Az azonosító a jövőben nem módosítható, kérjük, ennek figyelembe vételével válassza meg azt.
Csak olyan azonosító választható, mely személyre utal. Nem adunk ki olyan azonosítókat, melyek pl. szervezeti egységre,
intézményre, földrajzi névre, illetve egyéb szervezetre, cégre, foglalkozásra utalnak (pl. kavezo, irodalomtanar, biologiakutatas,
stb.).
Az azonosító legalább 3, legfeljebb 12 karakter hosszúságú lehet, csak az angol ABC betűit, számjegyeket és kötőjelet
tartalmazhat. Nem lehet benne pont, szóköz vagy alulvonás sem. Csak betűvel kezdődhet.
A Caesar szolgáltatásról bővebb információkat a http://caesar.elte.hu/ honlapon olvashat. A Wi-Fi szolgáltatásról a
http://iig.elte.hu/szolgaltatas/wifi honlapon olvashat. Az ügyintézési felületünket a https://ugykezelo.elte.hu oldalon érheti el.
*Az új licensz kérelemmel kapcsolatban Danisné Ravasz Juditnak (danisne@kancellaria.elte.hu) és az SAP üzemeltetőinek
(saplicenc@elte.hu) kell címezni a levelet amelynek tartalmaznia kell a név, munkaügyi törzsszám és telefonmellék adatokat.
Kizárólag jóváhagyás után adható ki a SAP hozzáférés aminek elkészültéről levélben küldünk értesítést.
**A Neptun natív kliens hozzáféréssel kapcsolatban a THÜRF munkatársait (tr@oktig.elte.hu) kell keresni, név, kar, ip cím és
Neptun kód adatokkal. Amennyiben az illető még nem rendelkezik Neptun kóddal úgy a qter.elte.hu oldalon keresztül tudják
megigényelni az elektronikus ügyintézés/alkalmazotti adatlap menüpontjában. Fontos, hogy az igénylést autentikáció után
lehet leadni tehát az igény leadójának már rendelkeznie kell Neptun kóddal.
***Az új eszközöket kizárólag akkor tudjuk biztosítani amennyiben a szervezeti egység rendelkezik vele.

A kérelmező kijelenti, hogy az egyetemen belüli informatikai szolgáltatások felhasználási feltételeit az új belépővel
megismertette, munkája során kötelezően betartatja.

Kelt:

FIGYELEM! Minden mező kitöltése kötelező!

Kérelmező:

