
Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el:

• Be- kijelentkezés

• Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra

• Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése

• Autós ajánlat részleteinek megtekintése

• Helyfoglalás 1 vagy több utas számára

• Saját egyedi és rendszeres autós hirdetés feladása, listázása

• Saját járművek felvitele, listázása

• Felhasználó keresése, adatlapjának megtekintése

• Saját helyfoglalások megjelenítése (aktuális, múltbéli)

• Saját ajánlatok listázása (egyedi, rendszeres, gyakori, 
múltbéli)

• Kimenő-, bejövő üzenetek kezelése, új üzenet írása

• Felhasználói értékelések megjelenítése

• Értékelendő autósok, utasok listázása, értékelés leadása

Továbbá az alábbi kényelmi funkciókat tartalmazza az alkalmazás:

• Kedvencek kezelése

• Keresési előzmények

• Helymeghatározás az indulási hely megadásához

• Útvonal megtekintése térképen

• Egyszerű dátum váltás a találati listán

• Településlista az ajánlatkeresés és hirdetésfeladás megkönnyítése érdekében

Be- kijelentkezés
Az oszkar.com oldalon regisztrált felhasználónév-jelszó párossal tud bejelentkezni a felhasználó, így 

elérhetővé válnak számára személyes adatai, illetve azon funkciók, amelyekhez ez szükséges.



Bejelentkezéskor a felhasználónév és jelszó elmentésre kerül, illetve automatikus bejelentkezés 

engedélyezésére is lehetőség nyílik, így az alkalmazás későbbi indításakor ez felhasználói beavatkozás 

nélkül megtörténik, ezzel is biztosítva a teljes funkcionalitás minél gyorsabb használatát.

A kijelentkezés a felhasználói menü „Kijelentkezés” menüpontján keresztül bármikor elérhető.

Autós ajánlatok keresése
Indulási és/vagy érkezési hely, dátum illetve akár dátum intervallum megadásával pontosíthatók a 

keresési eredmények. Megadott kiinduló és/vagy célállomás esetén amennyiben létezik ilyen, a 

közeli ajánlatok is megjelenítésre kerülnek.

Lehetőség van az indulási pozíció automatikus kitöltésére a készülék pozíciója alapján.

A beviteli mezők mellett található csillag elérhetővé teszi a kedvencek listáját (elmentett keresési 

feltételek: indulás-érkezés). 

Amennyiben az alkalmazás beállításainál engedélyezve van, a kereső képernyőn lévő actionbar-ról 

elérhetővé válnak a keresési előzmények. Ezek közül választva könnyedén újra futtathatók a korábbi 

keresések.

A keresés eredményét tartalmazó listában a legfontosabb adatok láthatók az ajánlatokról. A lista 

elemeit kiválasztva megtekinthetők az adott ajánlat részletei. 

    



Autós ajánlat részleteinek megtekintése

Az ajánlat részletei képernyőn az hirdetés minden elérhető adata megtalálható:

- hirdető neve, hirdetés feladásának időpontja

- szabad helyek száma

- pontos érkezési, indulási hely

- autó részletes adatai

- saját hirdetés esetén elérhető a járatra bejelentkezett utasok listája

- a képernyőről elérhető az ajánlatot feladó felhasználó adatlapja

Az actionbar-on található helyfoglalás gombra kattintva az ajánlatban szereplő jármű szabad 

helyeinek függvényében 1 vagy több hely is lefoglalható.

Autós hirdetésfeladás
A kezdőképernyő „Autós hirdetésfeladás” menüpontja segítségével érhető el a funkció.

Jelenleg egyszeri és rendszeres hirdetés feladására van lehetőség az alkalmazásban, gyakori hirdetés 

feladása egyelőre nem lehetséges. Az actionbaron található legördülő lista segítségével választható ki 

a hirdetni kívánt ajánlat típusa.

Amennyiben a felhasználó több járművet is regisztrált a rendszerbe, egy legördülő lista segítségével 

kiválaszthatja, hogy melyik jármű szerepeljen az ajánlatban.

Az ajánlat rögzítésénél az indulási, érkezési hely megadásánál, amennyiben a város „Budapest” 

megadható a kerület és a városrész.



Szabad helyek száma a kiválasztott járműnél megadott kapacitás függvényében választható szintén 

egy legördül listából, így megkönnyítve az ajánlat rögzítését.

3 gomb segítségével egyszerűen megadhatók az ajánlat a következő paraméterei:

• autópályán megyek

• csak ismerősök

• csak kézipoggyász

Amennyiben a hirdetésfeladás indításakor a felhasználónak nincs regisztrált járműve, az alkalmazás 

felajánlja gépjármű regisztrálásának lehetőségét, e nélkül ajánlat rögzítése nem lehetséges.

    

Személyes menü
Amennyiben a felhasználó bejelentkezett az alkalmazásba, 

elérhetővé válik a személyes menüje. Itt a következő funkciók 

érhető el.

• Kapott értékelések megjelenítése

• Autós hirdetéseim

• Helyfoglalásaim

• Járműveim

• Üzenetek



• Saját adatlap megtekintése

• Profilkép megtekintése/nagyítása

Értékeléseim
Más felhasználóktól kapott értékelések tekinthetők meg, összesítve, vagy akár az értékelés minősége 

(pozitív, semleges, negatív) szerint csoportosítva.

Autós hirdetéseim
A menüpont alatt a bejelentkezett felhasználó feladott autós ajánlatainak listája tekinthető meg.

A lista elemeire kattintva megtekinthetők az ajánlat részletei, illetve a listaelemet kijelölve törölhető 

az ajánlat, illetve módosítható a szabad helyek száma.

Helyfoglalásaim
A bejelentkezett felhasználó sikeres helyfoglalásainak listája kérhető le.

A listaelemet kijelölve elérhető gyorsmenü segítségével törölhető a helyfoglalás, illetve a listaelemre 

kattintva megtekinthetők az ajánlat részletei.

Járműveim
A bejelentkezett felhasználó regisztrált járműveinek listája kérhető le.

A lista elemeire kattintva megtekinthetők, az elem kijelölésével elérhető gyorsmenün keresztül 

módosíthatók a jármű adatai.

Új jármű adatainak megadására az actionbar-on található menüpont kiválasztása után van lehetőség.

Üzeneteim
Saját üzenetek megjelenítése, új üzenet írása.



Felhasználó keresése
Felhasználói név alapján lehetőség van az oszkár rendszerbe regisztrált felhasználók keresésére, 

illetve a felhasználók adatlapjának, valamint automatikus felhasználói statisztikájuk megtekintésére.

Az adatlapon azok a személyes adatok láthatók, amelyeket az adott felhasználó a biztonsági 

beállításainál engedélyezett.

Amennyiben van elérhető telefonszám, akkor a hívás gombra kattintva megjelenő, a felhasználó 

telefonszámait tartalmazó lista elemét kiválasztva telefonhívás indítható.

Ha vannak megadva közösségi oldalakhoz kapcsolódó elérhetőségek (pl Facebook, Skype), az Egyéb 

gomb segítségével megtekinthető a felhasználó adatlapja az adott közösségi oldalon.

Üzenetek
Saját üzenetek megjelenítése, valamit új üzenet küldése érhető el az főképernyő „Üzenetek” 

menüpontja alatt.

Értékelés
Az értékelendő felhasználók/utazások listája tekinthető meg. Külön listában találhatók az 

értékelendő sofőrök, illetve az utasok. A lista elemére kattintva egyszerűen küldhető értékelés az 

adott felhasználóra.

További lehetőségek
Az alkalmazás menüjének „Beállítások” menüpontján keresztül lehetőség az előzmények mentésének 

engedélyezésére, illetve névjegy, súgó megtekintésére, valamit az alkalmazással kapcsolatos 

visszajelzés küldésére az android@oszkar.com email címre.


