
SAP JAM 

Felhasználói segédlet 



Belépés 

A JAM modul az SAP 
SuccessFactors rendszer 
része. 
• Tökéletesen 

biztonságos online 
rendszer. 

• Felhasználónév és 
jelszó segítségével 

lehet bejelentkezni. 
• Böngészőbe beírva a 

http://jam.tf.hu 
címet, a képen látható 
felület fogad minket. 

• A Testnevelési 
Egyetem SF webhely 
kiválasztása után 
kattintson a 
Bejelentkezés gombra. 
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Belépés 

A felhasználónév mezőbe a 
példán látható módon kell beírni 
azt a felhasználónevet, amivel az 
egyetemi számítógépébe lép be.  
 
Ezután a bejelentkezés gombra 
kattintva léphetünk be a JAM 
kezdőoldalára. 
 
Technikai probléma vagy kérdés 
esetén keressék informatikus 
kollégáinkat. 

 

Ha elfelejtette vagy nem tudja a 
felhasználónevét, a következő 
dián  megnézheti, hogy hol 
találja meg azt. 



Belépés 

Ha nem tudja a tartományi 
felhasználónevét, akkor nyissa 
meg a Vezérlőpultot és, ha ott a 
Felhasználói fiókok felületre 
navigál, akkor a bekeretezett 
felületen megtalálja a 
felhasználónevét. A jelszó, pedig 
megfelel azzal, amivel belépnek a 
számítógépbe vagy a 
nyomtatóba, esetleg a wifire 
csatlakoznak.  
 
Figyelem: a felhasználónév után 
nem kell tf.hu-t írni, ez nem a 
postafiókba történő 
bejelentkezés!  
 
Ha elfelejtette a 
felhasználónevét vagy jelszavát, 
keresse meg az Informatikai 
Iroda munkatársait.  
 
 



JAM kezdőoldal 

• A felhasználó 
bejelentkezéskor 
azonnal saját JAM 
kezdőoldalára 
érkezik. 

• A JAM oldalról a név 
menü legördítésével, 
a felhasználók 
átnavigálhatnak az 
Opciók menüpontba 
ahol a 
SuccessFactors 
fiókjuk általános 
beállításait 
módosíthatják. 



Beállítások módosítása 

• Jelszó megváltoztatása. 

• Kezdőoldal beállítása. 

• Alfülek konfigurációja: 
modul elérésekor melyik 
oldal jelenjen meg. 

• Értesítések: rendszer e-
mailek ki/be kapcsolása. 

• Nyelv módosítása. 

• Kisegítő lehetőségek: 
színerősség, kontraszt 
stb. 

• Meghatalmazott: távollét 
esetén megadható egy 
személy, aki a felhasználó 
helyett végrehajthat 
tevékenységeket (pl: 
csoport karban tartása). 

• Mobil: mobilalkalmazás 
használata esetén a mobil 
eszköz aktiválására 
szolgál. 



JAM Kezdőlap 

• Kezdőlap: Az oldal az a 
felület, ahol a 
felhasználó a 
csoportjaihoz tartozó 
összes bejegyzést 
megtekintheti 
különböző szűrök 
szerint pl: olvasatlan, 
kifejezetten a 
felhasználónak címzett 
(@ előjelű), válaszok 
amelyeket a 
felhasználó adott, stb. 

• Csoportok: A 
menüpont alatt a 
felhasználó összes 
csoportja szerepel 
(Vezetői hírek, 
információk és Hírek-l 
csoport). 
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Profil oldal 

Profil: 

• Felhasználói adatok: itt 
jelenik meg a felhasználó 
neve, e-mail címe, 
telefonszáma és 
beosztása. Amennyiben 
bármilyen eltérést 
tapasztal, kérjük jelezze a 
jam@tf.hu e-mail címen. 

• Profilkép: a rendszer 
adminisztrátor által 
feltöltött profilkép. 

• Csoportok amelynek tagja 
a felhasználó. 
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Vállalat 

• Vállalat menüpont:  
 

• Tartalmazza a 
szervezet csoportjait 
és bejegyzéseit. Csak 
azon adatok jelennek 
itt meg, amelyek 
nyilvánosak. 
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JAM Fiókbeállítás 

Jam Fiókbeállítások 
(felhasználó név menüjéből 
elérhető funkció): 
• Nyelv beállítások: a 

felhasználó 
megadhatja milyen 
nyelven szeretné 
használni a rendszert. 
A nyelvek 
elérhetősége a 
rendszerben 
engedélyezett 
nyelvektől függ, amely 
a Testnevelési 
Egyetemnél az angol 
és magyar nyelv. 
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JAM Fiókbeállítás 

• Csatorna beállítás: a 
felhasználó megadhatja 
miről szeretne értesítést 
kapni (pl.: 
státuszfrissítések, új 
videó feltöltése) 

• Mobilbeállítások: A Jam 
alkalmazás mobilon való 
használatához mobil 
applikáció letöltése 
szükséges. 
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Tartalmak létrehozása, megtekintése 

Hírek megosztása: 

• A Facebookhoz 
hasonlóan a 
középső fehér 
ablakba megírt 
üzenetet a 
megosztás gombra 
történő 
kattintással tudjuk 
közzé tenni. 

• Fénykép, videó 
illetve 
dokumentum 
közzétételére is 
van lehetőségünk, 
ha rákattintunk az 
azokat jelölő 
ikonokra. 
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JAM Súgó 

Jam Súgó:  

A felhasználó név legördülő 
menü „Súgó” menüpontja a 
http://help.sap.com/sapjam 
SAP Jam oldalra továbbítja a 
felhasználót, ahol részletes 
angol nyelvű tájékoztatókból 
kaphat választ kérdéseire. 

 

http://help.sap.com/sapjam


Technikai probléma vagy kérdés esetén keressék informatikus 
kollégáinkat. Amennyiben a felhasználói adataiban eltérést talál, vagy 
ennek módosítását igényli, kérjük jelezze a jam@tf.hu e-mail címen. 

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 
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