A Dolphin rendszer használata




Az adatok karbantartása. Mindenki kizárólag maga tudja változtatni adatait, tehát
minden vendéglátó vegye használatba a Dolphin rendszert! Adatmódosítási kérések
kivételével
minden
más
problémában
nagyon
szívesen
segítünk;
a
servashungary@gmail.com
címre
írjatok!
Aki nem vitte fel adatait, és tagdíjfizetéséről sincs tudomásunk két éve, az kikerül a
rendszerből!. A használók közül sem mindenki adta meg születési évét, teljes címét, és
azt, hogy hány nappal korábban kér megkeresést; pótoljátok ezt!
Papír levelek lemondása. Tagjaink most már minden információt, körlevelet emailben
kapnak meg a közgyűlés határozata alapján.

Jelszó kérése a Dolphin-ba történő belépéshez
- Nyisd meg a http://dolphin.servas.org lapot.
- Írd be az email-címedet (ami a Servas listán szerepel vagy amelyen értesítettünk!), és kattints a
Send me my user & password feliratra. Ha valami nem megy, írj a servashungary@gmail.com
címre!
A rendszer automatikusan megküldi az email-címedre a felhasználónevet és a hozzá tartozó
jelszót. Ha nem találod ezt az emailt, valószínűleg a kéretlen levelek közé került, keresd a spam
mappában!

Bejelentkezés a Dolphinba
- Írd be a kapott felhasználónevet (User) és a jelszót (Password). A kisbetű/nagybetű és az
ékezetek számítanak. A legbiztosabb az emailből átmásolni.
- Válaszd ki Magyarországot (ha nem azt mutatja automatikusan)
- Jelentkezz be (Login)
Kattints a My data-ra (saját adataim)
Két profil létezik:
my personal data – az egyes tagokra vonatkozó információk (név, elérhetőség, fotó)
my home as Host – az egy cím alatt élő tagokra vonatkozó közös információk, és a
vendéglátással kapcsolatos minden adat (nyelvek, érdeklődési kör, hány személyt hány napra,
stb.)
A mezők melletti kis piros kérdőjelre (?) kattintva kapsz egy kis segítséget a kitöltéshez)
- Először kattints a my personal data feliratra. Itt a személyes adataid állíthatók be:
First name: keresztnév/nevek
Middle (ezt üresen hagyhatod)
Last name: családnév/nevek
Gender: nem (M: férfi, F: nő)
Birth date: születési dátum (nap hó év), ELÉG AZ ÉVET MEGADNI, DE AZ FONTOS

Email
Alternative email: második email-cím, ha van
Other contacts: más elérhetőségek, pl. skype: szabokati
Mobile: mobilszám (+36 30 123-4567 formában)
Work phone: munkahelyi telefon (+36 1 123-4567 ill. +36 23 123-456 formában)
Fax
Profession: foglalkozás (angolul)
Languages: nyelvek (a nyelveket érdemes nem itt, hanem az egy cím alatt élő személyekre
együtt megadni, mert így jobban láthatóan, a bal oldali sávban jelennek meg a nyelvek
rövidítései. De ha számít, megadható fejenként is)
Feltölthetsz egy fotót is magadról (maximális méret: 100 kB):
Browse: fotó kikeresése a számítógépeden
submit: kijelölés
delete: törlés
Ha megtörtént minden beállítás, kattints az Update gombra. Ha nem akarsz változtatni semmit,
az exit-tel is kiléphetsz. Visszakerülsz a kezdőoldalra.
- Most kattints a my home as Host feliratra. Itt állíthatod be a vendéglátás fontos paramétereit:
A cím, a város, régió és a tagság típusa mezőket már beállítottuk.
Address: lakcím (város nélkül, csak utca, házszám, stb.) TELJES CÍM KELL
City: város
Zip: irányítószám (nemzetközi formátumban, pl.: H-1063)
Province/District (NE BÁNTSUK!)
State/Region: nem kell szerkeszteni, alapja az irányítószám első számjegye:
Region 1 (Budapest)
Region 2 (Around Budapest)
Region 3 (Northeast)
Region 4 (East)
Region 6 (Southeast)
Region 7 (Southwest)
Region 8 (Central West)
Region 9 (West)
Near to: hány km-re (esetleg milyen irányban) más nagyobb várostól, pl.: 20 W Budapest
Host type: tagság típusa
Day host: nappali vendéglátó
Host: vendéglátó
Traveller: csak utazó
Membership suspended: tagság felfüggesztve
Ex member: egykori tag
Home phone: otthoni telefonszám (+36 körzetszám telefonszám formátumban)
Home fax: otthoni fax
Directions: Útmutatás a lakcím megtalálásához (angolul)
Languages: beszélt nyelvek megadása:

Válaszd ki a nyelvet, állítsd be a nyelvtudás szintjét (basic-alap vagy fluent-folyékony), majd
kattints az Insert gombra. A beállított nyelv kék színben megjelenik az ablak fölött. Több nyelvet
is megadhatsz. Ha a megadott nyelvek közül valamelyiket módosítani szeretnéd, kattints rá. Egy
kis ablak jelenik meg, benne: remove: törlés, change knowledge: szint módosítása. Az ablak a
kis piros gombbal zárható.
Interests: érdeklődési körök (angolul)
Organizations: egyéb szervezetek, melyeknek tagja vagy
Travelled: milyen országokban utaztál már
Lived: milyen országokban éltél hosszabb ideig
Vacations: mikor leszel szabadságon (tehát mikor nem tudsz vendéget fogadni)
Live with: FONTOS, NE FELEDKEZZETEK EL RÓLA: veled együtt élő további családtagok
(házastárs, gyerekek, szülők, stb.) pl.: son Attila (m, 2002)
Nem feltétlen ide kell beírni mindenkit, az egy cím alatt élő tagok megjelenhetnek külön is, de új
személyt csak mi tudunk hozzáadni. Nyugodtan kérjétek, ha ezt szeretnétek. Egymás adatait
szerkeszteni tudják az egy címen élő személyek.
Other information/further restrictions: további információk/korlátozások, röviden. Ez a bal
oldali keskeny sávban jelenik meg.
Notes: megjegyzések. Ez a legutolsó sorban jelenik meg dőlt betűvel, ide valamivel hosszabb
szövegeket is írhatsz. Jó ötlettel így lehet utazókat vonzani.
Membership confirmed: tagság megerősítése.
Number of persons able to host: hány személyt tudsz fogadni? pl.: 2P vagy 1W, 1C
(person, woman, couple)
+Children: gyerekek is jöhetnek
Want more travelers: több látogatót szeretne
Advance notice required: előzetes kapcsolatfelvétel módja és ideje. pl: wr 1w: irásban 1 héttel
korábban, ph 1d telefonon 1 nappal előbb, NPNR: nem érdekes, csak előre meg kell beszélni.
Sleeping bag: hálózsák. Üresen hagyható, vagy a következők választhatók:
Sleeping bag advisable: saját hálózsák ajánlott
Sleeping bag necessary: saját hálózsák szükséges
Sleeping sheet advisable: saját lepedő ajánlott
Sleeping sheet necessary: saját lepedő szükséges
Smoking inside allowed: szabad dohányozni a lakásban (alapértelmezés: nem)
Vegetarian: vegetariánus
Animal: vannak-e otthon állatok? Ha igen, milyen és hány? Pl.: 1 cat vagy 2 dogs
Lodging only: csak szállást tudsz biztosítani (tehát étkezést nem)
Kitchen use only: lehet használni a konyhát, de étkezést nem kapnak a vendégek
Disabled facilities for wheelchair: a lakás tolószékkel is megközelíthető
More days: a látogatás lehet-e több nap, mint 2. Ha igen, hány. Pl.: 4d
Contact language: kapcsolatfelvétel nyelve. (ezt a svájciak kérték, hogy lehessen tudni, mi a
háztartás nyelve) NEM ÉRDEKES NEKÜNK
Send only by email: Csak email-ben kéred a Servas anyagokat (nem kell elpostáznunk a
meghívőkat, hírleveleket, listákat)

