Kisvasutak Baráti Köre Egyesület
Multimédia szakcsoport
Beszámolója a 2010. évről
A szakcsoporti tevékenység teljes egészében az Egyesület honlapjának fejlesztését tartalmazta.
A honlap két lényeges felületre különül el:
•
•

a bárki által elérhető, a kisvasutakról és Egyesületről szóló kisvasut.hu oldal
és a KBK tagok számára elérhető kisvasut.hu Intranet.

kisvasut.hu
2010-ben már sikerült biztosítani, hogy az oldalon néhány naponta, hetente legyenek újabb hírek, a
korábbinál több programról sikerült hírt adni. Ebben Karap Krisztián főszerkesztőként rengeteget
dolgozott.
A főoldal megjelenése, technikai háttere 2010-ben nem sokat változott, de stabilabb, üzembiztosabb
lett, számos megjelenítési hibát sikerült kijavítani.
A legjelentősebb tartalmi változás – bár elsősorban szakemberek veszik hasznát – a kisvasutak
hálózati adatbázisának fejlesztése volt, melyen már az 5000 km-t meghaladta a térképvázlattal is
felvett keskenynyomközű vasúti vonalak hossza.
A programajánló össze lett kapcsolva a programnaptárral, ezzel már ki is van kényszerítve köztük az
összhang.
A látogatottság évszaktól is függ, csúcsidőben napi 1000 körüli. A nyári árvizeknél az index.hu
címlapról linkelt bennünket, a siker akkora volt, hogy szervertúlterhelés is keletkezett: néhány óra
alatt a szokásos napi látogatás hatszorosa.
Intranet
Beérett, és már rendszeresen használt funkció lett a körlevél kezelő. Ezzel már sajtóközlemények is
mentek ki, illetve a jobb híradásra tekintettel megnőtt az elnökségi ülések látogatottsága is.
A KBK tagdíjadatbázis már teljes egészében az Intranetre került, továbbá minden taggal egyeztetve
lett a tagdíjtartozása (már akinek volt), a továbbiakban így a régi táblázatok már nem szolgálnak
hivatkozási alapot.
Új funkció a költségvetés tervező modul, e sorok írásakor még csak a legfőbb funkciók próbaváltozata
készült el, de egyelőre nincs használatban.
Új funkció a szakcsoportok és tagjaik felsorolása.
Kísérleti szinten elkészült az Útvonalkönyv szerkesztő felület.

A menetlevelek feldolgozó felülete már vonatszámra képes megosztani az utasforgalmat, és
diagramok segítik a lekérdezések megjelenítését.
Számos funkció, adatállomány ki lett egészítve a változások naplózásával, pontosan tudható, ki, mikor
mit változtatott az adatbázisban.

A Multimédia szakcsoport tervei a 2011. évre
Különleges tevékenységet, akciót előre nem tervezünk.
Továbbra is működtetjük és fejlesztjük a kisvasut.hu oldalt, felajánlva bármely vasútnak, hogy akár
hivatalos oldalaként is működhetünk.
Az Intraneten elsősorban a KBK és KEMV technikai igényeinek kívánunk megfelelni, és ehhez a
szükséges fejlesztéseket megtenni.
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