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A MaYoR elektronikus naplót használó intézmények vezetőinek

Tárgy: Önkéntes szofvertámogatás

Tisztelt Intézményvezető!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2002-ben megkezdet fejlesztőmunkának köszönhetően lassan 
egy  évtizede  lesz,  hogy  elektronikus  naplót  használhatunk.  Ezalat  a  hosszú  idő  alat  évről  évre 
átalakítotuk  és  az  igényeknek  megfelelően  fejlesztetük  a  MaYoR  e-napló  rendszerét.  Bátran 
mondhatjuk „rendszer”-nek, hiszen az elektronikus naplóbejegyzéseken kívül kezelnie kell az órarendet,  
a tantárgyfelosztást, a tanulók és tanárok adatait, csoportbeosztását, hiányzását, a helyetesítést, az éves 
munkarend adatait,  hogy csak a  legfontosabbakat  említsük.  Pozitív  visszajelzésnek  értékeljük  azt  is, 
hogy  –  bár  több  éve  minden  iskolának  használnia  kell(ene)  valamely  központilag  akkreditált,  sok 
milliárd  Ft-tal  fnanszírozot,  integrált  iskolaadminisztrációs  szofvert  –  számos  intézmény  önként 
vezete/vezeti be és használja a mi programunkat. A MaYoR elektronikus napló nyílt, szabad szofver, 
használata ingyenes ugyanúgy, ahogy a segítségnyújtás, a szofverfrissítés vagy a hibajavítás is. Bízunk 
benne,  hogy  az  Önök  intézményében  is  hasznos  segédeszközként  tekintenek  az  általunk  fejlesztet 
szofverre!

Az  elterjedtséggel,  a  felhasználók  számának  folyamatos  gyarapodásával  párhuzamosan  azonban  az 
elmúlt időszakban jelentősen nőt a programmal kapcsolatos feladatokból adódó terhelés és felelősség is; 
az  amatőr,  hobbiszerű  programozásból  mára  lassanként  hivatalos  munka  lesz.  Ehhez  azonban  –  a  
szofver  ingyenességének  fenntartása  mellet!  – szükség  van olyan  források  előteremtésére,  melyek 
lehetővé  teszik,  hogy  a  program  karbantartásával,  fejlesztésével  munkaidőben,  fnanszírozot 
körülmények közöt foglalkozhassunk.

Amennyiben eddigi munkánkkal elégedetek voltak, úgy számítunk az Önök segítségére is! Arra kérjük 
a programot használó intézményeket,  hogy – lehetőségeikhez mérten – vállaljanak rendszeres,  havi  
hozzájárulást  1000,  2000,  3000,  5000  vagy  100000  Ft  értékben.  Hangsúlyozzuk,  hogy  mindenki  –  a  
nem-fzető iskolák is – a megszokot módon használhatják továbbra is programunkat. Arra is mód van, 
hogy  a  fent  megjelöltől  eltérő  (pl.  nagyobb  )  összeget,  vagy  támogatási  formát  vállaljanak, 
válasszanak az egyes iskolák.

További  részleteket  a  témáról  honlapunkon  talál.  Az  online  szofverregisztrációs  űrlapot 
napló-adminisztrátorként  érhetik  el  a  Napló →  Admin →  Regisztráció menüpont  alat.  Kérjük, 
egyeztessenek  informatikusaikkal  a  kérdésről,  a  vállalt  hozzájárulás  összegéről,  majd  a  kitöltöt, 
kinyomtatot és aláírással, pecsétel hitelesítet nyomtatványt jutassák el címünkre (BMT Bt. - MaYoR 
regisztráció,  1025  Budapest,  Turista  út  50.) !  A vállalt  támogatási  összeget  – a  regisztrációs  űrlapon 
megjelölteknek megfelelően – negyedévente, félévente vagy évente kiszámlázzuk.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel, ötleteikkel kérjük forduljanak hozzánk a support@mayor.hu email címen!

A további eredményes együtműködés reményében::
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