
Redmine rövid használati útmutató

Az alábbiakban néhány lépésben röviden összefoglaljuk a redmine feladatkezelő
használatát.

A bejelentkezés a https://redmine.mtmt.hu oldalon történik.

A jobb felső sarokban a “Fiókom adatai” menüpont alatt lehet jelszót, vagy akár email címet
módosítani. Továbbá itt módosítható az egyéni igények szerint néhány, a megjelenítést és
az értesítéseket szabályozó beállítás. Ezek az alapbeállítások a többségnek feltehetően
megfelelőek.

Az email értesítést nem javasoljuk kikapcsolni, hiszen így csak akkor fogunk tudomást
szerezni fontos teendőkről, eseményekről, ha direkt ránézünk a redmine-ra. Az értesítések
folyamatosan tájékoztatnak, ha a feladat előrehaladásában változás állt be, esetleg máshoz
került a feladat, vagy éppen részünkről van teendő, pl. további adatokat, specifikációt kell
megadni.

A bejelentkezést követően a kezdőlap jelenik meg. Itt kell kiválasztani a megfelelő
intézményi projektet. Ezt legegyszerűbben a jobb felső sarokban az “Ugrás projekthez…”
legördülő listából való kiválasztással tehetjük meg. Másik megoldás a projektek menü
megnyitása után a projekt nevére való kattintás. Ekkor az intézményi projekt áttekintő
oldalára jutunk.

Az oldalon követhető a korábbi feladatok állapota, látható a projektben résztvevők listája.

https://redmine.mtmt.hu


Új feladat indítása

Ez az Új feladat fülre való kattintással kezdeményezhető, ami után a következő űrlap jelenik
meg (persze akkor még üresen):

A képen egy kitöltési minta látható. Az alábbi adatokat adjuk meg:

- A feladat típusa (pl. adatszolgáltatás)
- Tárgy (a kérés rövid leírása csak tárgyszerűen)
- Leírás (a kérés pontos, részletes leírása, specifikációja)
- Felelős (ez új kérés esetén mindig Áts József osztályvezető úr legyen)
- Fájlok (a szükséges mellékleteket itt lehet csatolni egyesével)

Az adatok megadása után a létrehoz gomb megnyomásával indítható a feladat.

Egy adatigénylés során törekedni kell a teljes a specifikáció teljes részletességére. Pontosan
meg kell adni az időszakot, az elszámolandó forrás és idéző közlemények tulajdonságait,
követelményeit.

A feladat elkészültéig előfordulhat, hogy további kérdések merülnek fel, ellenőrizni kell a
kapott adatokat, vagy esetleg a kérés módosul. Minden eseményt a feladatnál rögzítünk.

Ezek az bejegyzések a Módosít linkre kattintva kezdeményezhetők (jobb alsó kis menüsor a
feladat történet lista alján). A módosítás során, ha szükséges, fontos átállítani a “Felelős”
nevét. Ez alapján fog megjelenni a feladat az illető saját felületén a “Saját kezdőlapom” (bal



felső menü) oldalán a “Nekem kiosztott feladatok” között. Ezen az oldalon követhető, hogy
mely feladatok vannak éppen az illetőnél, azaz neki van teendője ezekkel.

A feladatok elkészültét a megoldva státusszal jelöljük. A megoldott feladatok lezárhatók,
ekkor eltűnnek a feladat listáról, de akár “pihentethetők” is. Ezt olyan feladatok esetében
célszerű megtenni, ahol várhatóan a kérés meg fog ismétlődni. Pl. ugyanazt évente kell
lekérdezni, csak természetesen az év változik. Ilyen esetekben nem szükséges ezekre a
feladatokra új leírást készíteni, elég egy új bejegyzéssel feléleszteni.

A másik bevált gyakorlat, hogy hivatkozunk egy korábbi feladatra. Ezt a feladat egyedi
azonosítójával tehetjük meg, amit a bal felső sarokban látunk, pl. #3217 alakban. Új
kéréskor sokat segít egy ilyen hivatkozás megadása, ha korábban már részletesen
specifikálva lett a feladat, s ilyenkor elegendő a változtatásokat felsorolni. Pl. kérjük a
#3217-et futtatni a mellékelt szerzőkre.


