
Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs 
Rendszere (SZIR)

Online adatszolgáltatás szerzőknek –
bármikor, bárhonnan



Grafikus megjelenítés
A grafikus felület lehetővé teszi a
jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb
nyomon követését.

Gyors navigáció
A funkciógombok és a tálcaszerű
elhelyezés miatt a szerző közvetlenül
elérheti az összes rendszerfunkciót.

Értesítő lista
Belépéskor a legfontosabb információk
azonnal láthatók a szerzői értesítő lista
áttekintésével. Egyes sorokra kattintva
megtekinthetők a részletadatok
(jogdíjak, műforgalmak).

Kiemelt funkciók
A lábléc minden rendszer képernyőn
azonos. Ezen a felületen gyakran
használt űrlapokat és praktikus
információkat gyűjtöttünk össze.

Kezdő oldal



Személyi adatok
Itt a szerző az alapadatait ellenőrizheti.
Tervezzük, hogy a jövőben bizonyos
profiladatok módosíthatók is legyenek az
interneten.

Címadatok, elérhetőségek
A SZIR rendszerben megtekinthetők a cím
és elérhetőség adatok. A felületen
keresztül a szerző ellenőrizni tudja az
Ügyfélszolgálatnál kért adatmódosítások
átvezetését.

Pénzügyi adatok
A jogdíjak utalása és az adózás szempontjából
a pénzügyi adatok pontossága és megléte
kiemelt fontosságú. A blokkban ellenőrizhető
az ARTISJUS pénzügyi adatbázisában tárolt
adat.

Profil oldal



Keresés az adatbázisban
Az eddigi papíralapú lista helyett a
szerző naprakész és szűrhető online
adatbázisban kereshet művei között.

Naprakész műadatok
A SZIR rendszerben elérhető adatok
közvetlenül az ARTISJUS központi
adatbázisából származnak, az
adatokat naponta szinkronizáljuk.

Közvetlen adatelérés
A mű kiválasztása után gyors
navigáló gombok segítségével érhető
el a jogdíj és forgalom információ.

Művek oldal



Több szempontú keresés
Az összetett forgalmi és jogdíj adatok
esetében biztosított a rendszerben a
több szempontú szűrés lehetősége.

Részletes felosztási adatok
A webes felület lehetőséget
biztosít az adatok grafikus
ábrázolására is, áttekinthetőbbé
téve így a jogdíjak és forgalmak
alakulását.

Művek oldal



Egyéni beállítások
A többféle szűrési beállítás egyaránt
kényelmessé teszi a navigálást a kisebb és
nagyobb jogdíjú szerzőknél.

Napra lebontott adatok
A jogdíjak kifizetése mindig a művek
elhangzásai (forgalmai) alapján történik. A SZIR
rendszer az ARTISJUS adatbázisából kinyerhető
legrészletesebb adattartalommal közli a művek
forgalmát a szerzővel.

Forgalmak oldal



Szerzői értesítők
Ebben a blokkban megtekinthetők a
papíralapú szerzői értesítőkön küldött
információk visszakereshető és szűrhető
formában, részletes forgalmi adatokkal
kibővítve.

Áttekintő pénzügyi adatok
Külön információs blokkban tájékozódhat a
felhasználó a szerzői értesítő főbb pénzügyi
adatairól: adók és egyéb levonások, számlázási
adatok, stb.

Többszintű adatmegjelenítés
Az adatok átláthatósága érdekében
kibontható formában, lépcsőzetesen és
elkülönített adatszinten jelenítjük meg az
adatokat: Pl. 1. Szerzői értesítő/ 2. Pénzügyi
adatok/ 3. Felosztások/ 4. Forgalmi adatok.

Értesítők oldal



Statisztikák
A Statisztikák oldal előre definiált
lekérdezések gyűjteménye. A TOP listák és
egyéb statisztikák fontos plusz
információkhoz jutatják a felhasználót.

Testreszabhatóság
Az előre definiált statisztikák személyre
szabhatók, értékkészletből választott
szempontok szerint szűkíthetők és
alakíthatók a listák.

Statisztikák oldal



SZIR Online műbejelentés 

 



Mi is az a SZIR? 
• Szerzői Információs Rendszer 

• Regisztrált szerzők számára elérhető online alkalmazás művek, 
forgalmak, felosztási adatok megtekintésére 

• Regisztráció egyszeri személyes megjelenést követően 
(Ügyfélszolgálaton) 

• A belépés mobiltelefonhoz kötött (SMS) 

• A rendszert használók száma évről évre folyamatosan 
növekszik (jelenleg 1700 regisztrált tagja van) 

• Eddig lekérdező rendszerként működött 
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Műbejelentés …. Eddig. 
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Műbejelentés …. MOST! 
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jóváhagyás 

Artisjus 
jóváhagyás 

e-mail 

e-mail 

Mű 
regisztrálása 

e-mail 



6 

SZIR Online műbejelentés jellemzői 
• Szerzők által régóta kért funkció 

• Személyes megjelenés nélküli műregisztráció 

• Csak SZIR tagok számára elérhető 

• Szerzőtársak által jóvá kell hagyni 

• Hangzóanyag vagy kotta feltöltés 

• Artisjus validáció után elfogadott a műbejelentés 
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Az online műbejelentés elérése 
A művek menüpont alatt található „Műbejelentések”  
almenüponton keresztül érhető el.  
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Hangzóanyag 
• Javasolt formátum: MP3 (128 kbit/s) 

• 3 Mb kb. 3 perc zenét jelent 

• Internet feltöltési sávszélesség meghatározó 

• Elterjedt a min. 512 kbit/s feltöltési sebesség 

• 1 zenei fájl  feltöltése kb. 1-2 percet vesz igénybe 

• WAV formátumban ez a feltöltés kb. 10-szer hosszabb időt 
vesz igénybe 
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SZIR Profil adatok módosítása 
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Bevezetés 
• Októberben szerzői teszt történt 

• Jelenleg teljes belső tesztelés folyik 

• Lehetnek majd működésbeli problémák, amikről 
mindenképpen kérünk visszajelzést (SZÜSZ) 

• Artisjus felkészül az esetleges működési hibák javítására 

 

Éles használat 
• 2012. december 7. (tervezett) 

• e-mail-ben jelezni fogja Artisjus 

 



 

 

Köszönöm a figyelmet ! 
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