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1. Bevezetés
A NEPTUN.NET Tanulmányi adminisztrációs modul a NEPTUN.NET jelentős része. A hallgatók
tanulmányi adminisztrációját támogatja melynek feladata, hogy a hallgatót a felvételétől kezdve az
intézményben eltöltött teljes időszaka alatt az intézményből történő távozásig vagy a végzettség
megszerzéséig nyomon kövesse. Szolgáltatásai a tanulmányi osztályon a hallgató adminisztrációjával
kapcsolatos teljes feladatkört lefedik, pl. a hallgató felvétele, iratkoztatása, képzéshez, szakhoz rendelése,
tantárgyak felvétele, ellenőrzése, státuszok beállítása, hallgatói igazolások kiadása, tanulmányi eredmények
rögzítése, átlagszámítás, tanulmányi előmenetel ellenőrzése a követelményrendszer figyelembevételével,
szigorlatok, záróvizsgák, végbizonyítvány, oklevél és oklevélmelléklet kiadása, hallgató kikerülése a
rendszerből diplomával, vagy valamilyen egyéb okból bekövetkező távozással.
A NEPTUN.NET szervezeti egységeinek kialakításakor az intézményi struktúra határozza meg a karok,
egyes szervezeti egységek, mint például intézetek, tanszékek, osztályok, kollégiumok, könyvtárak
felvételét a rendszerbe az egymás fölé- és az alárendeltségét is figyelembe véve. A kezdeti struktúra
kialakítása után a későbbiekben bekövetkező szervezeti struktúraváltoztatásokat is tudja követni a rendszer.
A NEPTUN.NET Tanulmányi adminisztrációs modul az oktatási struktúrának megfelelően minden képzési
formát le tud kezelni a képzési idő és az időszakok figyelembe vételével. Egyes intézményekben ha van
idegen nyelvű képzés, akkor, a rendszer fel van készítve a többnyelvű működésre is.
A NEPTUN.NET Tanulmányi adminisztrációs modul szolgáltatja azt a lehetőséget, hogy a NEPTUN.NET
-ből a hallgatók, oktatók, tanszéki adminisztrátorok, tanulmányi előadók, karok vezetői, intézmény ill.
szervezeti egységek vezetői, egyéb speciális felhasználók az engedélyezett jogosultságuktól függően
tájékozódjanak.
A NEPTUN.NET Tanulmányi adminisztrációs modul célja, hogy felhasználóinak jogosultságtól függően
szolgáltasson adatokat listás vagy statisztikai kiértékelés formában. Adatokat tud szolgáltatni a
NEPTUN.NET -en kívüli egyéb rendszerek részére. Ehhez azonban intézményenként rögzíteni kell, hogy
ki jogosult ezeket a szolgáltatásokat elvégezni az adatvédelmi törvény betartásával.
A NEPTUN.NET Tanulmányi adminisztrációs modul a többi modul részére alapadatokat szolgáltat.
Biztosítja a teljes hallgatói adminisztrációt beiratkozástól a teljes oktatási folyamaton végighaladva
egészen a távozásig, megadja az oktatásszervezési kereteket az intézményi struktúra alapján, szolgáltatja a
képzésekhez tartozó szakok, szakirányok mintatanterveit, azok tárgyait, és egymásra épülését. Használja a
teljes ORACLE adatbázist, illetve az MSSQL adatbázist és az abban tárolt adatokat.
A továbbiakban az egyes funkciókat foglaljuk össze, melyet a NEPTUN.NET a Tanulmányi
adminisztrációs modulban valósít meg.

2. Belépés a rendszerbe
Belépés a NEPTUN.NET Tanulmányi adminisztrációs modulba az ábrán látható főoldalon keresztül
történik. Ehhez elsőként szükség van az azonosító és a jelszó megadására. Az azonosító, amely először
mindig a felhasználó NEPTUN kódja,, a későbbiekben pedig egyénileg módosítható a loginnév változtatás
funkció segítségével, beírása akár kis, akár nagybetűvel történhet. A jelszó megadásánál viszont ügyelni
kell arra, hogy pontosan úgy írjuk be, ahogy azt korábban megadtuk. A jelszó is módosítható. Ennek
menete a továbbiakban kerül ismertetésre. Belépéshez tehát az azonosító és a jelszó begépelése utána az
„Enter” billentyű vagy a „Bejelentkezés” gomb megnyomásával a „Szerepkör” legördülő menüből
válasszuk ki a megfelelőt (amennyiben a felhasználónak több szerepkörre van jogosultsága). Azok a
szerepkörök jelennek meg a legördülő listában, melyeket a NEPTUN használatakor a felhasználónak
felvettek. A szerepkörök magukba foglalják azokat a jogosultságokat, melyekkel a felhasználó rendelkezik
a rendszer adattábláinak olvasására, illetve írására vonatkozóan. Csak a NEPTUN.NET- beli
jogosultságunknak megfelelően enged belépni a rendszer. (Amennyiben több jogosultságunk is van,
mindig a feladatnak megfelelőt válasszuk ki.) Ezután ismét az „Enter” billentyű vagy a „Bejelentkezés”
megnyomásával lépünk be a NEPTUN.NET rendszerbe.
Kiadás: 2014.03.19.
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Ez a dokumentáció feltételezi, hogy az egyes fejezetekben bemutatásra került funkciókat különböző
szerepkörökkel is használhatjuk. A programban különböző szerepkörök kerültek kialakításra, melyek
beállítás után kiválaszthatók a legördülő listából.
A szerepkörök a NEPTUN.NET -beli jogosultságokhoz kötődnek. Az egyén részére csak a saját beállított
szerepkörei jelennek meg. A rendszer biztonságos használatához általában egyénenként néhány szerepkört
adunk, melyet úgy választunk meg, hogy az egyén feladatait el tudja látni. Jogosultságokat a
Jogosultságosztó szerepkörű egyének tudnak kiosztani.

2.1. Jelszócsere belépéskor
Ha valaki első alkalommal lép be a NEPTUN.NET rendszerbe, a program azonosítónak a NEPTUN kódját
használja, és jelszónak a saját születési dátumát (a jelszó pl. 19710203 = ééééhhnn alakban). A jelszót
érdemes megváltoztatni. Ez különösen fontos ügyintéző, oktató vagy bármely alkalmazott esetén.
A mindig elsőként megjelenő „Saját adatok (200)” menüpont „Személyes adatok” fülén lehetséges a
jelszóváltoztatást elvégezni. A „Szerkeszt”, majd a „Jelszó módosítás” gombra kattintva be kell írnunk a
régi jelszót, majd meg kell adnunk kétszer az új jelszót. Az „OK” gombra kattintva az új jelszavunk
elmentődik, ha a „Mentés” gombbal rögzítjük a változtatást. Ha a „Cancel” gombot használjuk, akkor a
régi jelszavunk marad életben. Ügyeljünk arra, hogy a jelszó minimális hossza 5 karakter legyen.
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2.2. Login név (azonosító) csere az első belépés után
Az első belépés után (vagy a későbbiekben bármikor) a „Saját adatok (200)” menüpont alatt a Login nevet
is le lehet cserélni, és így a NEPTUN kódot egy a felhasználó által megjegyezhetőre lehet cserélni.
Bármelyik felhasználó, aki a klienst használja, megváltoztathatja a Login nevét és a jelszavát. (Hallgatók és
oktatók a WEB-es felületen szintén tudnak jelszót változtatni.)
Ha egy hallgató elfelejti a jelszavát, akkor a tanulmányi osztályi (TO) ügyintéző feladata új jelszót adni
neki. Azonban a hallgatónak tanácsos utána ezt a jelszót megváltoztatnia. Ha oktató felejti el a jelszavát,
akkor a Kari adminisztrátor adhat neki új jelszót.
A Login név módosításához lépjünk a „Személyes adatok” fülre. Kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, majd
„Login név” mezőbe a NEPTUN kódunk helyett gépeljük be az általunk választatott azonosítót. A
„Mentés” gombra kattintással a módosítás rögzítésre kerül. A továbbiakban az új azonosítóval tudunk
majd a rendszerbe belépni.
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3. Belépési főoldal
A rendszerbe saját adatokkal lépünk be. Természetesen ennek megfelelően részben rögtön a saját
adatainkkal találjuk magunkat szembe. Valamint megjelenik a szerepkörünknek megfelelő (általunk
kiválasztott szerepkör) funkcionalitását megjelenítő fastruktúra is.

Fontos megjegyezni, hogy a személyes adataink védelme érdekében a „Saját adatok ne látszódjanak”
jelölőnégyzet kipipálásával lehetőségünk van arra, hogy az alsó funkciófelület adatai elrejtésre kerüljenek.
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A program bármelyik felületén mód van láthatóvá tenni azt, hogy milyen login névvel, milyen
szerepkörrel, valamint milyen szerveren keresztül érjük el az alkalmazást.
A kívánt információ megjelenítése a felület alsó részén jobb egérgombra kattintás után lehetséges, a feljövő
ablakból a megfelelőt kijelölve.

Amennyiben az intézmény rendelkezik teszt rendszerrel, akkor ha a szerver nevében szerepel a 'teszt' szó, a
státuszsor pirosra színeződik. Státuszsor a belépés után az alsó sor ahol a letöltési rekordszám, a szerver
neve, a szerepkör és loginnév szerepel.
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3.1. Belépési főoldal szerkezete
A belépéskor a menüsor, a funkcionális fastruktúra, listák és adatcsoportok láthatók. Ha belépünk a
rendszerbe a következőket látjuk.
Általában a NEPTUN.NET lapjai 3 fő részre tagolódnak, amely tükröződik az első lapon is:
 baloldalon található a funkcionális fastruktúra
 jobb felső részen általában listák jelennek meg
 jobb alsó részen a listákhoz tartozó adatcsoportok megjelenítése látható (az adatcsoportok között
fülek választásával tudunk továbblépni)
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3.2. Felső menüsor választási lehetőségei
A főoldalon fent láthatjuk a használatot megkönnyítő menüsort:
Ez a menüsor szolgál a felhasználó kényelmes használatának kiszolgálására.

3.2.1. File

3.2.1.1. Saját beállítások mentése
A „File” menüpont alatt elérhető „Saját beállítások mentése” parancs, az oszlopoknál végzett
módosításokra nem vonatkozik! Ez utóbbi funkció a következő beállításokra terjed ki: kedvenc
menüpontok beállításai, kis- és nagybetűre keresés, alapértelmezett keresési feltétel beállítása, kiválasztás
jelölőnégyzettel, félév opcionalizálás, valamint a felületek alsó részén látható információkban végzett
változtatások (login név látható, szerver látható, szerepkör látható). Ha ez utóbbi beállítások közül bármit
módosít a felhasználó, akkor kilépéskor mindig rákérdez a program, hogy mentjük-e a változásokat. (Az
oszlopok beállításait azonban csak az „Oszlop beállítások mentése saját részre” paranccsal lehetséges
tárolni.)

3.2.1.2. Exit
A parancsra kapcsolva kiléphetünk a rendszerből.
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3.2.2. Eszközök

3.2.2.1. Cache frissítés
Ha a kódtábla (legördülő menük) kódtételben (a legördülő menüből kiválasztható tételek) változtatunk,
ahhoz hogy rögtön megjelenjen az eredménye, ezt a menüpontot kell kiválasztani. Tehát ha az
„Adminisztráció (95400)”/ „Kódtételek (95600)” menüpont alatt bármely kódtáblához új kódtételt veszünk
fel, vagy valamit módosítunk benne, akkor ha egyből látni szeretnénk a módosítást azon a felületen, melyet
ez a változás érint, válasszuk a „Cache frissítés” parancsot.

3.2.2.2. Keresés kis és nagybetűre érzéketlen
Keresésnél, ha a felhasználó azt szeretné, hogy ne számítson, hogy például a nevet nagy betűvel kellene
beírni, ahhoz, hogy megtalálja az adatot, akkor a „Keresés kis/nagybetűre érzéketlen” parancsot kell
kiválasztani. Ekkor az kipipálódik és a későbbiekben akár kisbetűvel írva is megtalálja a keresett tételeket.

3.2.2.3. Kiválasztás jelölőnégyzettel
A Neptun.Net kliensben a hozzárendeléseket nap, mint nap használjuk. Ilyenkor a megjelenő listákból kell
kiválasztanunk egerünk bal gombjával, Shift+egérrel, Ctrl+ egérrel, vagy az adott listára kattintva a
megjelenő felületen a mindent kijelöl alkalmazással azokat a hallgatókat, képzéseket, jogcímeket,
amelyeket az adott tételhez szeretnénk rendelni. Ennek a mindennapos alkalmazásnak a megkönnyítésére,
létrehoztunk egy új funkciót, az úgynevezett „Kiválasztás jelölőnégyzettel” funkciót, melynek működését a
továbbiakban bemutatjuk.
Tehát abban az esetben, ha egy listából egyszerre több sort szeretnénk egyesével kiválasztani, akkor azt a
következőképpen tudjuk végrehajtani.
Kattintsunk a Neptun Net Cliens fejlécén először az „Eszközök” menüpontra, majd a legördülő listában a
„Kiválasztás jelölőnégyzettel” feliratra. Ekkor minden felület listájában megjelenik egy jelölőnégyzeteket
tartalmazó oszlop. A jelölőnégyzetek bepipálásával kijelölhetjük azokat a sorokat, amelyekkel dolgozni
szeretnénk. Az oszlop legfelső cellája megmutatja, hogy hány sort jelöltünk ki összesen. Fontos
megjegyezni, hogy az átkapcsolás csak a következő felület megnyitásánál lesz érvényes!
Ez a funkció a kliensben a 03.07.2 verziótól érvényes.
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3.2.2.4. Funkció lista
A „Funkció lista” parancsra kattintva a feljövő ablak segítséget nyújt azon felület funkcióinak
használatáról, ahol a felhasználó éppen áll. Gyakorlatilag a NEPTUN.NET program súgójaként funkcionál.
A funkciólista az „F1” billentyű megnyomásával is előhívható. Szerkezetét tekintve megegyezik az adott
szerepkörhöz tartozó fastruktúrával. Tehát ugyanazt a faszerkezetet látja a felhasználó, amit a főablakban.
A funkciólista jobb felső részén jelennek meg az adott felülethez tartozó funkciók, az alsó felületrészen
pedig az éppen kijelölt funkció leírása és a füleken lépkedve egyéb információk tekinthetők meg. Az
„Adatok” fülön a funkció leírása jelenik meg, a „Kapcsolódó funkciók/eljárások” fülön az adott
funkcióhoz kötődő más funkciók listázódnak, mint előzmény, következmény. Ezen a fülön az is látszik,
hogy a kapcsolódó funkció mely felület(ek)en fordul elő a „Kapcsolódó funkcióhoz/eljáráshoz tartozó
felületek” felirat alatt. Az itt megjelenő menüpontok bármelyikére a bal egérgombbal kétszer kattintva
átlép a program a kiválasztott felületre. A „Kapcsolódó felületek” fülön a fent kiválasztott funkcióhoz
tartozó összes felület megjelenik. Tehát ha egy funkciót több helyről is el lehet érni, akkor itt meg lehet
nézni melyek azok. Ezen a fülön, ha a menüpontok nevén kétszer kattintunk, akkor szintén arra a felületre
jutunk, amire éppen kattintottunk.

3.2.3. Szerepkörváltás
A menüpont alatt megjelennek azok a szerepkörök, amely a belépésnél is a legördülő listában szerepeltek.
Tehát ezzel a funkcióval a felhasználó a programból való kilépés nélkül válthat szerepkört, aminek hatására
a kiválasztott szerepkörnek megfelelő fastruktúra fog megjelenni.

3.2.4. Kedvencek

A NEPTUN.NET rendszerben lehetőség nyílik az internetes böngészőkben megszokott kedvenc
útvonalak/elérések adminisztrálására és rögzítésére. A funkció segítségével a felhasználóknak lehetőségük
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van a gyakran használt útvonalak rögzítésére, aminek köszönhetően a munkamenet felgyorsul, hiszen nincs
szükség a menüpontokon keresztül lépkedni.
Ha a bal oldalon látható fastruktúrát kinyitjuk a „+” jelek segítségével, akkor a funkciókat jelentő
menüpontok jelennek meg. Egyikről a másikra adott sorrendben tudunk haladni. Ha bármelyik menüpontot
be szeretnénk tenni a kedvenceink közé, akkor a jobb egérgombbal jelöljük ki azt, és kattintsunk a
„Hozzáadás a kedvencekhez” parancsra.

Ekkor a megjelenő kis ablakban akár egyénileg is elnevezhetjük a kiválasztott menüpontot, de érdemes a
saját nevét meghagyni. A név átírása vagy meghagyása után kattintsunk az „OK” gombra. Ha mégsem
szeretnénk a menüt a kedvencek közé tenni, akkor a „Cancel” gombra kell kattintani.

Ezután a kiválasztott menüpont bekerül a „Kedvencek” alá. Ezzel a felhasználó munkáját megkönnyíti,
hiszen így igen könnyen tud lépkedni a funkciók között.

3.2.4.1. Kedvencek adminisztrálása

A „Kedvencek Adminisztrálása…” parancsra kattintva lehetséges a kedvencek közé tett menüpont(ok)
karbantartása. A törölni kívánt elem kijelölése után a „Törlés” gombot megnyomva az adott menüpont
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kikerül a kedvenceik közül.

3.2.4.2. Kedvencek navigátor látható
A „Kedvencek navigátor látható” parancs megnyomásával megjelenik egy kis ablak, melyet a felületen
bárhova áthelyezhetünk a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával. Ennek segítségével már a
„Kedvencek” menüpontra sem kell kattintanunk ahhoz, hogy az általunk közéjük tett menüket elérjük,
hanem egyszerűen a navigátorban látható menüket megjelenítő gombok segítségével lépkedhetünk a
felületek között.

3.2.5. Help
A „Help” menüpont alatt megjelenő „Neptunról…” feliratra kattintva információt kaphat a felhasználó az
általa használt NEPTUN.NET rendszer paramétereiről. Vagyis, hogy milyen verziójú adatbázist, szervert,
klienst és modellt használ, megtudhatja, hogy melyik szerverrel lépett be a programba, valamint a Patch
mező tartalmazza a kihelyezett javító állomány számát, így a felhasználó informálódhat arról, hogy mely
javító állományok kerültek kihelyezésre a Neptunhoz.

Ha itt a „Bővebb…” gombra kattintunk, akkor lehetőség van megtekinteni, hogy az intézmény mely
modulokra kötött szerződést. (A fastruktúra is ennek megfelelően alakul, így amely funkciók nem
elérhetőek szürke színnel különülnek el a többitől.)
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4. A NEPTUN.NET lapjainak tagolása, felületi funkcionalitások
A NEPTUN.NET felületei általában 3 fő részre tagolódnak. Baloldalon a fastruktúra, mely a főmenü
sornak a hordozója, a jobboldal vízszintesen két részre tagolódik, felül a listák jelennek meg, alul az adatok
csoportosításuk szerint fülekkel választhatóak ki.

4.1. Felületek átméretezése
A felület három tartománya az eredetileg középen látható nyilak segítségével átméretezhető. A fastruktúrát
tartalmazó rész elrejthető, mellyel a jobb oldali felületrész balra kiszélesedik, a felső lista pedig lefelé
teljesen kinyitható, ahogy az a képen is látható.

A kliens programban lehetővé vált a felületek felfelé történő megnyitása is, így a részletes adatok a teljes
képernyőn megjeleníthetőek. A kis fekete felfelé nyíllal van lehetőség a felületet felfelé kinyitni. A teljes
képernyőn megjelenített adatok könnyebben áttekinthetőek, kezelhetőek.
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A felületek nem csupán a nyilakra kattintva méretezhetőek, hanem az egér bal gombjának folyamatos
nyomva tartásával is.

4.2. A baloldalon található funkcionális fastruktúra
A fastruktúra becsukott állapotban a funkcionális fő menüpontokat tartalmazza
Bemutatunk egy Belső adminisztrátor szerepkörhöz tartozó funkciólistát, és például egy TO ügyintéző
szerepkörhöz tartozó funkcionalitást.
Belső adminisztrátor szerepkörhöz tartozó fő funkcionalitások
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TO ügyintéző szerepkörhöz tartozó fő funkcionalitások

4.2.1. Fastruktúrával végezhető műveletek
4.2.1.1. Fastruktúra kinyitása
A főmenüt (fastruktúra) ki lehet nyitni, és az alatta lévő menüket meg lehet tekinteni. Igyekeztünk a
beágyazásokat általában 3-mélységűre kialakítani. A menüstruktúrák kinyitása a „+” jelre kattintással
történik, a bezárása pedig a „–” jellel.

4.2.1.2. Egyéb funkciók
A menüstruktúra feletti részen jobb egérgombbal kattintva megjelenő ablakban négy funkcionalitás érhető
el.

4.2.1.2.1. Menü nyomtatása
A „Menü nyomtatás” parancsot választva az éppen látható fastruktúra kerül kinyomtatásra, de az összes
menüpontot megjelenítve, azaz nyitott formában.
4.2.1.2.2. Menü mentése
A „Menü mentése” parancs segítségével az aktuális fastruktúra elmenthető az általunk kiválasztott helyre
(tallózással) txt fájl formájában. A mentéssel sem csupán a főmenük kerülnek be fájlba, független attól,
hogy a menüpontok be vannak-e zárva vagy sem, hanem a szerepkörhöz tartozó összes fő- és almenüpont.
4.2.1.2.3. Menü összecsukása
A „Mindent becsuk” paranccsal érhető el, hogy valamennyi menüpont összezáródjon. Ezzel a felhasználó
munkáját megkönnyítve, hiszen nem szükséges egyesével a főmenük „-” jelére kattintani.
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4.2.1.2.4 Saját menü struktúra kialakítása
A Fa struktúra felett két tabulátor fül található: Saját menü és Általános menü elnevezéssel. A saját
menüben saját igényeinknek megfelelően alakíthatjuk ki a menü struktúrát. Lehetőségünk van a menüelem
láthatóság, ikon és szín beállítására, adott fa szerkezeten beül a menük sorrendje változtatható a
menüpontra bal egérrel kattintva, ill. a menübeállítás exportálható.
A saját menü a neptun logóra jobb egérrel kattintva a menüszerkesztő segítségével a következő módon
szerkeszthető.

Saját menü szerkesztés folyamata: Jobb egérrel a Neptun logóra kattintva a megjelenő panelban válasszuk
ki a menüszerkesztő funkciót.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 22 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

Saját menü szerkesztő felület
A saját menü szerkesztőben a fa struktúrához hasonlóan a menüpontok előtt található +jellel a tovább
menüpontok jeleníthetőek meg. Kiválasztva a menüpontot beállítható a menüpont előtt megjelenő ikon, a
menüpont színe, valamint a menü láthatósága.
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Menüpont előtt megjelenő ikon beállítása
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Menüpont szín beállítása
A fa struktúrában a menüelemek sorrendje változtatható, a kiválasztott menüpont bal egérrel áthelyezhető.
A menüpontok sorrendje mindig csak az almenüponton belül változtatható. „OK” gomb alkalmazása után a
beállítások mentésre kerülnek.
A menüszerkesztőben a saját szerepkörre vonatkozó beállítások exportálhatóak, és importálhatóak, ezzel
egy beállított sorrend más felhasználónak is egyszerűen felvihető.
A beállítások visszaállítása az eredeti alapbeállításra a visszaállítás gombbal lehetséges.
Az Alkalmazotti adatok alatt a Saját menü (36250), menüpontban a saját beállítások megtekinthetőek
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4.3. A felületek jobb felső részén található listák
4.3.1. Oszlopok szerkesztése
A listák oszlopokra tagolódnak, melyek átméretezhetők, átcsoportosíthatók, a saját beállítások menthetők.
A program üzembe helyezésekor az oszlopsorrendet, oszlop feliratokat alapból a NEPTUN
rendszergazdákkal egyeztetett módon beállítottuk. A felhasználó ezeket átcsoportosíthatja, méretezheti, és
a beállításokat az oszlopfeliratokon kívülre kattintva saját oszlopbeállításként elmentheti. Ezután a saját
beállításokat törölheti is.

4.3.1.1. Listákban megjelenő adatsorok sorrendjének változtatása
A listákban megjelenő adatok sorrendje is változtatható. Ezt úgy lehet elérni, hogy a sorrendezni kívánt
oszlop nevére bal egérgombbal kattintunk, így az adott oszlop adatai növekvő, illetve még egyszer
rákattintva csökkenő sorrendben fognak megjelenni. Tehát például, ha a „Hallgatók (5400)”-as felületen a
hallgatókat a „Vezetéknév” oszlop szerint szeretnénk növekvő sorrendben, akkor kattintsunk a
„Vezetéknév” oszlopfeliratra.

Ekkor növekvő ABC sorrendben jelennek meg a hallgatók a listában, amit az oszlopfeliraton megjelenő kis
felfelé mutató nyíl is jelez. Mindig a szerint az oszlop szerint van sorrendezve a lista, ahol ez a kis nyíl
megjelenik az oszlopfeliratnál. Ha lefelé mutat a nyíl, akkor csökkenő sorrendben jelennek meg az adatok.

4.3.1.2. Oszlopok átméretezése
A felhasználó egyéni beállításainak része lehet, hogy a listákat alkotó oszlopokat átméretezi, kiszélesíti
vagy keskenyíti. Ennek módja, hogy az adott oszlopfejlécen az oszlop szélét jelző vonalra a bal
egérgombbal kattintunk, amikor a kurzor nyíllá válik, és az egér folyamatos nyomva tartásával a megfelelő
méretűre változtatjuk az oszlopokat.
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4.3.1.3. Oszlopok átcsoportosítása
Az oszlopok átcsoportosítása közvetlenül a felületen oszlopok áthúzásával érhető el vagy a listán jobb
egérgombbal való kattintás után megjelenő ablakból az „Oszlopszerkesztés” paranccsal feljövő ablakban
állítható.
A felhasználó a listákat oszlopok szerint bontva tudja megtekinteni. Az oszlopok sorrendjét saját maga
tudja előállítani, ha a „mozgatandó” oszlopon az egér bal gombjával kattintva és azt folyamatosan nyomva
tartva áthúzza a megfelelő helyre. Ekkor zöld nyilak jelzik, hogy mikor van a megfelelő helyen az egér
mutatója, amikor is az egérgombot el lehet engedni, amivel bekerül az oszlop a kiválasztott helyre.

4.3.1.4. A megjelenítendő oszlopok beállítása és átcsoportosításuk az
„Oszlopszerkesztés” paranccsal
Az oszlopbeállítás másik módja az, hogyha a listákon jobb egérgombbal kattintva és az
„Oszlopszerkesztés” funkciót választjuk, mellyel nem csupán az oszlopok sorrendjét, hanem azt is be
tudjuk állítani, hogy mely információk jelenjenek meg a listában.

Példánkban a „Neme” oszlopot is meg kívánjuk jeleníteni a többi alapbeállításon kívül. Ezt az „OK”
gombbal tudjuk jóváhagyni. (Az oszlopszerkesztés ablakban természetesen az oszlopok sorrendje is
szerkeszthető.)
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Az oszlopok listája magyar és angol nyelven is látható. Ha a megjeleníthető oszlopok mellett található
jelölőnégyzetet kipipáljuk, akkor a későbbiekben azok az oszlopok fognak megjelenni az adott listában. A
megjelölt oszlopot kijelölve használhatóak a „Fel” – „Le” gombok, melyek segítségével beállíthatjuk az
oszlopok sorrendjét. A „Legfelülre” gombra kattintva a kijelölt oszlop lesz a legelső a megjelenő listában.
Ezzel kihasználhatjuk, hogy legfelülre történjen az áthelyezés, ha nagy listában alul van a megjelölt
oszlopnév. Az „Összes kijelölése” jelölőnégyzet bepipálásával valamennyi információ megjeleníthető a
listában.

Ha ezt a változtatás jóváhagyjuk, akkor az oszlopok között megjelenik az általunk beállított új információ.
Ezután ha szeretnénk, hogy ez a beállítás így is maradjon, akkor válasszuk ki az „Oszlop beállítások
mentése saját részre” funkciót, mely a lista fölötti felületrészen jobb egérgombbal kattintásra érhető el. A
későbbiekben, ha ellépünk az adott felületről, és utána visszatérünk ugyanarra a menüpontra, ahol ezt a
változtatást végrehajtottuk, akkor erről a módosításról felületen található „S” felirat is tájékoztat
bennünket, ami tehát arra utal, hogy valamilyen, az alapbeállítástól eltérő változtatást végeztünk az adatok
megjelenítésével kapcsolatban. (Ez minden felületen így működik.) A funkció a program mindennapi
használatát megkönnyítheti, hiszen nem muszáj minden egyes alkalommal az általunk fontosnak vélt
adatok megjelenítését újból és újból beállítani.
Ha a saját beállításainkat törölni szeretnénk, akkor kattintsunk a „Saját beállítások törlése” parancsra. Az
„Oszlop beállítások mentése (globális)” parancs csak abban az esetben ajánlott, ha biztosak vagyunk
abban, hogy ez a módosítás az összes felhasználó számára hasznos, és nem írja felül esetlegesen a saját
beállításait. Ezen menüsor a későbbiekben kerül részletesebben leírásra.)
A továbbiakban az oszlopbeállítások globális mentése szerepkörhöz kötött. Ennek alapján jelenleg a
rendszeradminisztrátornak van joga az oszlopbeállítások globális mentésére.
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4.3.2. A listán jobb egérgombbal kattintással feljövő lista funkciói

4.3.2.1. Az „Összes adat” funkció
Az „Összes adat” parancs használata nagy jelentőséggel bír a programban, hiszen fontos, hogy hosszú
listák esetén először nem jelenik meg az összes sor. Ahhoz, hogy megfelelő kijelöléseket végezzünk, hogy
az összes olyan információ közül tudjunk választani, amire szükségünk van, ezen funkció használata
szükséges. Nagyon fontos a „Lista nyomtatása” parancsnál, hiszen, ha bármilyen listát ki szeretnénk
nyomtatni, akkor az „Összes adat” funkció használata nélkül csak az éppen látható lista lesz nyomtatva,
nem az összes listát tartalmazó rekord. Tehát ebben az esetben is fontos a használata. (A „Lista
nyomtatása” parancs a következőkben kerül részletezésre.) A parancsra kattintva viszonylag rövid listák
(pl.: 80 sor) esetén a program vagy a „Kérem várjon” üzenettel utal arra, hogy az adatok letöltése
folyamatban van. Nagyobb listák esetén pedig a következő üzenet jelenik meg. Ekkor lehetőség van
megszakítani az adatletöltést.

Ezután a „Yes” gombra kattintva elkezdődik az adatok letöltése. Ha meggondoltuk magunkat, és nem
szeretnénk az összes adatot megjeleníteni, akkor kattintsunk a „Cancel”-re. Ha elindítottuk az összes adat
megjelenítésére irányuló parancsot, a program az „Adatletöltés…” ablakban jelzi, hogy az adott pillanatban
hány rekord került letöltésre, azonban a folyamat eközben is megszakítható a „Cancel” gombra kattintva.
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A felhasználó arról, hogy hány rekord jelenik meg a listában, illetve összesen hány rekord jeleníthető meg,
a felület bal alsó sarkában megjelenő adatokból kaphat információt. Ha valamely listánál nem találjuk ezt
az információt, akkor kattintsunk a felület jobb felső sarkában lévő „Frissítés” gombra, mellyel az adatok
megjelennek. (A „Frissítés” gomb funkciója a későbbiekben kerül leírásra.)

Az „Összes adat” parancs nem csupán a felső listákra alkalmazható, hanem szak mintatanterveinél, ha az
összes tárgyat látni szeretnénk, akkor jobb egér gombbal kattintsuk a mintatanterv tárgyaira, és ott is
kiválasztható. Ezután az összes tárgy megjelenik.

Az „Összes adat” funkció elérhető úgy is, ha a felület jobb felső sarkában található „Összes adat” gombra
kattintunk. Ez természetesen egy lépéssel kevesebbet vesz igénybe, hiszen nem szükséges a jobb
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egérgombbal sem kattintanunk. Az „Összes adat” gomb szintén később kerül egyéb kiegészítésekkel
leírásra.
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4.3.2.2. Összes adat, kijelöléssel
Az „Összes adat, kijelöléssel” paranccsal két funkciót ötvöztünk, melynek segítségével lehetőség van
lekérni az összes adatsort egy-egy listában, és egyúttal ki is jelölni valamennyit. Így tehát az „Összes
adat”, és a „Mindent kijelöl” funkciók kombinációjával a felhasználónak meggyorsítjuk a munkáját,
hiszen ezáltal a program egy lépésben végrehajthatja mindkét parancsot.
A funkció logikusan azokon a felületeken jelenik meg, ahol az „Összes adat” parancs is megtalálható!

Összes adat, kijelöléssel parancs

Összes adat, kijelöléssel parancs
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4.3.2.3. Nagyítás ablakban
Kliens programban, minden felületen, ahol lista megjelenítés van, a jobb egérgombos funkciólista
segítségével elérhető a "Nagyítás ablakban". Ezt a funkciót választva a lista tartalma egyben, teljes
képernyős ablakban nyílik meg. A nagyított ablakban megjelenő lista örökli a kiinduló lista tulajdonságait,
a beállított szűrést, oszlopsorrendezést, oszlopok láthatóságát, oszlop megjelenítés sorrendjét. Ha a
nagyított ablakban oszlopsorrendezésen változás történik, vagy szűrés kerül beállításra, illetve az összes
rekord letöltésre kerül, akkor a "Bezár" gombra kattintva a kiinduló lista is örökölni fogja a nagyított
ablak beállításait.

Nagyítás ablakban parancs
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4.3.2.4. Oszlopszerkesztés
Ez a funkció az „Oszlopok szerkesztése” fejezetrészben már leírásra került.

4.3.2.5. Lista nyomtatása és fájlba exportálása
A Neptun.Net-ben elkészült, vagy nyilvántartott listákat ki is nyomtathatjuk. Mint ahogy a régi Neptunban
most is ugyanarról a nyomtatási panelről lehet nyomtatni és listát fájlba kivinni, azaz exportálni. A jobb
egérgombbal a listán kattintva feljövő ablakból válasszuk a „Lista nyomtatása” parancsot. Nyomtatás
vagy exportálás előtt nagyon fontos, hogy az „Összes adat” funkcióval valamennyi sort megjelenítsük,
(ahogy ezt már említettük) hogy ne csak a felületen látható adatok kerüljenek ki a programból.

Lista nyomtatása parancs
Ekkor a következő ablak jelenik meg.

Itt a „Nyomtató csatolás” gombbal tudunk új hálózati nyomtatót létrehozni.
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Beállítható, hogy a lista sorszámmal vagy sorszám nélkül kerüljön nyomtatásra a „Listafile” legördülő
menüből választva, de ez a nyomtatási kép oldalán is beállítható. A „Nyomtatási előkép” gombot
megnyomva láthatjuk, hogy fog kinézni a kinyomtatott lista.

Ezen a lapon a felső fejlécen végighaladva be lehet állítani, hogy egy, vagy két oldalt lássunk egyszerre. A
kéz a mozgatást jelenti. Állíthatjuk a nagyítást, megadhatjuk, hogy fekvő vagy álló formátumban történjen
a nyomtatás. Beállíthatjuk a nyomtatási paramétereket, betűméretet, sőt a betűtípust is kiválaszthatjuk.
Beállítható az előbb említett sorszámozott vagy sorszám nélküli lista. Alul az alsó láblécen lehet
nyomtatáshoz oldalszámot megadni, margót lehet állítani, a kívánt lapra lehet váltani, sőt sok lapot
tartalmazó listáknál érdemes az „Ugrás adott oldalra” funkciójú gombot ( ) használni. Ekkor a
következő képen látható ablakban meg lehet adni, hogy hányadik oldalra szeretnék lépni.
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A „Nyomtat..” gomb megnyomására a helyileg beállított nyomtatóra küldi a program a listát, de meg lehet
adni, hogy nyomtatóra, vagy fájlba kívánjuk a nyomtatást. A „Print to file”, vagy „Nyomtatás fájlba”
jelölőnégyzet bepipálásával elmenthetjük a listánkat valamilyen kiválasztott meghajtóra.

A formátuma hagyományos HTML vagy TEXT fájl lesz. Válasszuk ki a megfelelő könyvtárat, adjuk meg
az új fájl nevét, majd „Save”, vagy „Mentés” gombbal tegyük be a könyvtárba. A továbbiakban a program
lehetőséget biztosít a megszokott TXT mellett, az XLS fájlba történő exportra is, ha az „Excel fájlba”
jelölőt választjuk.

A fájlba nyomtatással megegyezik, ha a „Lista nyomtatása” parancsra feljövő ablakban egyből az
„Export file-ba” parancsot választjuk. Ekkor ugyanaz az ablak jelenik meg, mint az előző folyamat végén
(előző kép). A listát ekkor is HTML-be, vagy TEXT formátumban tudjuk lementeni. Ez elsősorban hosszú
listák esetén fontos, mert ez a művelet közel sem annyira idő-, és memóriaigényes, mint egy nyomtatási
előkép készítése. Az exportálás megszakítható. Ez különösen a több száz, vagy ezer soros listáknál jöhet
jól, aminél a teljes export akár 10-50 percig is eltarthat. A beolvasott rekordok száma 5000-ig százasával,
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utána pedig ezresével nő. Üres lista nem exportálható.
A „Nyomtat…” gomb megnyomására megjelenő ablakon megnézhetjük, milyen nyomtatók csatlakoznak
a rendszerhez, illetve választhatunk közülük. A nyomtatási paraméterek beállíthatók. Meg lehet adni, hogy
mettől-meddig nyomtasson a program. A másolat számok szintén beírhatók. A nyomtatáshoz nyomjuk meg
az „OK”-t.

Általános listanyomtatásnál a nagy listákból kijelölünk néhányat, majd a „Keresés” gombra kattintva,
„Csak a kiválasztott sorok” jelölőnégyzetet bepipálva, csak a kijelölt sorok listája jelenik meg. Az így
kapott listát kinyomtathatjuk, valamint exportálhatjuk fájlba.
Nyomtatási export esetén, ha csak pár elemet szeretnénk a listából exportálni, akkor pipáljuk be az adott
elemek előtt található jelölőnégyzetet, mert ellenkező esetben a teljes lista exportálódik.

4.3.2.6. Mindent kinyit
A fastruktúrában megadott szervezeti egység felépítését egyszerre ki lehet nyitni. A „Mindent kinyit”
funkció használható még például a hallgató féléves indexsor bejegyzéseinél, mellyel egyszerűen
megtekinthetők a bejegyzések. Ez egy kényelmi funkció, a felépítés egyszerre történő megjelenítésére
szolgál.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 37 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

4.3.2.7. Mindent becsuk
A „Mindent becsuk” parancs az előző parancs ellentettjeként funkcionál. Tehát például a fastruktúrában
megadott szervezeti egység felépítését egyszerre be lehet csukni. A „Mindent becsuk” funkció
használható még például ugyanúgy a hallgató féléves indexsor bejegyzéseinél, mellyel egyszerűen
összecsukhatók az egyes bejegyzésekhez tartozó sorok. Ez egy kényelmi funkció, a felépítés egyszerre
történő visszacsukására szolgál.

4.3.2.8. Kijelölések
4.3.2.8.1.1. Mindent kijelöl
Egy listában szükség lehet minden sor kijelölésére, ezekkel további műveleteket lehet majd végezni. A
„Mindent kijelöl” paranccsal lehetséges valamennyi sor kijelölése. Ez leginkább csoportos műveletek
végzésénél hasznos. Ilyenkor a parancsra kattintás előtt fontos lehet megnyomni az „Összes adat” gombot,
amennyiben a listánk összes sorával szeretnénk dolgozni.
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4.3.2.8.1.2. Kiválasztott kijelölést töröl
A "Kiválasztott kijelölést töröl" funkció kiválasztásával egy adott soron állva, annak a sornak a
kijelölését lehet megszűntetni.

Kiválasztott kijelölést töröl
4.3.2.8.1.3. Kijelöléseket töröl
A „Kijelöléseket töröl” parancs segítségével nem szükséges egyesével kivenni a pipát az egyes sorok
mellől, hanem a jobb egérgombbal a listán kattintva és a funkciót választva, egy lépéssel megszüntethetjük
a kijelöléseket. Ezután új sorokat megjelölve folytathatjuk a munkánkat. Így a funkció szintén a felhasználó
munkájának megkönnyítésére szolgál.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 39 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

Kijelöléseket töröl
4.3.2.8.1.4. Kijelöléseket megfordít
A "Kijelöléseket megfordít" funkció kiválasztásával a felületen letöltött rekordok közül, az addig
kijelöltek jelöletlenné válnak, a ki nem jelölt sorok pedig kijelöltté, azaz a kijelölt és kijelöletlen rekordok
esetében a kijelölés megcserélődik.

Kijelöléseket megfordít
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Minden olyan felületen, ahol a "Kijelölés" funkció használható, a továbbiakban lehetőség van a
jelölőnégyzetre sorrendezni a kijelöltség állapota alapján. Erre akkor van mód, ha a "Kiválasztás
jelölőnégyzettel" funkció engedélyezett.

4.3.2.9. Import
Gyakran szükséges adatok csoportos bevitele a rendszerbe. Ehhez először is tudni kell az adatszerkezetet,
milyen csoportosítás szerint lehet bevinni adatokat. Az „Import”-ra kattintva elsőként az oszlopneveket
szükséges exportálni.

Ehhez kattintsunk a „Fejléc exportálás…” gombra. A megjelenő ablakban mentsük el a megfelelő helyre
a fejlécet. Ha bármilyen módosítást szeretnénk végezni a fejlécben található oszlopok elnevezésében, akkor
érdemes az elmentett txt kiterjesztésű fájlt Excel-ben megnyitni és ott elvégezni a kívánt változtatásokat.
Az importálásra szánt adatokat másoljuk be a fájl megfelelő oszlopaiba. Ezután nagyon fontos, hogy
ugyanabba a txt fájlba, amelyiket kiexportáltunk másoljuk be a már módosított fejlécet és az adatokat. Ha
az import állományban „---” (három mínuszjel) szerepel mezőértékként, akkor módosító importnál a
rendszer kitörli az adott mezőt. Ez a funkció azon mezőkre vonatkozik csak, ahol egyetlen adat szerepelhet,
így a program egyértelműen el tudja dönteni, hogy mit kell törölni. (Így például az url címeknél az
importálással való mezőérték törlése nem alkalmazható, hiszen a hallgatónak egyszerre több honlapcíme is
lehet.) Tehát már lehetőség van az import folyamat során mezőértékek törlésére. Vigyázni kell arra, hogy
az xls tulajdonságai miatt, a cella formátumát szövegre kell beállítani, illetve a mezőt az Enter billentyű
megnyomásával kell elhagyni. Ehhez az import folyamat során a „Módosítás”-t kell választani. Az import
állomány elkészítése után, a NEPTUN.NET programba visszalépve kattintsunk a
gombra és válasszuk
ki a beolvasandó fájlt, állítsuk be, hogy mi az „Import típus” („Módosítás” vagy „Új felvitel” vagy
„Vegyes”) a rádiógombok segítségével, és végül nyomjuk meg az „Importálás” gombot. Amennyiben a
beolvasandó fájl oszlopfejléc elnevezései megegyeznek a Neptun mezőnevekkel, akkor ezeket láthatjuk a
„Mezőnév az importfájlban” oszlop alatt is. Ha nem egyeznek meg, akkor az adott sorba állva, a legördülő
menü segítségével ki kell választani az import fájlban lévő oszlop megfelelőjét. Az „Alapértelmezett érték”
szintén legördülő listából állítható. Ennek funkciója, az, hogyha az import fájl adott cellájában van érték,
de itt megadunk egy alapértelmezettet, akkor az itt beállított fog bekerülni az összes adott elnevezésű
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mezőbe a Neptunban. Vagyis a program felülírja a fájlban lévő értéket. Amennyiben az adott cellában
nincs érték, akkor is ez az alapértelmezetten kiválasztott érték fog bekerülni a Neptunba. Természetesen, ha
ezt nem állítjuk be, akkor pontosan az import állományban megadott értékek kerülnek a megfelelő
mezőkhöz.

A művelet végeztél az importált adatok bekerülnek az adott felületre.
Hibás import esetén, az importálandó fájl könyvtárában létrejön egy *.NotImported fájl, ami
újraimportálható formátumban tartalmazza a hibás sorokat. Azaz tartalmazza a fejlécet és a hibás sorokat.

4.3.2.10. Üzenetküldés
Üzeneteket küldeni nem csak a „Üzenetek (800)” menüpont alól lehetséges, hanem bármely felületről, ahol
a felső felületrészen hallgatói vagy alkalmazotti listát találunk. Ekkor elsőként a megfelelő hallgatókat
vagy alkalmazottakat érdemes leszűrni az FDL szűrő segítségével. Ezután az „Összes adat” gombra
kattintva, az egyéneket kijelölve végül a jobb egérgombot megnyomva feljövő ablakból az
„Üzenetküldés” funkciót kell választani.
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Ekkor megjelenik az üzenetküldésnél megszokott ablak, ahol a „Címzettek” fülre már egyből bekerültek
azok az egyének, akiket kijelöltünk. A címzettek halmazát azonban még ezután is módunkban áll
módosítani. Lehetséges törölni vagy akár még hozzáadni egyéneket, ha a „Címzett hozzáadás” vagy
„Címzett törlés” gombra kattintunk. Ezután az üzenet tárgyát és szövegét megfogalmazva, és a „Mentés”
gombra kattintva az üzenet elküldésre kerül. Az így küldött üzeneteket is megtekinthetjük a későbbiekben
az „Üzenetek írása (1000)” felületen. A „Mégsem” gombra kattintva lehetséges megszakítani az
üzenetküldést.

A funkció nagyon hasznos, ha például egy adott képzés összes hallgatójának szeretnénk üzenetet küldeni.
Ekkor a „Képzések”/ Hallgatók” felületen szintén az „Összes adat” funkcióval megjelenítjük a képzés
valamennyi a hallgatóját, majd a „Mindent kijelöl” parancs segítségével az összes hallgatót kijelöljük, és
végül az „Üzenetküldés”-re kattintunk. A folyamat ezután megegyezik az előbb leírtakkal.
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4.3.2.11. Módosítások története
A „Módosítások története” parancsra kattintva a rendszerben bármely lista során kattintva megtekinthető
az adott sorral végzett módosítások története. A „Részletes nézet” jelölőnégyzetbe pipát téve
megtekinthető, hogy mely adat mire változott. Továbbá néhány felületen megtalálható a „Kapcsolódó
módosítások” jelölőnégyzet is (pl.: kurzus vizsgái felületeken), melyet, ha bepipálunk, akkor a kapcsolódó
változtatások is látszanak (pl.: a kurzus vizsgái felületen oktató vagy terem hozzáadása).

A „Módosítások története” funkció kiegészül a „Valódi Neptun Kód”, a „Valódi módosító” és a „Kliens
típusa” adatokkal. Ezen kívül, a funkció listájában ezentúl a módosító gépének „IP cím”-e is
megtekinthető. A módosító mezőkben továbbra is a hallgató vagy oktató adatai jelennek meg, azonban ha a
Webre ugrást használva jött létre a módosítás, akkor a Valódi módosító mezőben a webre ugró alkalmazott
adatait jelenítjük meg.

4.3.2.12. Módosítások részletes története

Korábban ha részletes módosítástörténetet szerettünk volna megnézni, az két lépésben történt. Először a
módosítások története menüpontot, majd a részletes nézet kiválasztó négyzetet kellett választani.
Módosítások részletes története menüpontot kiválasztása esetén egyből a részletes módosítás történet nézet
jelenik meg.
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Módosítások részletes története

4.3.2.13. Hozzáadás csoporthoz
A régi NEPTUN rendszerben lehetőség volt az egyének saját csoportjából valamilyen szempont szerint
összeválogatott „Kijelölt” csoportba azokat áthelyezni.
Az egyének (felhasználók) a „Saját adatok (200)” főmenü pont alatt maguk tartják karban a saját
egyéncsoportjaikat (pl. TO ügyintéző rábízott képzéseinek hallgatói) és a „Hozzámrendelt egyéncsoportok
(600)”-at (pl. valamilyen szempont szerint összeválogatott egyének, nyári külföldi szakmai gyakorlatra egy
adott helyre beosztottak).
Egyéneket kiválasztjuk, betesszük a kijelöltbe, és ezzel a saját kijelölt csoporttal már műveleteket lehet
végezni, egyszerre lehet szakra beíratni, mintatantervhez felvenni őket, szakirányra jelentkeztetni, stb.
Egyéncsoportok létrehozása azonban nem csupán a „Saját adatok (200)”/ „Saját egyéncsoportok (400)”
felületen lehetséges. (Erről a későbbiekben esik szó.) A kliens program bármely hallgatókat tartalmazó
felületén a felső listán jobb egérgombbal való kattintásra feljövő ablakból a „Hozzáad csoporthoz”
parancsot választva lehetséges.
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Hozzáadás csoporthoz
Ha így szeretnénk létrehozni a saját egyéncsoportunkat, akkor az adott felületen elsőként a megfelelő FDL
szűréssel érdemes leszűrni a kívánt hallgatói csoportot, vagy ha más módon szűrjük le a hallgatókat, akkor
elsőként az „Összes adat” gombra kell kattintani, majd a megfelelő egyéneket kijelölni. Azonban ha a
listánkban szereplő valamennyi egyént be szeretnénk tenni az egyéncsoportba, akkor a jobb egérgombbal
feljövő ablakból kiválasztjuk a „Mindent kijelöl” parancsot, majd ismét a jobb egérgomb segítségével a
„Hozzáad csoporthoz”-ot, mellyel a kijelölt hallgatói csoportot vagy egy már létező egyéncsoporthoz
tesszük, vagy akár egy új egyéncsoportot hozunk létre. A megjelenő „Csoporthoz adás” ablakban azon
egyéncsoportok listája látható, melyek a „Saját egyéncsoportok (400)” menüpont alatt létre lettek hozva.

Új egyéncsoport létrehozása az „Új csoport…” funkciógombra kattintás után lehetséges. Ekkor a
megjelenő ablakban a létrehozandó csoport nevét szükséges kitölteni.
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Ha név megadása után az „OK” gombra kattintunk, akkor az előző („Csoporthoz adás”) ablakban
található egyéncsoport lista az újjal bővül. Ezt az új csoportot kijelölve, majd az „OK” gombot
megnyomva az előzőekben kijelölt hallgatók az adott csoporthoz rendelődnek. Ezt a „Saját egyéncsoportok
(400)” menüpont alatt is megtekinthetjük a későbbiekben.
A már létrehozott egyéncsoportokra lehetséges FDL szűréseket készíteni, vagyis beállítani, hogy adott
felületeken mi csak azokat az egyéneket lássuk, amelyekkel dolgunk van.
Egyéncsoportok hozzáadásnál keresési lehetőség valósult meg. A jobb egérgombbal megjelenítethető
'Hozzáadás csoporthoz' funkció kiválasztásával, a csoportok felsorolása alatt található mezőbe kell beírni a
keresési feltételt. A keresési feltétel után a program automatikusan a keresési feltételnek megfelelő
csoportra ugrik. Nincs keresés gomb! Enterrel a program kilép az egyéncsoportok hozzáadása felületről.

4.4. A felületek jobb alsó része
A felületek jobb alsó részén a listákhoz tartozó adatcsoportok jelennek meg. Az adatcsoportok között fülek
választásával tudunk továbblépni, ha azok bizonyos szempont szerint csoportosítva vannak. Egy hallgató
törzsadatait például úgy tudjuk megjelenítetni, hogy az egyént a felső listában kurzorral kijelöljük. Ekkor
alul megtekinthetőek az egyén különböző adatai a füleken lépkedve (Pl.:, „Személyes adatok”, „Hivatalos
adatok” stb.)
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4.4.1. A jobb oldali listák adatainak változtatására szolgáló gombok
Ezek a gombok: „Hozzáad”, „Szerkeszt”, „Töröl”, „Mentés”, „Mégsem”. A gombok jogosultságtól
függően jelennek meg. Ha gomb nem jelenik meg, akkor nincs joga a felhasználónak arra a funkcióra.

4.4.1.1. Jobb felső lista bővítése
A „Hozzáad” gombbal lehet a listát bővíteni. A felső listában létrejön egy új sor, melyhez tartozó adatokat
a jobb alsó felületen tudjuk beírni, és a „Mentés” gombbal lehet azokat rögzíteni, vagy a „Mégsem”-mel
hibás adatfelvitel esetén elhagyni az adatok rögzítését. Figyeljünk rá, hogy a pirossal megjelent gombokat a
munkánk végén használjuk, mert csak ezek után tudunk továbblépni a rendszerben.

4.4.1.2. Jobb felső lista adatainak módosítása
A „Szerkeszt” gombbal lehetséges a listában levő adatokat módosítani. A felső listában kijelölhetünk egy
sort, melyhez tartozó adatokat a jobb alsó felületen tudjuk módosítani a „Szerkeszt” gomb segítségével.
Az adatmódosítás érvényesítése a „Mentés” gombbal történik. A változtatás megtagadása pedig a
„Mégsem” gombbal lehetséges. Figyeljünk rá, hogy a pirossal megjelent gombokat a munkánk végén
használjuk, mert a rendszerben ezek valamelyikének megnyomása után tudjuk a további funkciókat
igénybe venni.

4.4.1.3. Jobb felső lista adatainak törlése
A fenti listában kijelölt sort a „Töröl” gombra kattintással tudjuk megszüntetni. Azonban a „Töröl” gomb
általában csak akkor használható, ha törlendő adatnak már nincsenek kapcsolódásai. Ennek ellenére is
lehetséges törlés, de magas adminisztrátori jogosultsággal (Pl.: Rendszer adminisztrátor). Ezt adattisztításra
szoktuk használni.

5. Saját adatok főmenü

Az első főfunkció a „Saját adatok (200)”, mely funkció a rendszert használók mindegyikénél megjelenik.
Ezen menüpont alatt találhatóak a saját adataink. Ahogy már a dokumentáció elején írtuk, itt lehet login
nevet változtatni és jelszót is cserélni. Továbbá a menüpont alatt mindenki ízlése szerint alakíthatja ki saját
egyéncsoportjait. Az üzenetekkel kapcsolatos adminisztrációt is ezen menüpont alatt lehetséges elvégezni
(írás,
olvasás,
üzenetbeállítások,
üzenettovábbítások
beállítása).
Bármilyen
alkalmazotti
véleménynyilvánítás bekérésére használhatjuk a kitöltendő kérdőívek funkciót. Az egyén által „Lejelentett
hibák/észrevételek (268000)” tartalmazzák a felhasználó feljegyzéseit, bármikor ellenőrizhető a hibajavítás
ténye, vagy a javasolt észrevételekre várható érdembeli válaszok. Továbbá a felhasználó a „Saját adatok
(200)”/ „Saját jogosultságaim megtekintése (50)” menüpont alatt megnézheti milyen szerepkörökkel, mire
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van jogosultsága.

5.1. Egyéncsoportok
A felhasználóhoz a szerepkör és jogosultságok kiosztása után automatikusan hozzárendelődnek a hallgatók.
Például a TO ügyintéző adott kar megadott képzéseihez tartozó szakokat, szak-párokat, szakirányokat
adminisztrálja, akár mintatantervek szerinti további megszorítással. A TO ügyintézőhöz ezek után
mindazon hallgatók saját hallgatóként kerülnek, akik az előbbi feltételnek megfelelnek.

5.1.1. Saját egyéncsoportok
A felhasználóhoz szerepkörétől és a jogosultságtól függő saját egyének tartoznak. Ezekből különböző
csoportokat lehet kialakítani. Először egy kijelölt csoportot is létre kell hozni. Ebbe a csoportba mindig
azokat az egyéneket tesszük be, akikkel a továbbiakban szeretnénk foglalkozni. Az egyének bevitele,
kivétele a „Hozzáadás csoporthoz…” paranccsal is megtörténhet, ahogy azt már az előzőekben
kifejtettük. Az egyéncsoportba célszerű olyan hallgatói csoportokat elhelyezni, melyek statikusak, adott
időszakra vonatkozóan mindig előhívhatók, félév (ciklus) közben nem változnak. Az egyéncsoportok
statikus volta azt jelenti, hogy a benne lévő egyének nem törlődnek automatikusan, tehát ha például egy
hallgató státusza passzívvá válik, és már nem kéne az egyéncsoporthoz tartoznia, nem automatikusan
törlődik, hanem a felhasználónak kell ezt megtennie.
A funkciófelület felső részén a létrehozott csoportlista látható, melyek mind a saját hallgatókból állíthatók
elő. Hozzuk létre azokat a csoportokat, melyeket a félév során gyakran szeretnénk használni. Az alsó
felületen a „Hozzáad” gomb segítségével új csoportot tudunk létrehozni. Meg kell adnunk a csoport nevét.
A csoport nevében szerepelhet képzés, évfolyam, szemeszter, csoportszám stb. Fontos az érvényesség
időtartama, melyet tól-ig dátumokkal tudunk megadni. A „Leírás” mezőbe olyan megjegyzéseket tehetünk
be, melyek a csoport összetételére vonatkoznak. A „Mentés” gombra kattintva mentjük el a beírt adatokat.

Ezután váltsunk a „Csoportban lévő egyének” fülre, nyomjuk meg a „Szerkeszt” gombot, mellyel a belső
„Hozzáad” gomb aktívvá válik, és válasszuk ki azokat az egyéneket, akiket a csoportunkba szeretnénk
tenni. Az egyének kiválasztása akár csoportosan is lehetséges („Shift” vagy „Ctrl” billentyűk segítségével),
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de természetesen a megjelenő hallgatói lista kereséssel vagy és FDL szűrés készítésével is szűkíthető. Az
„Elvesz” gombra kattintással mód van a már hozzáadott és kijelölt egyéneket egyesével vagy csoportosan
is törölni az egyéncsoportból. Az egyéncsoporthoz hallgatókat az „Import…” funkcióval is be tudunk
tenni, amennyiben van egy listánk róluk. Ehhez lépjünk a „Csoportban lévő egyének” fülre és a jobb
egérgombbal kattintsunk arra a felületrészre, ahol a hozzárendelt hallgatók meg fognak jelenni
(„Vezetéknév”, Keresztnév” oszlopnevek alatt). Ekkor a megjelenő ablakból válasszuk ki az „Import…”
parancsot. Az importálás menete az előzőekben leírtakkal megegyezik (a fejléc exportálását első lépésként
szintén meg kell tenni). Ekkor azonban csupán a hallgatók NEPTUN kódja elegendő a beimportáláshoz. A
beimportált hallgatók így egyszerűen hozzárendelhetők a létrehozott egyéncsoportunkhoz.

Ezután a „Csoportot használó dolgozók” fülre váltva a csoportot használó dolgozók listáját látjuk. Itt
lehetőségünk van a belső „Hozzáad” gomb segítségével egy alkalmazotti listából kiválasztani azokat a
dolgozókat, akik láthatják a létrehozott egyéncsoportot. Mind a hozzáadás, mind az alkalmazottak kivétele
a listából egyesével és csoportosan is végrehajtható. (Amennyiben valamely más felhasználó ezen a fülön
minket tesz be, rendel hozzá egy adott egyéncsoporthoz, akkor az az egyéncsoport a „Hozzámrendelt
egyéncsoportok (600)” menüpontunk alatt meg fog jelenni.)
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Egyéncsoport törlése abban az esetben lehetséges, ha valamennyi kapcsolódást megszüntetünk a „Töröl”
gombra kattintás előtt. Tehát a hozzárendelt dolgozókat és hallgatókat is ki kell törölni azelőtt, hogy a
rendszer a csoport törlését engedélyezné.
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5.1.1.1. Saját egyéncsoportok alatti „Kijelölt” csoport
„Kijelölt” egyéncsoport létrehozása azoknak a felhasználóknak fontos, akik a régi NEPTUN programot is
használták, és szeretnék a megszokott funkciót az új NEPTUN.NET programban is használni.
A funkció lényege az volt, hogy a saját hallgatókból szűréssel vagy egyenkénti kijelöléssel hallgatókat
tettünk át a kijelöltek alá, mert ezekkel a hallgatókkal további egyéni, vagy csoportos műveletet lehetett
végrehajtani. A művelet befejezésekor a hallgatókat mind kivesszük a ”Kijelölt” csoportból, nehogy a
következő műveletvégzést zavarja a bent maradt hallgatók csoportja.
Mire szolgál a „Kijelölt” csoport?
A „Kijelölt” hallgatói lista hallgatóival a továbbiakban egymás után egyenként tudunk műveleteket
végezni, vagy paramétereket ellenőrizni. A „Kijelölt” hallgatókkal csoportos műveleteket is lehet végezni
ebben az esetben csak a listában szereplő, korábban kiválasztott egyénekre vonatkoznak a műveletek, az
alkalmazott változtatások. Pl.: beíratás, féléves adatok megadása képzéseknél, mintatantervhez rendelés,
stb.
FONTOS:
 Akiket kijelöltünk mindig hozzáadódnak a korábban kijelöltekhez.
 Belépéskor már lehetnek kijelölve egyének, vagyis kilépéskor nem ürül automatikusan a „Kijelölt”
nevű tároló.
 Kiüríteni „Kijelölt” állásban az „Elvesz” gombbal lehet.
Mivel az előző NEPTUN ETR-ben is gyakran használtuk a „Kijelölt” tárolót, még egyszer összefoglaljuk a
teendőket.
Kijelölhetünk tetszőleges egyéneket a „Saját” hallgatók közül:
 Ennek egyik módja az, hogy a kijelölendő egyéneket egyesével kurzorral megjelöljük, míg a „Ctrl”
vagy a „Shift” billentyűt lenyomva tartjuk, majd ekkor nyomjuk meg a hozzáadásra szolgáló
megfelelő gombot. (Ha a lista kicsi, akkor érdemes ezt a módszert követni)
 Nagyobb lista esetén érdemes használni a gyorskeresőt, a nevet beírva a „Keresés” gombbal.
Egyén kijelölése egyenként:
A gyorskereső „Keresés” az egyén kódjára, nevére, megadott típusára tud rákeresni, attól függően,
melyiket válasszuk ki a keresési ablak előtti listából, amit a megnevezésre kattintva a jobb egérgombbal
tudunk megjeleníteni. A kiválasztott keresési jellemző jelenik meg ezután (a kiválasztott oszlop szerinti
keresést jelenti). A keresési jellemző kijelölése után a mellette lévő üres ablakba írjuk a kikeresni kívánt
egyén megfelelő jellemzőjét. Ha megvan, kurzorral kijelöljük és a megfelelő gombbal áttesszük a
„Kijelölt” csoportba.
Csoport kijelölése:
Ha egy csoportot akarunk kijelölni, hogy a funkció menükön belül máshol a „Kijelölt” csoportra vonatkozó
műveleteket tudjunk végezni, először a „Kijelölt” listából minden egyént kiveszünk, nullázzuk a listát.
Tehát az „Elvesz” gombbal első teendőnk „Kijelölt” csoportban kiüríteni a tárolót. A csoportban bent
lévőket egyszerre kijelölve kijelzés esetén nyomjuk meg az „Elvesz” gombot. A saját egyénekhez
visszatérve, vagy egyénenként jelöljük meg a kijelölteket, vagy a „Szűrés” gomb mellett egy legördülő
listából kiválasztható szűkítést állítunk be, vagy a „Szűrés” gombbal magunknak készítünk egy új
szűkítési feltételt. A szűrési feltételt alkalmazva a saját hallgatói csoport alatt egy adott szempont szerint
összeállított listát kapunk. A kurzorral a teljes listát kiválasztva („Mindent kijelöl”) a „Kijelölt” gyűjtőbe
való visszatéréssel megkapjuk a „Kijelölt” egyének listáját.
(A szűrések részletes dokumentációja letölthető a honlapunkról: www.sdakft.hu.)
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5.1.2. Hozzámrendelt egyéncsoportok
Az „Adminisztráció (95400)” főmenü pontban a menüpont kinyitása után találhatjuk az „Egyéncsoportok
(96200)” almenüt. Például a TO ügyintéző felettese egy Kari adminisztrátor, aki össze tud állítani
valamilyen szempont szerint egy csoportot (pl.: nyári szakmai gyakorlat hallgatói), és függetlenül attól,
hogy a TO ügyintéző mely képzéseket adminisztrálja, ezt a csoportot hozzá tudja rendelni az ügyintézőhöz,
vagy az összes megjelölt dolgozóhoz (alkalmazotthoz).
Az „Egyéncsoportok (96200)” almenüben kialakított egyéncsoportok minden olyan ügyintézőnél
megjelennek, akihez azt hozzárendelték. Az a felhasználó, aki hozzá lett rendelve egy ilyen
egyéncsoporthoz, ha belép a rendszerben a „Hozzámrendelt egyéncsoportok (600)” almenüpontban
megtalálja azt. Tehát a felületre lépve tekinthetjük meg egy adminisztrátor által, egy adott időszakra
hozzánk rendelt egyéncsoportok listáját és azok adatait.
A hozzám rendelt egyéncsoport olyan egyéneket tartalmaz, amely nem képzés, szak vagy szakirány
csoportok szerint van összerendelve, hanem tetszés szerint összeválogatott, adott tulajdonságú, vagy adott
célt szolgáló csoportok.
Ha a felületen megjelenő egyéncsoportok valamelyikével nem szeretnénk dolgozni, akkor a „Töröl”
gombbal lehetséges azt kitörölni, de a hozzárendelés ekkor sem szűnik meg. Ha a „Hozzáad” gombra
kattintunk, akkor megjelenik az az egyéncsoport, ami hozzánk van rendelve, de mi kitöröltük.

5.2. Üzenetek

A rendszeren belül üzeneteket tudunk küldeni egymásnak NEPTUN kód alapján hallgatóknak,
alkalmazottaknak. Üzeneteket nemcsak küldhetünk, hanem fogadhatunk is. Bizonyos esetekben a kapott
üzeneteket még tovább irányíthatjuk más ügyintézőhöz.
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5.2.1. Üzenetek írása
A felületen megtekinthetőek a rendszerben elküldött üzenetek. Új üzenet írásához kattintsunk a „Hozzáad”
gombra, adjuk meg az üzenet tárgyát, szövegét.
Az „e-mailben is megkapja” és/vagy az „SMSben is megkapja” jelölőnégyzeteket kipipálva lehetséges az
adott üzenetet elküldeni a címzettek számára nem csupán a Neptun rendszerbe, hanem a saját e-mailcímére
és/vagy mobiltelefonjára SMS formájában. Ez a funkció abban az esetben működik, ha az adott címzett
megadta a mobiltelefonszámát és/vagy e-mailcímét a „Saját adatok (200)” menüpont „Címek” fülén.

Ezután váltsunk át a „Címzettek” fülre és nyomjuk meg a „Címzett hozzáadás” gombot. A megjelenő
listából kiválaszthatjuk a címzetteket, akiknek az üzenetet szeretnénk elküldeni. A címzettek lehetnek a
„Kijelölt” csoportban lévők, vagy bármely más csoport, melyeket a „Szűrések” melletti általunk készített
legördülő listából tudunk kiválasztani. A hallgatókat egyesével, a gyors kereséssel is ki lehet választani. A
kurzorral történő kijelölés után az „OK” gombra vagy az egyénre kétszer kattintva helyezzük azokat a
címzettek közé. Az egyéneket a címzettek közül ki is tudjuk venni a „Címzett törlés” gombbal.

5.2.1.1. Üzenetküldés titkos címzetteknek
UZENETKULDESCIMZETTLATHATO rendszerparaméter segítségével szabályozható, hogy az adott
címzett látható, vagy titkos legyen-e az üzenet többi címzettje számára. A paraméter 3 állású.
0 érték esetén az üzenetet küldő eldöntheti, hogy az adott címzett látható, vagy titkos legyen-e az üzenet
többi címzettje számára. Kliens programból történő üzenetküldésnél a "Titkos címzett hozzáadása "
gombbal titkos címzettet, a "Címzett hozzáadása" gombbal pedig nem titkos, azaz látható címzettet
választhatunk. Egy felhasználó csak egyszer adható hozzá az üzenethez, látható, vagy titkos címzettként.
Ha a címzettek már hozzáadásra kerültek az üzenethez, de az üzenet még nem került elküldésre, akkor a
"Kijelöltek láthatóra állítása" gombbal a titkos címzettek láthatóvá tehetők, illetve a "Kijelöltek
titkosra állítása" gomb segítségével a látható címzett titkosítható.
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1-es érték esetén az elküldött üzenetek címzettjei sosem lesznek titkosak, azaz a többi címzett számára
látható lesz az üzenet minden címzettje. Ebben az esetben kliens programból indított üzenetküldésnél az
üzenetküldő felületeken található "Címzettek" fülön a „Címzett hozzáadása” gombbal adhatóak meg az
üzenet címzettjei.
2-es állás esetén az elküldött üzenet címzettjei minden esetben titkosak lesznek, az üzenet címzettje
számára nem lesznek láthatóak az üzenet további címzettjei. A paraméter 2-es állásánál a kliens
programból indított üzenetküldésnél az üzenetküldő felületeken található "Címzettek" fülön a "Titkos
címzett hozzáadása" gombbal választhatóak ki az üzenet címzettjei.
1-es és 2-es állásnál a "Kijelöltek láthatóra állítása" és a "Kijelöltek titkosra állítása" gombok
inaktívak.
Kliens felületen az üzenetküldő ablakban a "Címzett" fülön oszlopszerkesztéssel megjeleníthető a "Titkos"
oszlop, amely azt mutatja meg, hogy az adott címzett titkos (Titkos jelölő igaz állása esetén), vagy látható
(Titkos jelölő hamis állása esetén) címzettként került-e az üzenethez hozzáadásra.

A „Mentés” gombra kattintva az üzenetet elküldhetjük. Ezzel az adott üzenet a felület felső részén látható
listát (elküldött üzenetek) bővíti. Az üzenet tárgya, időpontja, küldőjének neve és az üzenet típusa
megjelenik az üzenetek listájában. Ha egy megszerkesztett üzenetet nem akarunk elküldeni, akkor a
„Mégsem” gombra kell kattintani. A „Visszavon” gombra kattintva lehetséges, az éppen elküldött
üzenetet visszavonni, ha valamilyen oknál fogva mégsem akarjuk azt a címzettekhez eljuttatni. A küldött
üzenet megkeressük a felső listában, kijelöljük és a „Visszavon” gombra kattintással a rendszer rákérdez
arra, hogy biztos, hogy ki akarjuk törölni az üzenetet vagy sem. Ekkor az „OK”-ra kattintva az üzenet nem
kerül postázásra, hanem kitörlődik.
A „Töröl” funkciógomb segítségével a beérkezett üzeneteink karbantartása lehetséges.
Üzenetek módosítására nincs lehetőség, korrekció esetén új üzenetet kell elküldeni. Itt nincs „Szerkeszt”
gomb.
Üzenetek írása menüponton a „Nyomtat” gomb segítségével lehetőség van az üzenetek kinyomtatására.
Az üzenetben az üzenet tárgya és a címzettek jeleníthetőek meg. A nyomtatvány a honlapról letölthető, a
sabon típusa FastReport, feltölteni hivatalos bejegyzések típussal kell, altípus megadására nincs szükség.
Az „Üzenetek írása (1000)” és „Üzenetek írása szűrés alapján (4250)” felületeken található kezdő dátum
mező segítségével az üzenetek küldési ideje előre beállítható. A mezőben beállított dátum és óra
megadásával lehet meghatározni, hogy mikor kerüljön elküldésre az üzenet. Amennyiben nem kerül
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kitöltésre a mező akkor automatikusan az aktuális óra dátum jelenik meg a mezőben. A mező nem a küldés
idejét, hanem a küldés kezdő dátumát tartalmazza.
„Üzenetek írása (1000)” és „Üzenetek írása szűrés alapján (4250)” felületeken csoportos üzenetküldés
esetén megjelenik egy műveleti időt visszajelző üzenet, százalékos folyamat megjelöléssel. Ez a visszajelző
üzenet megjelenik minden olyan felületen, ahol üzenetküldésre van lehetőség és nagyszámú címzett
szerepel az üzenetben.
„Üzenetek írása (1000)” menüponton lehetőség van arra, hogy új üzenet hozzáadásakor a címzettekhez
egy korábban elküldött üzenet címzettjei bekerüljenek. Először ki kell választanunk az üzenetek listájában
azt az üzenetet, amely címzettjeinek az üzenetet szeretnénk küldeni. „Hozzáad” gombbal egyidejűleg, ha
lenyomásra kerül a „Ctrl” gomb is, akkor az új üzenethez hozzáteszi azon üzenet címzettjeit, amelyen
éppen álltunk. Ez egy kiindulási címzett lista, amelyen lehetőség van változtatni az üzenet elküldése előtt.
Ha nem nyomjuk le „Hozzáad” gomb megnyomásakor a „Ctrl” gombot, akkor az üzenetküldés, és a
címzettek kiválasztása ugyanúgy működik, ahogy korábban is.
"Saját adatok/Üzenetek/Üzenetek írása (1000)" menüponton lehetőség van az üzenetek importálására.
A "Küldendő üzenetek" import állományban a "Címzettek" mezőben az üzenet címzettjeit (Neptun kód)
szükséges megadni, több címzett esetén a Neptun kódokat vesszővel elválasztva kell felsorolni.
Kötelező a "Tárgy" és az "Új üzenet szövege" mezők töltése.
Megadható az "E_mailben is megkapja" mezőben, hogy a címzettek részére e-mailben is továbbításra
kerüljön-e az üzenet. A mező értéke true, vagy false lehet.
Az "Érvényesség kezdete" és "Érvényesség vége" mezők adatát nem kötelező tölteni. Amennyiben az
"Érvényesség kezdete" mező üresen marad, akkor az üzenet érvényesség kezdetéhez automatikusan bekerül
az aktuális dátum/időponttal együtt.
Az import állományban található "Titkos" mezővel az UZENETKULDESCIMZETTLATHATO paraméter
0 állása esetén szabályozhatjuk, hogy az üzenet címzettjei a többi címzettek számára titkos (true), vagy
látható (false) legyen-e. A paraméter 1, és 2 értékénél a paraméter beállítását vesszük figyelembe, nem
pedig az import állományban beállított értéket.

5.2.1.2. Üzenetküldés egyéneket tartalmazó felületekről
Üzeneteket küldeni nem csak a „Üzenetek (800)” menüpont alól lehetséges, hanem bármely felületről, ahol
a felső felületrészen hallgatói vagy alkalmazotti listát találunk az „Üzenetküldés” parancs segítségével. Ez
a funkció az „Üzenetküldés” fejezetben már részletezésre került.

5.2.2. Üzenet írása szűrés alapján
Az „Üzenet írása szűrés alapján (4250)” felületen a felhasználó szintén üzeneteket tud küldeni az
előzőekben említett módon, azzal a különbséggel, hogy a „Címzettek” fülre lépve a „Szűrés kiválasztása”
gombra kattintva lehetséges a címzettek halmazát az FDL szűrő segítségével definiálni. Amennyiben a
megfelelő szűrést elkészítettük, az üzenetet a „Mentés” gombbal tudjuk elküldeni.
Az elküldött üzenetek szintén a felület felső részén listázódnak, melyekből a feleslegessé váltakat a
„Töröl” gombra kattintva lehet törölni.
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5.2.3. Üzenetek olvasása
Az „Üzenetek olvasása (1200)” felületen megtekinthetjük a részünkre küldött üzeneteket. A
„Töröl”gombra kattintva törölhetjük a kijelölt üzeneteket. A „Válaszol” gombbal válaszolhatunk az
üzenet feladójának. Amennyiben új üzenetünk érkezett, arról tájékoztat a program. Az olvasatlan levelek
vastagabb betűvel különülnek el az olvasottaktól.
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5.2.4. Üzenet beállítások
A rendszer lehetővé teszi, hogy megadjuk, kiktől engedélyezzük az üzenetek fogadását az „Üzenet
beállítások (1400)” felületen. A „Hozzáad” gombra kattintva kiválasztjuk az egyéneket és a jelölőnégyzet
segítségével beállítjuk, hogy az adott egyénektől fogadjuk az üzeneteket vagy nem. Vagyis mód van arra,
hogy megadjuk, kiktől engedélyezzük az üzenetek fogadását. A listából lehet a „Töröl” gombbal
egyéneket lehúzni, a listát a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani. Egy vagy több egyént kijelölve és a
„Szerkeszt” gombra kattintva, majd a jelölőnégyzetből a pipát kivéve, azt definiáljuk, hogy a kiválasztott
egyének nem küldhetnek számunkra üzenetet.

5.2.5. Üzenettovábbítások beállítása
A rendszer lehetővé teszi, hogy beérkezett üzeneteinket más címre, vagy más felhasználónak továbbítsuk
az „Üzenettovábbítások beállítása (1500)” felületen. Érvényességi idő megadása esetében a továbbítási
szabály csak a megadott időintervallumban van életben.
Ezen a felületen beállíthatjuk, hogy kinek akarunk továbbítani egy-egy üzenetet. Fontos kérvényeket lehet
továbbküldeni más ügyintézőhöz, e-mail címe szerint, vagy a Neptun kódja szerint. Ki lehet választani akár
több felhasználó közül is, akinek átirányítjuk az üzenetet. Meg lehet adni az érvényességi időt is. Listában
az érvényességi időszakon (határidő) belül ezeket bármikor meg lehet tekinteni, kereséssel, vagy szűréssel
lehet választani.
A továbbítások a „Szerkeszt” gomb megnyomása után az adatok kitöltésével állíthatók be, ha a beírás
végeztével a pirosan látható „Mentés” gombot megnyomjuk.
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5.3. Kitöltendő kérdőívek
Az ügyintézőkhöz különböző kérdőíveket is el lehet juttatni a rendszeren keresztül. Ennek kapcsán lehet
kikérni a véleményüket. A „Kitöltendő kérdőívek (1600)” funkciófelületre lépve láthatjuk a hozzánk
rendelt kitöltendő kérdőíveket.
A „Kérdőív adatai” fülön megtekinthető a kérdőív megnevezése, érvényességi időtartama (tól-ig
megadással), a kérdőív kötelező vagy visszautasítható volta (jelölőnégyzetek), valamint a kérdőív leírása.
A kérdőív leírásánál javasoljuk a kérdőív célját megadni, röviden a témáját, illetve esetleg útmutatást is
adhatunk itt a kitöltéssel kapcsolatban. A fülön látható továbbá a kérdőív állapota, hogy ki van-e töltve
vagy sem. A kitöltetlen kérdőívek a felső listában félkövér betűtípussal jelennek meg.
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A „Szerkeszt” gombra kattintva a program automatikusan a „Kérdések” fülre ugrik, ahol ki tudjuk tölteni
a hozzánk rendelt kérdőívet. A válaszok lehetnek szabadon szövegezhetőek, de megadott listából
válaszhatóak is.
Kitöltés után a „Mentés” gombra kattintva a rendszer elmenti a kitöltött kérdőívet. A kitöltött kérdőíveket
kijelölve a „Szerkeszt” gomb már inaktívvá válik, ezért az utólagos javítás, módosítás ezután már nem
lehetséges.
Az „Elutasít” gombra kattintással lehetséges a kérdőív kitöltésének megtagadása, de csak abban az
esetben, ha a kérdőív kitöltése visszautasítható, vagyis ha a „Visszautasítható” jelölőnégyzetben pipa van.
Ha a kérdőív nem visszautasítható, akkor az „Elutasít” gomb inaktív.

5.4. Saját jogosultságaink megtekintése
Ahogy azt már említettük a felhasználó a „Saját adatok (200)”/ „Saját jogosultságaim megtekintése (50)”
menüpont alatt megnézheti milyen szerepkörökkel, mire van jogosultsága. Az alkalmazott megtekintheti a
hozzá rendelt szerepköröket és jogosultságokat mind szervezeti egység, mind modul és mind mintatanterv
szinten.
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6. Általánosan használt funkciók
6.1. Különböző lista szűkítési, keresési módszerek
A listákat tartalmazó sorok kijelölése az egérrel egyesével lehetséges, vagy alkalmazni lehet különböző
szűréseket is. Ha több sorral egyszerre szeretnénk műveleteket végezni, akkor csoportos kijelölésre vagy
szűrés létrehozására van szükség. Több sor kijelölése a „Shift” és a „Ctrl” billentyűk és az egér egyidejű
használatával végezhető, illetve a jelölőnégyzeteket tartalmazó oszlopban a megfelelő sorok melletti
négyzeteket kipipálva. Ezen kívül a szűrések alkalmazása megkönnyítheti a munkánkat. Ennek több módja
is van.

6.1.1. Egyszerű és összetett keresés
Az egyik és legalapvetőbb lehetőség a keresés konkrét személyre vagy adatra az egyszerű keresés funkció
segítségével. Ez a felület felső része alatt található keresési mező kitöltésével végezhető, ahol a keresési
feltételt (Előtag, Neptun kód, Keresztnév, Vezetéknév vagy egyéb adat) változtatni lehet a jobb egérgomb
használatával. A keresési mező megváltoztatásával a program egyből rákeres az új keresési feltétel szerinti
adatra.
A keresési feltételek közül a „Keresési név” típus részletesebb magyarázatra szorul. Mi a keresési név, és
mire szolgál?
A keresési név oszlopban a hallgató vezeték és keresztnevét jelenítjük meg, ékezetek és szóköz nélkül, ez
azonban nem a beírandó érték. Ha keresési feltételként a keresési nevet választjuk, akkor a program a
következő segítségeket tartalmazza:
-

nem figyeli az ékezetes betűket (tehát, ha Kovács nevű hallgatókat keresünk, akkor megtalálja a
kovács, kovacs értékekre is)
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nem figyeli a szóközöket (pl. ha nagy kovács akkor nagykovács-ra is megtalálja, vagy ha
nagykovács, akkor nagy kováccsal is)
nem figyeli a betűtől eltérő karaktereket, tehát a számokat, írásjeleket (pl. ha nagy-kovács, akkor a
nagy kovácsra is megtalálja)
nem figyeli a h betűket, kivéve, ha előtte a,e,i,o,u betűk vannak (pl. a vargha nevű hallgatót a
vargára is megtalálja)
egyforma egymás melletti karakterek esetén csak az első karakter számít (tehát a kiss nevűt
megtalálja a kis-re is)
betűket helyettesíthetünk (sch/s, cz,ch/c, ly/j, y/i (kivéve ha ny, gy, ty, ly része)

Azon mezők állíthatók be keresési feltételként, melyek oszlopként szerepelnek a felületen. Ezen
módosítani a jobb egérgombbal való kattintásra előjövő „Oszlopszerkesztés” paranccsal lehet, ahol meg
lehet adni, hogy mely adatok jelenjenek meg a funkciófelület felső részén. Tehát a jobb egérgombbal
feljövő ablakból a bal egérgombbal válasszuk ki a megfelelő oszlopnevet. Az oszlopok sorrendjének (felső
lista) megfelelően jelennek meg a jobb egérgombbal kattintásra az egyszerű keresési feltételek, illetve
ugyanebben a sorrendben szerepelnek az összetett keresési feltételek is. (Ez a funkció az oszlopbeállítások
mentése után a felületről el- és visszalépéssel frissül)
A keresés töredékszavakra is működik és a „Keresés” gombbal, vagy az „Enter” lenyomásával
alkalmazható. Ekkor az összes keresési eredmény megjelenik a listában. A keresés befejeztével ürítsük ki a
kereső mezőt, és nyomjuk meg (ha van) a „Frissítés” gombot. Így az eredeti lista áll elő.
Jobb egérgombbal kattintva – a keresési feltételeknél – megjelenik az „Összetett keresés” parancs is,
melyet választja az összetett keresésre szolgáló felület automatikusan megjelenik. Ez a funkció a
„Keresés” gomb mellett található
gombbal is alkalmazható. (A gombra kattintva tehát ugyanaz a felület
jelenik meg, mely az „Összetett keresés” parancsra kattintással.) A feljövő ablak mezőiből akár többet is
kitöltve szűkíthető a felső lista. Amilyen oszlopok jelennek meg az adott felületen, azokra lehetséges
keresni ezen szűréssel is.
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Az összetett keresés ( gomb) és a megjelenített keresés szinkronba van, kölcsönösen frissítik egymást,
vagyis nem kell kitörölgetni az értékeket. Továbbá, ha van aktív szűrés, akkor a gombok felirata piros
színűre változik!
Ha összetett keresést választunk, akkor az egyszerű keresés mezője a keresési oszlopok neveit tartalmazza,
melyek alapján az aktív szűrés érvényben van.

Ha egy listában több elemet kijelölünk, és a három pontot tartalmazó keresőgombra feljövő keresőablakban
kijelöljük a „Csak a kiválasztott sorok”-at, akkor a listában csak a kijelölt elemek jelennek meg. Ezzel a
funkcióval lehetőség van csak a kijelölt sorokra vonatkozó adatok megjelenítésére, ha az alárendelt
menüponton az „Előző” és „Következő” gombokat használjuk.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 64 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

6.1.1.1. Dátumra keresés
A rendszer lehetővé teszi a dátumra keresést is. A funkció egyszerű és összetett keresés esetén is működik.
A következők szerint kereshetünk dátumra:
- Ha évet írunk be, akkor a program az adott év első és utolsó napja között keres az adatok között. (Pl.:
2006 esetén 2006.01.01-2006.12.31 között.)

- Ha konkrét dátumot írunk be, akkor csak az adott napon keres a program. (Pl.: 2006.01.23)
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- Ha konkrét intervallumot írunk be, akkor a program az adott intervallumon belül keres. (Pl.:
2006.05.01-2006.05.12 között)

- Ha év intervallumot írunk be, akkor az adott éveken belül keres a program, a kezdő év január 1-jétől a
végső évszám december 31-ig. (Pl.: 2006-2007)
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- Ha konkrét dátumot és évet adunk meg, akkor a program a dátum és az év december 31-i napjáig keres
(Pl.:.2007.05.12-2008 esetén 2007.05.12-2008.12.31)

- Ha évet és konkrét dátumot adunk meg, akkor a program az év első napjától a megadott dátumig keres.
(Pl.: 2007-2008.02.11 esetén 2007.01.01-2008.02.11)
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A program azon felületein ahol a dátumok mellett óra perc információk is megjelennek, a dátum mellett
külön cellában megadható az időpontra való keresés is a dátumokhoz hasonló módon. A dátum mellett az
időpont megadása nem kötelező!
A keresés működésére példák: Keresési feltételnél 12 szerepel, akkor a program 12:00:00 pontos időpontra
keres.
Keresési feltétel 12:12 akkor a program a 12:12:00 pontos időpontra keres.
Keresési feltétel 12:12:21 akkor a program 12:12:21 pontos időpontra keres.
Keresési feltétel 12-13 akkor a program 12:00:00 –tól 13:00:00-ig keres egy zárt intervallumban.
Keresési feltétel 12:30-13, akkor a program 12:30:00-tól 13:00:00-ig zárt idő intervallumban keres.
Keresési feltétel 11-14:15 akkor a program 11:00:00 – 14:15:00 zárt idő intervallumban keres.
Keresési feltétel 11:12-14:32 akkor a program 11:12-14:32 zárt időintervallumban keres.

6.1.1.2. Kódtételes mezőre történő keresés
A legördülő menük adataira történő kereséskor, a keresési feltétel megadása után a rendszer egy lenyíló
komboboxban kínálja fel a lehetséges értékeket (pl. státuszok, félévek stb.) Ez a funkció is elérhető
mindkét típusú keresésnél (egyszerű és összetett).
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6.1.1.3. Jelölőnégyzetes adatra keresés
Ha jelölőnégyzet értékére keresünk, akkor az igaz-hamis értékek közül választhatunk, szintén lenyíló
komboboxban. (A funkció korábban csak az összetett keresésnél volt elérhető, de most már az egyszerű
keresésnél is lehetőség van rá.)

6.1.2. Szűrések
A következő kijelölésre szolgáló szűkítési feltétel a szűrések létrehozása és alkalmazása, melynek
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működése egy külön dokumentumban kerül leírásra. Ha egy olyan korábban létrehozott szűrésre van
szükség, ami nincs benne a legördülő listában, vagy ennek módosított változatára, vagy pedig egy teljesen
újat akarunk megadni, akkor a „Szűrés” gomb megnyomására egy új ablak, a szerkesztő-kezelő felület jön
elő, amivel mindez elvégezhető.

(A “Szűrések” dokumentáció külön letölthető az www.sdakft.hu honlapunkról.) Szűrések, listák,
táblázatok elkészítésének bemutatásával foglalkozunk ebben a fejezetben.
A listákból való kijelölés, szűkítés egyik legfontosabb módja a szűrés. A szűrés kényelmes, és teljesen
általánosan is megfogalmazható feltételek alapján történik.
A listák szűkítése előre elkészített szűréssel is történhet, melyet egy legördülő listából választhatunk ki,
amely közvetlenül a „Szűrés” gomb mellett található meg. Ezeket a szűréseket egyénre szabottan
készíthetjük el, azokra a listákra alkalmazzuk, melyet a felhasználó nap, mint nap használ.
A szűréseket a felhasználó elkészítheti egyénileg, de lehetséges, hogy Neptun rendszergazda, vagy a
felhasználók segítésére kijelölt adminisztrátor készíti el, és a szűréseket csoportosan is elküldheti a
felhasználóknak. Újabban beépítettük azokat a lehetőségeket, hogy a TA (Technikai Alkalmazott) által
készített szűréseket a felhasználó átveheti, és átírhatja a saját alkalmazására. A technikai alkalmazott
bármikor javíthatja a szűréseket, kiegészítheti, így alkalmas módon kerülhetnek azok a felhasználókhoz.
A szűrések elkészítésére először a TO ügyintézőket valamint a Tanszéki adminisztrátorokat tanítjuk meg.
Segítségükre lehet Kari- illetve Rendszer adminisztrátor is a bonyolultabb listák elkészítésénél.
Egyes Intézményeknél a NEPTUN rendszergazdák maguk jelölnek ki egy alkalmazottat, aki a TA alatt
tartja karban, és készíti a különböző szerepcsoportú egyének által használható szűréseket.
Ha nem áll rendelkezésre megfelelő szűrés, akkor a legördülő menü mellett a „Szűrés” gombot kell
megnyomni, és saját magunk is el tudunk készíteni megfelelő szűrést. (Szűrések, lásd külön
dokumentációban.)
Az elkészített szűrést a szűrés felületen, ha piros pipával megjelöljük (Megjelenjen a legördülő listában
menüpont alapján) akkor az a funkciófelületen menüből is kiválasztható lesz.
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A Rendszergazda, vagy Kari adminisztrátor több felhasználónak is készíthet azonos szűrést, sőt
paraméteres kialakításút is, ezeket egyénre szabva külön-külön mindenki az aktuális adatbázison
futtathatja.

6.1.2.1. Szűrés értelmezése
A felhasználó által elérhető saját listát szűkíthetjük különböző feltételek alapján.
Csak azokat a szűréseket listázzuk ki a felületen, amiket a legördülő menübe betettünk, a szűrés lap
baloldali listáiban piros pipával megjelöltünk, és amelyek megfelelnek a kiválasztott Szűrés feltételeinek.
A szűrések neveit lehetőleg rövidre válasszuk, megnevezése tömör és értelemszerű legyen.
A legördülő szűrés típusokat magunk is beállíthatjuk, illetve szerkeszthetjük. A „Szűrés” gombot
megnyomva a szűrésszerkesztő felületre jutunk el. A baloldalon az elkészített szűrések listájából
csoportokat állíthatunk össze, csoportonként fastruktúrába szervezve. Érdemes a gyakran használt
szűréseket piros, a ritkán használtakat kék pipával kijelölni.
A szűrésszerkesztőben bal oldali szűréslista látható és a hozzá kapcsolódó alapműveleteket egy legördülő
listából tudjuk választani, vagy a felette elhelyezett menüsorból jelöljük ki.
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6.1.2.2. Szerkesztő lapi műveletek szűrés, ill. lekérdezés létrehozására
A szerkesztő lapon lévő ikonok sorrend szerint a következő műveleteket takarják:















Szűrés létrehozása
Szűréscsoport létrehozása
Mentés
Átnevezés
Törlés
Mentés fájlba
Beolvasás fájlból
Mentés képként
Beállítások
Táblák automatikus méretezése
Táblák optimális méretezése
Táblák optimális elrendezése
Táblák optimális méretezése és elrendezése

A szűréslista fejlécére jobb egér kattintásra előjönnek a szűrés listák kialakítására vonatkozó műveletek:
A szerkesztő lapon lévő ikonok sorrend szerint a következő műveleteket takarják:
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Megjelenítés a legördülő listában vagy Kivétel a legördülő listából
Alapértelmezett szűrés megadása
Új szűrés létrehozása
Új szűréscsoport létrehozása
Mentés
Szűrés törlése
Átnevezés
Másolás más részére vagy saját részre
Mindent kinyit
Mindent becsuk

A baloldalon meglévő szűrések különböző listák elkészítésére alkalmasak, melyek különböző feltételnek
tesznek eleget. Ha ezeket gyakran használjuk, piros pipával jelöljük meg. Törölni úgy tudjuk, hogy
kijelöljük azt, majd megnyomjuk a Törlés menüpontot, vagy jobb egérgombbal rákattintunk a törölni
kívánt szűrésre, és az előugró ablakból kiválasztjuk a „Szűrés törlése” parancsot. Ha egy szűrést
kitüntetünk, vagyis Alapértelmezett szűrésnek kezeljük, mindig egy megadott feltétel szerint jelenítjük meg
az egyének listáját.
Ha a listákban nem találunk olyan szűrést, melyre szükségünk lenne, akkor a meglévő szűrések mellé
újakat is szerkeszthetünk.
Ezt a folyamatot egy példán keresztül mutatjuk be. A szerkesztés úgy történik, hogy először felveszünk egy
új szűrést, a szűrés nevét az Átnevezés menü segítségével beírjuk, majd ha szükséges, betehetjük, hogy
jelenjen meg a legördülő listában is.
Az új szűrés felvételével a szűréshez közvetlenül kapcsolódó tábla jelenik meg a kívánt fejléccel. Feltétel
hozzáadásával választhatunk a kapcsolódó adatok típusaiból.

A szerkesztő lapon baloldalt a megadott szűrés, középen a hozzá tartozó alapból behozott tábla látható,
jobb oldalon a kapcsolódó táblák listája névsor szerint
Először a tábla adatokból feltétel hozzáadásával állíthatjuk be a lekérdezés paramétereit. Az adatokat és az
adatok kapcsolatait megjelenítő táblastruktúrát egymás után állíthatjuk fel, ami mind a szűrések, mind a
lekérdezések alapjául szolgálnak.
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A szerkesztő lapon az egymás után kapcsolódó táblákat láthatjuk.

A szerkesztő lapon az egymás után kapcsolódó táblák negáltját megjelölve kapjuk pl. azon hallgatók
listáját, akiknek nincs nyelvvizsgájuk.
A táblák összekapcsolásakor táblánként is feltételeket adhatunk meg. Két tábla összekapcsolására kattintva
a kapcsolat negáltját is be tudjuk állítani.
A továbbiakban egy táblán belüli szűréshez ill. lekérdezéshez tartozó feltételrendszer megadására mutatunk
egy példát, amit egy legördülő menüből választással kaphatunk meg.
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A szerkesztés lapon a Hallgatók táblán beállítjuk a feltételeket, majd a kapcsolódásokat a jobb oldali
listából választva egymás után felrakjuk a szerkesztő felületre a kapcsolódó táblákat, mindegyikben különkülön állíthatjuk a feltételeket.

6.1.2.3. A tábla által meghatározott feltételek
6.1.2.3.1. Mezőfeltétel
Mezőfeltételnek nevezzük a tábla statikus tulajdonságaira, azaz a tábla mezőire megadott feltételeket. Ezek
a táblázat egy-egy sorára vonatkoznak. A mezőfeltételeknek két fajtája van: elemi és összetett feltételek.
Táblamezőre alkalmazható összehasonlító valamint ürességellenőrző műveletek
Alkalmazhatóság

Összehasonlítás
típusa

Jelölés

egyenlőség

=

9

9

9

9

9

különbözőség

<>

9

9

9

9

9

kisebb

<

9

9

9

kisebb vagy
egyenlő

<=

9

9

9

nagyobb

>

9

9

9

>=

9

9

9

MINT

9

nagyobb vagy
egyenlő
illeszkedés
mintára
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mintától való
különbözőség

NEM
MINT

9

üresség

ÜRES

9

9

9

9

9

kitöltöttség

NEM
ÜRES

9

9

9

9

9

6.1.2.3.2. Elemi feltétel
Elemi feltétel létrehozásához a tábla tetszőleges sorának elején lévő karikára kell a bal egérgombbal
kattintani, s a feljövő listából az első műveletet kell kiválasztani Ennek hatására létrejön egy elemi feltétel
megadására szolgáló új sor.

A táblamezőt és a műveletet egyaránt egy legördülő listából kell kiválasztani, míg az értéket a típustól
függően kell begépelni, szám- ill. dátumszerkesztőben megadni vagy legördülő listából kiválasztani.
A szöveges típusú mezőknél lehetőség van mintaillesztésre, itt az ’_’ (aláhúzás) ill. a ’%’ (százalék) jelek
használhatók a pontosan egy darab ill. a tetszőleges számú tetszőleges karakter maszkolására.
6.1.2.3.3. Összetett feltétel
Egy összetett feltétel több másik feltétel valamilyen logikai relációval történő összekapcsolásával jön létre.
A feltételhalmaz tartalmazhat egyaránt elemi és összetett feltételeket.

Ötféle logikai relációt lehet megadni, mellyel a feltételhalmaz elemei összekapcsolhatók.
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Összetett feltétel megadására szolgáló relációk

A feltételhalmaz elemei
közül teljesül:

Kiértékelés háromelemű
halmaz esetén {A, B, C}

Leírás

Mindegyik

Minden feltétel teljesül

Valamelyik

A feltételek közül legalább egy
teljesül

A vagy B vagy C

Egyik sem

A feltételek közül egyetlen egy
sem teljesül

nem A és nem B és nem C

Nem mindegyik

A feltételek között van olyan,
amelyik nem teljesül
Az utána következő logikai
feltételt negálja

Nem

A és B és C

nem A vagy nem B vagy
nem C
nem (A és B és C)

Összetett feltétel létrehozásához a tábla tetszőleges, de nem legelső sorának elején lévő karikára kell a bal
egérgombbal kattintani, majd pedig a feljövő listából a második műveletet kell kiválasztani Ennek hatására
létrejön egy összetett feltételt jelentő sor, melynek egyetlen eleme az éppen aktuális sor lesz. Minden egyes
összetett feltétel az őt közvetlenül követő összes olyan feltételt tartalmazza, mely beljebb kezdődik, azaz a
vele egy szinten lévő következő feltételig az összes elemet tartalmazza. Ezeknek a sorszáma is mutatja a
szintet, ahová tartoznak.
Az összetett feltétel logikai relációjának megváltoztatásához a reláció szövegére kell kattintani, s a
megfelelőt a megjelenő elemek közül kell kiválasztani.
Összetett feltétel logikai relációjának kiválasztása

6.1.2.3.3.1. Statisztikai feltétel
Statisztikai feltétel lehet a táblázat sorainak darabszámára megadott feltételek, vagy ezen sorok adott szám
típusú mezőjének értékeire adott minimum, maximum, átlag vagy összeg korlát. (statisztikai feltétel a
kiinduló táblára nem adható meg.)
A statisztikai feltételpanel alapértelmezésben nem jelenik meg, ehhez a tábla jobb felső sarkában lévő
gombra kell kattintani. Ennek a párjával, a
gombbal lehet eltüntetni a panelt, amennyiben nincs rá
szükség.
Az elemi statisztikai feltétel valamely táblamező táblázatbeli értékeinek kumuláltjára tartalmaz korlátot. A
kumulált lehet a sorok darabszáma, vagy pedig a számot tartalmazó mezők értékeinek összege, átlaga,
minimuma vagy maximuma.
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6.1.2.3.3.2. Kapcsolódási feltételek
Táblák közötti kapcsolódásokat lehet megadni. Az alább leírt sorrendben lehet egy tábla után további
kapcsolódással táblákat hozzátenni:
 Ki kell választani a szerkesztő felületen azt a táblát, amihez a kapcsolódási feltételt létre akarjuk hozni.
Ekkor a jobb oldalon található Kapcsolódások listájában az aktív táblának a lehetséges kapcsolódásai
jelennek meg. (az aktív tábla fejlécének színe eltér a többi tábláétól. A Kapcsolódások listájában ki kell
választani a megfelelő táblát, mely a feltétel része lesz.
 Át kell húzni a szerkesztőbe (bal egérgomb lenyomásával a kiválasztott tábla nevére kell állni, és az
egérgomb folyamatos nyomva tartásával az egeret a szerkesztő megfelelő pozíciójára kell mozgatni).
Ekkor az adott helyen megjelenik a kívánt típusú tábla.
 Igény esetén a táblákat összekötő vonalon történő dupla kattintással előhívható egy új ablak, melyen
beállítható a kapcsolódás negált volta. A kapcsolódás negált tulajdonságát a táblákat összekötő vonal
piros színe jelzi.

6.1.3. Paraméteres szűrés
Paramétert megadni csak összehasonlítást tartalmazó elemi mező- ill. statisztikai feltételre, ezen belül is
csak az összehasonlításban szereplő értékre lehet. Tehát mind a vonatkozó táblamezőt, mind pedig az
összehasonlító műveletet a szerkesztés folyamán kell megadni.
A feltételszerkesztő panelek egy-egy sorában, az összehasonlító művelet után lévő, egy kis alulvonással
jelzett területre kattintva lehet a paraméter voltát beállítani. Ekkor a feltétel sorában az összehasonlító
művelet után megjelenik a „param:” felirat, és ezt követően lehet megadni, hogy mi legyen a paraméternév.
Végrehajtáskor a program ezzel a névvel fog hivatkozni az adott paraméterre a megnyíló paraméter
megadási ablakban, melyben be lehet állítani a kívánt paraméterértékeket.
A program alapértelmezésben a mezőnevet adja paraméternévnek, de ez a felhasználó által
megváltoztatható, szerkesztése a szöveges mezők szerkesztésével azonos módon zajlik. Amennyiben több
egyforma nevű paraméter van, meg is kell változtatni, különben a paraméterbehelyettesítés nem lesz
egyértelmű, és ezért a szűrés eredménye eltérhet a kívánttól. Tehát a helyes működés érdekében a
felhasználónak kell figyelni arra, hogy a paraméternevek egyediek legyenek!
A fentiekre vonatkozóan tekintsünk egy példát, melyen be tudunk mutatni egy konkrét szűrést, és egy
paraméteres szűrést is.
1

2

példa A feladat legyen egy hallgatói csoport szűrése, melyek egy adott képzés megadott félévére
(ciklus) vannak beíratva, aktív hallgatók, államilag finanszírozottak, megadott szemeszterre járnak
és adott mintatantervhez tartoznak..
példa Utána ezt a szűrést teljesen általánosan is fogalmazzuk meg, a képzés kódja, a szemeszter
száma, és a mintatanterv neve legyen a paraméter.

Az előbb bemutatott szűrést úgy hoztuk létre, hogy az adattábláknak megfelelő palettákon végighaladva
figyelembe vesszük a felkínált kapcsolódási listákat, valamint gondosan meg kell adni a feltételeket, ki kell
jelölni a megfelelő mezőket konkrét értékek megadásával, vagy valamelyik helyett paraméterválasztással,
és a paraméter nevének esetleges kiegészítését kell még beírni. A Szűrés végén a szűrés alkalmazása
gombot kell megnyomni.
Egy TO ügyintéző a neki legmegfelelőbb szűréseket készítheti el, amelyek egy félév során mindig
rendelkezésre állnak. Kívánatos a szűréseket félévenként felülvizsgálni, lehet aktualizálni, a felesleges
szűréseket pedig törölni kell.
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6.2. Általános lekérdezések
Az „Adminisztráció (95400)”/ „Általános lekérdezések (98400)” menüpont alatt lehetőség van az FDL
szűrési felület segítségével bármilyen statisztikai és egyéb lekérdezés létrehozása, melyek nyomtatása vagy
akár exportálása is megoldható.
A felületen megtalálható egy kimenet elnevezésű mező legördülő menüvel, amelyben választható, hogy a
lekérdezés eredménye a képernyőre vagy CSV fájlba kerüljön. A lekérdezés mellett található felkiáltó jel
gomb segítségével futtatható a kiválasztott lekérdezés. A felkiáltó jel gomb használata nélkül nem fut le a
lekérdezés. A CSV fájlba mentéskor a képernyőn nem jelenik meg a lekérdezés eredménye.
Az általános lekérdezés és szűrés felületekre, a szűrések-lekérdezések listája alá kikerült egy új panel,
amelyben megjelenik a listában kijelölt szűrés/lekérdezés létrehozási és utolsó módosítási dátuma. A
dátumok szűrés/lekérdezés felületre való ki- és visszalépés után frissülnek, így például egy új lekérdezés
létrehozásakor a dátum mezők ki- és visszalépésig üresek maradnak. A dátumokat tartalmazó panel a
tetején található nyilak segítségével bezárható-kinyitható.
Adminisztráció/Általános lekérdezések(98400) felületen megvalósult az üzenetküldési lehetőség, a
lekérdezés futtatása után megjelenő listában a Neptun kódra jobb egérgombbal kattintva megjelenik az
üzenetküldési opció. Az üzenetküldés megegyezik a többi felületeken megszokott funkcióval. Figyelni kell
arra, hogy csak abban az esetben jelenik meg ez a funkció, ha Neptun kód oszlopon állunk, ellenkező
esetben a program figyelmeztet, hogy a kiválasztott oszlop nem Neptun kódokat tartalmaz. Amennyiben a
listában több Neptun kódot is tartalmazó oszlop szerepel, akkor annak az oszlopnak a Neptun kódjaira kell
kattintani, amelyikhez tartozó egyéneknek szeretnénk küldeni az üzenetet.
A funkció bővebb leírása a honlapunkon érhető el: www.sdakft.hu.

6.3. Jogosultságok
6.3.1. A jogosultsági rendszer
Szerepkör alapú
A Neptun.NET szerepkörökre építi a jogosultság rendszerét. A szerepkörök tulajdonképpen azonosítják
az elérhető funkciók halmazát, és meghatározzák a hozzáférhető adatokat.
Az elérhető funkciók halmaza a használatra engedélyezett formok összessége. Az adatok
hozzáférhetősége pedig nem jelent mást, mint hogy a szerepkörök egyértelműen definiálják, hogy milyen
adatokon végezhetőek el az engedélyezett műveletek (az elérhető adatok halmaza). Alaptulajdonsága a jól
definiált szerepkör, amely flexibilis, könnyen, gyorsan változtatható. A Neptun.NET jogosultság
rendszerének rugalmasságát a kialakított rendszer sokrétűsége biztosítja.
Lehetőség van, az igényeknek megfelelően:
 új szerepkörök létrehozására,
 szerepkörök tulajdonságainak megváltoztatására,
 finomhangolására.
A fentiekből következik, hogy a szerepkörök meghatározása igen nagy körültekintést igényel, és jól
meghatározott körvonalakkal kell, hogy rendelkezzen. A szerepkörök tulajdonságainak megváltoztatása
azonban könnyen és gyorsan elvégezhető, nincs szükség hosszú átfutási időre ahhoz, hogy a változások
realizálódjanak.
Jogosultság kiosztását egy jogosultság kiosztó szerepkörű egyén végezze, aki tisztában van az egyes
szerepkörök funkcióival, és ismeri az elérhető adatok halmazát szerepkörönként.
A biztonságos működés és az adatok biztonsága megköveteli, hogy csak olyan személy férjen hozzá a
jogkiosztó modulhoz, aki tisztában van a jogosultságrendszer működésével, és feladatát maximális
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megbízhatósággal végzi.

6.3.2. Helyettesítés
Az új Neptun lehetőséget ad a felhasználók meghatározott ideig tartó helyettesítésére. Abban az esetben, ha
valakit helyettesíteni kell, mert távol van, lehetőség van arra, hogy egy másik személy egy meghatározott
időre megkapja a szerepköreit.

6.3.3. Jogosultság típusok
A jogosultság típusait három csoportba soroljuk:

6.3.3.1. Funkció jogosultság
Ezzel a jogosultság típussal lehet a fába szervezett menüelemekhez tartozó funkciók használatát
engedélyezni, vagy tiltani. Lehetőség van a funkcióhoz tartozó jogosultság finomítására, így árnyalni
tudjuk a funkcióhoz tartozó jogosultságot.
Funkció jogosultság:
 Követi a menüstruktúrát
 Jogosultság megadása felületekre
 Felületen belül controllokra
 Finoman hangolható

6.3.3.2. Oszlop jogosultság
Nagy rendszerek esetén (mint például a NEPTUN.NET) felmerülő igény, hogy bizonyos attribútumokhoz
csak adott szerepkörrel rendelkező egyének férhessenek hozzá. Az oszlop jogosultság segítségével az ilyen
típusú igényeket tudjuk kielégíteni. Ilyenkor adatbázisbeli oszlopok láthatóságát és írhatóságát tudjuk
beállítani.
Oszlop jogosultság:
 Adatokra adunk jogosultságot
 Entitások attribútumaira
 Írásra és olvasásra
Gyakori igény, hogy egy adott szerepkör esetén ne engedélyezzünk olvasásra vagy írásra bizonyos
attribútumokat. Vagyis minden egyes szerepkörre külön-külön be lehet állítani egy attribútum halmazt,
melyet az adott szerepkörben belépő felhasználó írhat, vagy olvashat. Ennek a halmaznak a meghatározását
nagy körültekintéssel kell elvégezni, mert az adott szerepkörben az egész rendszerre kihatással vannak a
beállítások, nem csak egy meghatározott funkcióra, mint a funkció jogosultságnál.
Tulajdonképpen itt nem történik más, mint jogosultságot adunk az adatbázis táblák egyes oszlopaira.
Ebben az esetben viszont nincs mód a finomhangolhatóságra. Az írásra adott jogosultság a módosítást,
törlést, és újfelvételt jelenti.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 80 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

6.3.3.3. Sorjogosultság
A NEPTUN.NET jogosultság rendszere lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak adatbázistábla oszlopaira,
hanem soraira is jogosultságot adhassuk meg szerepkörönként. Tehát meghatározhatjuk egy szerepkör
esetén azt, hogy egy adatbázistábla mely sorait írhatja, vagy olvashatja az adott szerepkörrel rendelkező
felhasználó.
Sor jogosultság:
 Adatokra adunk jogosultságot
 Táblák soraira szűrünk
 Írásra és olvasásra
 Meghatározott szerkezetű SQL
Sor jogosultság jellemzői:
Az előző két jogosultság típus segítségével már egy komplex jogosultság rendszer is kialakítható. A sor
jogosultság segítségével azonban még árnyaltabbá tudjuk tenni a szerepköröket. Sor jogosultságot
meghatározott szerkezetű SQL kifejezésekkel tudunk megadni. Így lehetőség van arra, hogy egy
meghatározott adatbázistábla esetén, egy adott szerepkörre meghatározzuk azokat az adatbázistábla
sorokat, amiket a szerepkörbe belépett felhasználó láthat. Nem csak a láthatóságra adhatunk meg ilyen
szűrőket, hanem írásra is.

6.3.4. További jogosultságok
6.3.4.1. Szűrés láthatóság jogosultság:
 Palettákra
 Mezőkre
 Kapcsolódásokra

6.3.5. Jogosultság kiosztás
Jogosultság kiosztására a jogosultságkiosztó szerepkörű egyén jogosult. Az „Adminisztráció (95400)”
főmenü pont alatt található egyik almenü a „Felhasználó szerepkörhöz rendelése (95700)” melynek
komponensei a következő további menüpontok.
Menüpontok:
 „Szervezeti egységben (112400 )”
 „Modulban (112500 )”
 „Mintatantervben (112600 )”

6.3.5.1. Szervezeti egységekben
6.3.5.1.1. Jogosultság kiosztás szervezeti egység szinten egyesével
A „Szervezeti egységben (112400 )” felületen a „Jogosultság karbantartás” fül alatt a NEPTUN.NET
rendszerben bennlévő alkalmazottak részére lehet egyenként, illetve csoportosan szervezeti egységhez
tartozóan szerepköröket rendelni. Itt kell megadni a szervezeti egységet, a felhasználó nevét, a felhasználó
típusát (pl. aktív, felfüggesztve, megszűnt), ki lehet választani a szerepköröket, meg lehet adni a
Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 81 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

szerepkörre vonatkozó érvényesség kezdetét, és végét.
Az adatokat a „Szerkeszt” gombbal lehet módosítani. A „Hozzáad” gombbal pedig bővíteni lehet a
jogosultsági listát. A felület felső felén lévő listából a „Töröl” gombbal lehet törölni egyéneket, a
jogosultságokkal együtt.

Az ábrán megmutattuk, hogy szerepköröket milyen listából kell kiválasztani. Körülbelül 30 szerepkört
soroltunk fel, melyekhez a jogosultságokat (funkcionális, oszlop és sorjogosultságokat az SDA Stúdió Kft.
beállította). A szerepköröket „Jogosultságok karbantartás” fül alatt egyesével hozzá tudjuk rendelni az
alkalmazottakhoz, hogy a beállított szerepkör melyik szervezeti egység vonatkozásában aktív.
Intézményi kérésre az SDA Stúdió Kft. tovább tudja finoman hangolni a jogosultságokat, ezeket az
Intézmények kilistázhatják külön felületen.
A „Helyettesítés” gombra kattintva megadható, hogy a kiválasztott alkalmazottat melyik felhasználó fogja
helyettesíteni a megadott időintervallumban. Helyettesítés esetén a helyettesítő a helyettesített személy
jogosultságát megkapja. A helyettesítési idő lejártával a helyettesítő személyhez rendelt szerepkör
automatikusan megszűnik.
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6.3.5.1.2. Csoportos jogosultság kiosztás szervezeti egység szinten
A továbbiakban csoportosan is lehet jogosultságokat beállítani a „Csoportos jogosultság felvétel” fül alatt.
Ez lehet:
 Egy szervezeti egység, több alkalmazott, alkalmazottanként mindenkinek azonos szerepkörcsoport.
 Több szervezeti egység, egy alkalmazott, egy szerepkör
 Több szervezeti egység, egy alkalmazott, több szerepkör
 Több szervezeti egység, több alkalmazott, egy szerepkör stb.
A „Csoportosan jogosultság felvétele” fül alatti felület három táblára van osztva:
 Szervezeti egységek
 Alkalmazottak
 Szerepkörök
Mindegyik felett két négyzet alakú felület található. Egyikben pontok, amivel a fentiekben megnevezett
Szervezeti egységek listájából, Alkalmazottak névsorából, Szerepkörök listájából lehet választani, amelyek
a négyzet alakú ablakokba kerülnek be. Ha valamit tévesen tettünk be, akkor a második kis négyzetben
lévő „X”-el lehet kitörölni az ablakból. Csoportos jogosultság kiosztáshoz először kattintsunk a
„Hozzáad” gombra, majd a mindhárom tábla felett található pontokat tartalmazó gombra A jól
összerendezett adathármas csoportosításokra ezután meg kell adni az érvényességi időtartamokat, be kell
állítani a státuszt (pl. aktív) majd ezekre vonatkozóan használhatjuk a ”Jogosultság mentése” gombot. Az
így felvett, s elmentett szerepkör alapú jogosultságok a fenti listát bővítik. Ahhoz, hogy a továbbiakban
újabb jogosultság csoportokat tudjunk kiosztani, az „Alapállapot” gombot kell megnyomni, amely
hatására a három nagy ablak kiürítődik. A „Szerkeszt” gombbal a kiosztott jogosultságok
karbantarthatóak, módosíthatóak. A „Töröl” gombra kattintva a fenti listában kijelölt szerepkör törölhető.
A törlés előtt a rendszer rákérdez, hogy valóban törölni szeretnénk-e az adott felhasználó-szerepkör
összerendelést.
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6.3.5.2. Modulban
Modul alatt értjük a képzéseket, szakokat, szak-párokat, szakirányokat vagy műveltségterületeket. A
felhasználókat szerepkörhöz rendeltük, a továbbiakban szűkítjük a jogosultságokat és pl. egy TO
ügyintézőt az előzőkben már beállítottak (szervezeti egység megadása) alapján a továbbiakban kiválasztott
modulokhoz, szakokhoz, stb. rendeljük. Ez a hozzárendelés egyesével és csoportosan is történhet.
Megadjuk a modult, kiválaszthatjuk az alkalmazotta(ka)t, beírjuk a státuszt, szerepkört, megadjuk az
érvényességi időintervallumot.
Ha újonnan vesszük fel az adatokat, akkor a „Hozzáad” gombbal kezdjünk, „Mentés” vagy „Mégsem”
gombbal nyugtázzuk. Ha adatmódosítást végzünk csupán, akkor a „Szerkeszt” gombbal kezdjünk, és a
„Mentés” vagy „Mégsem” gombbal nyugtázzunk. Használhatjuk a „Törlés” gombot, pl. eltávozott
egyéneknél, vagy más területre helyezett egyéneknél. A „Helyettesítés” funkció működése megegyezik az
előzőekben leírtakkal.

6.3.5.3. Mintatantervben
A rendszer lehetővé teszi a szerepkörkiosztást mintatantervekben is. Ezzel lehet egy képzés szakjának
adminisztrálását szétválasztani. Mintatanterv (Tanrend, Tanegység lista) alatt értjük a képzések, szakok,
szak-párok, szakirányok vagy műveltségterületek elvégzéséhez szükséges tárgyak halmazát, mely kijelöli
az adott követelményű tárgyakat, megadja milyen sorrendben javasolt félévről félévre elvégezni azokat. A
mintatanterv tartalmazza a tárgyak nevét, kódját, heti, vagy félévi óraszámát, a tárgy követelményét, a
kurzus oktatási formáját, kreditpontját, a tárgy felvételi típusát, egyes tárgyak előfeltételének megadott
tárgyak listáját.
A felhasználókat az előzőkben már szerepkörhöz, modulhoz rendeltük, ebben a menüpontban szak,
szakirány mintatanterveihez rendeljük.
A továbbiakban szűkítjük a jogosultságokat és pl. egy TO ügyintézőt az előzőkben már beállítottak
(szervezeti egység, képzés megadása) alapján a továbbiakban kiválasztott modulok illetve szakok stb.
mintatanterveihez rendeljük.
Pl. egy TO ügyintéző adott képzés vonatkozásában alsóéveseket visz, egy másik TO ügyintéző
felsőéveseket adminisztrál, és mivel a beiratkozáskor érvényes mintatanterveket rendeljük a felvett
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hallgatókhoz, ezáltal ha felsoroljuk melyik TO ügyintézőhöz melyik mintatanterv tartozik, akkor a
hallgatókat mintatanterv szerint az ügyintézőkhöz oszthatjuk be.
A mintatantervekhez való hozzárendelés egyesével és csoportosan is történhet. Megadjuk a mintatantervet,
kiválaszthatjuk az alkalmazotta(ka)t, beírjuk a státuszt, szerepkört, megadjuk az érvényességi
időintervallumot.
Ha újonnan vesszük fel az adatokat, akkor a „Hozzáad” gombbal kezdjünk, a „Mentés” vagy a
„Mégsem” gombbal nyugtázzuk. Ha adatmódosítást végzünk csupán, akkor a „Szerkeszt” gombbal
kezdjünk, és a „Mentés” vagy „Mégsem” gombbal nyugtázzunk. Használhatjuk a „Törlés” gombot, pl.
eltávozott egyéneknél, vagy más területre helyezett egyéneknél.
A felső listában megtekinthetjük, hogy ki melyik mintatantervhez van rendelve. Erre a listára szűréseket is
tudunk rátenni, és a lista tartalmát fájlba is ki tudjuk vinni.

6.4. META alkalmazások
A META alkalmazások általános leírása külön dokumentációban a www.sdakft.hu honlapunkról letölthető.
(META kifejezések, Feltételek, Mérföldkövek, META kiértékelések)

6.5. Összes adat gomb
Az „Összes adat” gomb a felület jobb felső sarkában jelenik meg, abban az esetben, ha sok adatsort
tartalmaz a felület felső részén található lista.
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Működését tekintve teljesen megegyezik a listákra való jobb egérkattintásra feljövő ablakban megjelenő
„Összes adat” paranccsal, ami a dokumentum elején kifejtésre került. Funkciója tehát a már leírtakkal
megegyezik, azzal a különbséggel, hogy természetesen a gomb használatával a kívánt funkció végrehajtása
egy lépéssel kevesebbet vesz igénybe, hiszen nem muszáj az egérrel sem kattintani a használatához. Egy
másik fontos különbség, hogy az „Összes adat” gomb mindig csak a felső felületrészen megjelenő listák
összes adatának megjelenítésére szolgál, ellentétben a jobb egérgombbal kattintással feljövő ablakból
kiválasztott paranccsal, ami akár az alsó felületrészen megjelenő mintatantervekhez tartozó tárgyak
megjelenítésére is használható.
Amennyiben a gombra kattintunk, és a program kilistázza az összes adatsort, a funkciógomb eltűnik a
felületről, hiszen már nincsen rá szükség. (Amint valamilyen oknál fogva ismét nem látszik az összes sor,
újból megjelenik.)
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6.6. A képernyőrögzítő tű használata
A képernyő jobboldali sarkában található a következő gomb:
, mely az adott képernyő rögzítésére
szolgál. A gombra kattintás akkor ajánlott, ha a felületről el szeretnénk lépni egy másikra, de nem
szeretnénk újra kikeresni az éppen kijelölt sorunkat. Tehát ha a képernyőrögzítő tű be van kapcsolva ( ),
akkor ha el is lépünk a felületről, visszalépve is ugyanaz a sor lesz megjelölve. Használatával például, ha
egy több mélységű menüponton álunk, és a legalsó mélységen lévő menüponton rákattintunk, majd
átlépünk egy teljesen másik felületre, visszatérve, nem szükséges egyesével végiglépkedni a fastruktúra
egymást következő ágain, hanem egyből az alsó szinten rögzített felületre léphetünk. Tehát funkcióját
tekintve megkönnyíti és leegyszerűsíti a felhasználó munkáját. Ugyanezt a szolgáltatás nyújtja a kliens
program, amennyiben bármely felület jobb felső részén a lista fölötti részen jobb egérgombbal kattintunk
és a megjelenő ablakból a „Freeze” parancsot választjuk ki.

6.7. A „Frissítés” gomb használata
A „Frissítés” gomb valamennyi felületen megjelenik a felület jobb felső sarkában. Használatának akkor
van jelentősége, ha a felhasználó bármely adatmódosítást vagy változtatást végzett valamely felületen (akár
új adatsort vett fel, akár csak egy adott sort módosított), de nem jelennek meg ezek a változások. Ekkor a
„Frissítés” gombra kattintva az adatok frissülnek, és megjelennek a változtatások.
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6.8. Felületeken oda-vissza lépkedés (

)

Valamennyi felület bal felső sarkában található két kék színű nyíl. Az egyik balra, a másik jobbra mutat.
Funkciójukat tekintve szintén a felhasználóbarát működést segíti elő, megkönnyíti az alkalmazott
munkáját.
Ha több menüponton dolgoztunk már a belépés óta és gyorsan szeretnénk visszamenni az előző, vagy
valamely előzőleg használt felületre, akkor a balra mutató nyílra kattintsunk. Ha közvetlenül a nyílra
kattintunk, akkor az éppen előbb használt felületre lép a program. De amennyiben a nyíl melletti lefelé
mutató kis fekete nyilacskára, akkor megjelenik az összes előtte használt felület (felül a legutóbbi, lefelé
haladva pedig az egyre régebben használt felületek nevei), ahonnan a megfelelőt kiválasztva odaugrik a
program. A jobbra mutató nyílra kattintással pedig (ha már használtuk a visszalépést is) az éppen használt
felület utánira ugrik a program, vagy arra, amelyiket szintén a kis fekete nyíllal kiválasztunk.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 89 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

6.9. Az „Előző” és „Következő” gombok használata
Az „Előző” és a „Következő” gombok szintén a felhasználó munkájának megkönnyítésére szolgálnak, és
az összes almenüponthoz tartozó felületen megjelennek. Tehát a főmenüpontok kivételével mindenhol
láthatóak. Ennek az oka az, hogy segítségével az eggyel fentebb lévő felület adatsorain tudunk egyesével
lépkedni, anélkül, hogy visszalépnénk oda. Természetesen csak abban az esetben aktívak a gombok, vagyis
akkor tudunk rájuk kattintani, amennyiben az előző menüponton több mint egy adatsor szerepel. Az
„Előző” gomb akkor szürke, vagyis inaktív (nem tudunk rákattintani), ha a legelső sorra vonatkozó
adatokat látjuk a következő felületen. A „Következő” pedig értelemszerűen akkor, ha a fentebbi felülethez
tartozó utolsó sornak megfelelő adatokat látjuk.
Ha például a képen is látható hallgatók képzéseinél a „Következő”-re kattintunk, akkor a „Hallgatók
(5400)”-as felületén szereplő soron következő hallgató képzését tekinthetjük meg. Ezzel megkönnyítve a
dolgunkat, mert nem kell visszalépnünk a „Hallgatók (5400)”-as menüpontra.
Ha egy listában több elemet kijelölünk, és a három pontot tartalmazó összetett keresőgombra feljövő
ablakban kijelöljük a „Csak a kiválasztott sorok”-at, akkor a listában csak a kijelölt elemek jelennek meg.
Ezzel a funkcióval lehetőség van csak a kijelölt sorokra vonatkozó adatok megjelenítésére, ha az alárendelt
menüponton az „Előző” és „Következő” gombokat használjuk.
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6.10. Alapértelmező nyilacska használata ( )
A képen is látható nyíl azon felületeken jelenik meg a „Félév” legördülő menü mellett, ahol a félév
kiválasztásától függnek a megjelenő adatok. A nyílra az egérrel mutatva egy lebegő ablak informál annak
funkciójáról. Ez pedig a képen is látható: „Felhasználói profileba mentés”. Vagyis a nyílra kattintva az
éppen kiválasztott félév lesz alapértelmezett az összes hasonló felületen. Tehát annak a félévnek az adatai
fognak elsőként megjelenni. Ez nyilván a felhasználó egyéni beállítása, de leginkább az éppen aktuális
félévet érdemes alapértelmezésben beállítani. Természetesen egy félév alapértelmezése után is bármelyik
másik félév kiválasztható, sőt az alapértelmezés is módosítható, ha egy másik félév kiválasztása után ismét
a nyílra kattintunk.
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A funkció megtalálható a „Szervezeti egységek (28000)”/ „Kiírt tételek (106200)” felületen is, ahol a
„Szervezeti egység” és a „Képzés helye” legördülő menük értékeit is lehetséges a nyilak segítségével
alapértelmezettre állítani.
Fontos, hogy a kis „->” -ra kattintva az adott szűrést a program a felhasználó alapértelmezett profiljába
menti el, ami azt jelenti, hogy ismét a felületre lépve a már megadott szűrő kerül alkalmazásra.

6.11. Gyorsbillentyűk használata
A Neptunban lehetőség van a gyorsbillentyűk használatára, ebben az esetben nem szükséges egérrel
klikkelni a gombokra.
A következő gyorsbillentyű kombinációkat használhatjuk:
Mentés gomb
CTRL+S
Mégsem gomb
CTRL+Z
Összes adat gomb
CTRL+SHIFT+W
Frissítés gomb
CTRL +F
Előző gomb
CTRL + balra nyíl
Következő gomb
CTRL + jobbra nyíl
Oszlopszerkesztés alfunkció
CTRL+O
Lista nyomtatás alfunkció
CTRL+L
Mindent kijelöl alfunkció
CTRL+A
Kijelöléseket töröl alfunkció
CTRL+D
Üzenetküldés alfunkció
CTRL+SHIFT+U
kijelölt szöveg mentése a megadott sorszámú vágólapra, és betöltése a windows vágólapra:
CTRL+SHIFT+[0..9]
kijelölt szöveg beillesztése a megadott sorszámú vágólapról, és betöltése a windows vágólapra:
CTRL+[0..9]
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minden kijelölt sor, minden látható (és csak a látható) oszlopát, kimásolja olyan formában, hogy minden
oszlop után lesz egy tabulátor kivéve a legutolsót, és minden kijelölt sor után lesz egy sortörés kivéve a
legutolsót. A legelső kijelölő oszlop tartalmát sose másolja (fejléc). Az így vágólapra helyezett szövegeket
egy az egybe be lehet illeszteni excelbe: CTRL+SHIFT+C

7. Az importálás folyamata
7.1. Bevezetés
Gyakran szükséges adatok csoportos bevitele a rendszerbe. Ehhez először is tudni kell az adatszerkezetet,
hogy milyen csoportosítás szerint lehet bevinni adatokat. A Neptun.Net programban lehetőség van az
adatok külső állományból történő importálására. Ez hasznos lehet akár új adattartalom felvitelére, akár a
már meglévő adatok csoportos módosításakor is.
Importálásra a programban megtalálható menüpontok közül a legtöbb felületen lehetőség van már. Az
importáláshoz általában a listán jobb egérgombbal kattintásra feljövő ablakból az „Import” funkciót
szükséges választani. Sok esetben az „Import” funkció fel van bontva a felületen megtalálható
adatcsoportonkénti beolvasási lehetőségekre. Így például a „Hallgatók (5400)” felületen a hallgatók
nyelvvizsgáit, bankszámlaszámait, tagságait, képzettségeit stb. külön lehetséges beolvasni a programba.

Import funkciók a „Hallgatók (5400)” felületen
Amennyiben a megjelenő ablakban nem található ez a funkció, akkor az adott felületen az adatok
felvitelére, vagy módosítására csak manuális úton a „Hozzáad”, vagy a „Szerkeszt” gombbal van
lehetőség.
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7.2. Az importálás folyamatának lépései
7.2.1. Fejléc exportálása
Az „Import”, vagy esetleg az alcsoportok importálásakor az egyik típusra kattintva elsőként az
oszlopneveket lehetséges exportálni. Ehhez a megjelenő „Importálás” ablakban kattintsunk a „Fejléc
exportálás…” gombra.
Fontos, hogy a kulcs ikonnal jelölt mezőnevek megadása a legtöbb esetben kötelező, vagyis a
későbbiekben az import állományban is feltétlen ki kell tölteni azokat! Kivétel ez alól a generált mező (pl.
új hallgató felvitele esetében a Neptun kód.) Azt, hogy mely mezők kötelezően töltendőek, természetesen
az importálandó adatok milyensége határozza meg.

Importálás felület
A gombra kattintás után, a megjelenő ablakban tallózzuk ki azt a könyvtárat, ahova menteni szeretnénk a
fejlécet, nevezzük el a .txt vagy az .xls állományt, majd nyomjuk meg a „Mentés” vagy „Save” gombot.

Fejléc mentése
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7.2.2. TXT import esetén beolvasás Excelbe
A kiexportált txt fejléc állomány, mely tartalmazza az oszlopcímeket érdemes a Microsoft Excel
programmal társítani, mert a későbbi szerkesztés könnyebben elvégezhető ebben a programban, mint a
Jegyzettömben. Ehhez tallózzuk ki a megfelelő állományt, majd a „Társítás” funkció segítségével, nyissuk
meg az Excel programban. (Néhány esetben már lehetséges egyből.xls formátumban kimenteni a fejlécet.)

Kiexportált fejléc megnyitása az Excel programban
Ahhoz, hogy a továbbiakban biztonságosan tudjuk szerkeszteni az import állományunkat, mentsük el az
állományt. Válasszuk a program „Mentés” parancsát, és amennyiben a .txt állományt társítottuk az
Excellel, akkor megjelenő üzenetet az „Igen” válasszal hagyjuk jóvá.
Bizonyos esetekben előfordul, hogy nem tudjuk társítani a kimentett .txt állományunkat. Ekkor az
Excelben való megnyitáskor, a „Szövegbeolvasó varázsló” segítségével különböző szempontok alapján
rendezhetjük az oszlopokat. Fontos, hogy a fájl eredetének a „28591: Nyugat-európai (ISO)”-nak kell
lenni.
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A lépések végén nyomjuk meg a „Befejezés” gombot. Ezután, a folyamat ugyanaz, a megnyitott .xls
állományt mentsük el a megfelelő helyre.

7.2.3. Az import állomány elkészítése
Miután elmentettük az állományunkat, készítsük el az import állományt, azaz töltsük fel a beolvasandó
adatokkal.
Az importálásra szánt adatokat másoljuk be a fájl megfelelő oszlopaiba. Ha bármilyen módosítást
szeretnénk végezni a fejlécben található oszlopok elnevezésében, akkor is érdemes az elmentett txt
kiterjesztésű fájlt Excelben megnyitni és ott elvégezni a kívánt változtatásokat. Ezután nagyon fontos, hogy
ugyanabba a txt fájlba, amelyiket kiexportáltunk másoljuk be a már módosított fejlécet és az adatokat.
Ha az import állományban „---” (három mínuszjel) szerepel mezőértékként, akkor módosító importnál a
rendszer kitörli az adott mezőt. Tehát már lehetőség van az import folyamat során mezőértékek törlésére.
Vigyázni kell arra, hogy az xls tulajdonságai miatt, a cella formátumát szövegre kell beállítani, illetve a
mezőt az Enter billentyű megnyomásával kell elhagyni. (Ehhez az import folyamat során a „Módosítás”-t
kell választani.) Ez a funkció egyelőre azon mezőkre vonatkozik csak, ahol egyetlen adat szerepelhet, így a
program egyértelműen el tudja dönteni, hogy mit kell törölni. (Így például az url címeknél egyelőre az
importálással való mezőérték törlése nem alkalmazható, hiszen a hallgatónak egyszerre több honlapcíme is
lehet.)
Fontos, hogy bármely adat, mely a Neptunban szerepel, azt karakterhelyesen, pontosan ugyanúgy
szükséges megadni az import állományban, annak érdekében, hogy a beolvasás sikeres legyen. Pl.: Neptun
kód csupa nagy betű; kódtételek általában. nagybetűvel kezdődik, és karakterhelyes.
Ha olyan adatra hivatkozunk, ami kóddal is szerepel a program (Pl.: Képzés, Szervezeti egység, Hallgató),
akkor mindig a kódot szükséges beírni az import fájlba, mert mindennek ez az egyedi azonosítója.
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Megszerkesztett importálandó állomány

7.2.4. Import állomány beolvasása
Az import állomány elkészítése után, a Neptun.Net programba visszalépve kattintsunk a

gombra.

Az import állomány kiválasztása
Ezután válasszuk ki a beolvasandó fájlt, állítsuk be, hogy mi az „Import típus” („Módosítás” vagy „Új
felvitel” vagy „Vegyes”) a rádiógombok segítségével Amennyiben a beolvasandó fájl oszlopfejléc
elnevezései megegyeznek a Neptun mezőnevekkel, akkor ezeket láthatjuk a „Mezőnév az importfájlban”
oszlop alatt is. Ha nem egyeznek meg, akkor az adott sorba állva, a legördülő menü segítségével ki kell
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választani az import fájlban lévő oszlop megfelelőjét. (Hiszen ekkor alapból nincs érték a „Mezőnév az
importfájlban” cellában.) Az „Alapértelmezett érték” szintén legördülő listából állítható. Ennek funkciója,
hogyha az adott cellában nincs érték, akkor ez az alapértelmezetten kiválasztott érték fog bekerülni a
Neptunba. Természetesen, ha ezt nem állítjuk be, akkor pontosan az import állományban megadott
értékek/adatok kerülnek a megfelelő mezőkhöz.

Importálási paraméterek megadása
Amennyiben beállítottuk az importálás paramétereit, végezetül nyomjuk meg az „Importálás” gombot.

Az importálás folyamata
A művelet végeztével a program tájékoztat az import sikerességéről, vagy éppen sikertelenségéről. Sikeres
beolvasás esetén az importált adatok bekerülnek az adott felületre.
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Értesítés sikeres / részben sikertelen importálásról
Az „OK” gombra kattintva a megjelenő ablakban részletes információt kaphatunk a sikeres, és a sikertelen
beolvasással kapcsolatban is.

Tájékoztatás az importálásról
Hibás import esetén, az importálandó fájl könyvtárában létrejön egy *.NotImported fájl, ami
újraimportálható formátumban tartalmazza a hibás sorokat. Azaz tartalmazza a fejlécet és a hibás sorokat.
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8. Automatikus üzenetküldés
8.1. Bevezetés
A Neptun rendszerben lévő egyének a programon belül üzeneteket tudnak küldeni egymásnak. Az
üzenetfogadás engedélyezését viszont az oktató és a hallgató állítja be kitől fogad üzenetet
(Üzenetszabályok beállítása fejezet). Üzenetküldés esetén a felhasználó csak azoknak az egyéneknek tud
küldeni üzenetet, akik engedélyezik, de alkalmazottak engedélyezés nélkül tudnak értesítést küldeni a
bárkinek. Az üzenetküldés Neptun kód alapján történik. Ha az üzenetnek több mint egy címzettje van,
akkor a Neptun kódjukat vesszővel elválasztva szükséges egymás mellé beírni.
A Neptun.Net rendszerben a belső direkt üzenetküldésen kívül, a hallgatók automatikus üzeneteket is
kapnak tanulmányaikkal és pénzügyeikkel kapcsolatosan. Az üzeneteket alapvetően három típusra lehet
felosztani: alkalmazotti, hallgatói és automatikus rendszerüzenetekre. Az alkalmazotti és hallgatói üzenetek
direkt módon jutnak el a címzetthez, vagy címzettekhez.
Az automatikus rendszerüzenetek segítségével minden információról üzenetet kap a hallgató. Ezen üzenet
két csoportját különböztetjük meg: pénzügyi és tanulmányi üzenetcsoport. Ez utóbbira példa, ha valaki
eredményt ír be neki, vagy ha bekerül a várólistáról egy adott vizsgára. Tehát minden változásról
automatikus információs üzenetet kap a hallgató a Neptun rendszeren belül.
A különböző típusú üzeneteket lehetséges e-mailben és / vagy SMS formájában is kérni az üzenetek
fogadását. Az SMS szolgáltatás az intézményi alkalmazottak számára nem érhető el, csak a hallgatókra
vonatkozik. Ha az alkalmazott szeretné e-mailben megkapni a számára érkező belső üzeneteket, vagy ha a
hallgató szeretné, hogy e-mailben és SMS-ben is tájékozódjon az adott típusú üzeneteiről, akkor ezt
egyénileg kell beállítaniuk. Ennek részletes leírása olvasható az alábbi dokumentációban.

8.2. Az automatikus üzenetküldés-szolgáltatás beállítása
Ahhoz, hogy működjön az automatikus üzenetküldés, elsőként az intézményi szerveren szükséges
beállítani a szolgáltatást, melyben intézményi kérésre az SDA Stúdió Kft. segítséget nyújt.
A technikai beállítások az intézmény részéről a következők:
A Paraméterszerkesztő programban E-mail sender csoporton belül az alábbiakat kell/lehet beállítani:
Messageproccesstimer: Az automatikus üzenetküldéshez kell beállítani, amelynél két feldolgozás között
eltelt időt lehet megadni másodpercben.
Email küldéshez:
Emailsenderproccesstimer: Két e-mailek feldolgozásáért felelős folyamat futtatása közötti időt lehet
megadni másodpercben
Host: SMTP host
SMTP_port: SMTP portja (default 25)
User: Ha kell az SMTPhez autentikáció, akkor a felhasználó neve (nem kötelező)
Password: az SMTP autentikációhoz tartozó jelszó (nem kötelező)
Senderdisplayname: email küldésnél a feladó címe helyén megjelenő szöveg
Emailmaxtryoutcount: sikertelen email küldésnél a maximális próbálkozások száma
Alapesetben, ha be van állítva az SMTP hostja, de nincs megadva az Emailsenderprocesstimer bejegyzés,
akkor 50 másodpercenként fog lefutni, az üzenetfeldolgozás pedig 30 másodpercenként.
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8.3. Üzenetek típusai
A Neptun rendszeren belül három üzenettípust különböztetünk meg. Alkalmazottit, hallgatóit, illetve az
automatikus rendszerüzeneteket (tanulmányi és pénzügyi). A következőkben e típusok kerülnek részletes
leírásra.
Valamennyi típus automatikusan érkezik a Neptun rendszeren belüli „Üzenetek” felületre, de lehetőség
van ezeket e-mail és SMS formájában is igényelni, mely egyéni beállítás függvénye. Alkalmazott a
rendszeren kívül csak e-mailben kérheti az üzenetek fogadását, és közülük is csak a hallgatóktól és egyéb
alkalmazottaktól érkezőket.

8.3.1. Alkalmazotti üzenetek
Az alkalmazotti üzenetek oktatók, tanszéki adminisztrátorok, TO ügyintézők, adminisztrátorok és egyéb
alkalmazottak által küldött üzenetek. Az alkalmazottak által küldött üzeneteket sem a hallgatók, sem más
alkalmazottak nem tudják letiltani. Ezek automatikusan érkeznek a rendszerbe, azonban azt, hogy SMSben és/vagy e-mail formájában is megkapja-e őket a felhasználó, az egyéni beállítás függvénye, melyet a
későbbiekben részletezünk.

8.3.2. Hallgatói üzenetek
A hallgatói üzenetek, az intézmény hallgatói által küldött üzenetek, melyek mind a hallgatók, mind az
alkalmazottak felhasználónként letilthatnak. A hallgatói üzeneteket szintén lehetséges e-mail és /vagy SMS
formájában is megkapni. (Alkalmazottak SMS-ben ezen típusú üzeneteket sem kérhetik.)

8.3.3. Automatikus üzenetek
Az automatikus pénzügyi és tanulmányi üzenetek a rendszeren keresztül megadott eseményekről való
értesítések, melyeket a program automatikusan kiküld az érintett hallgatók számára a Neptun rendszeren
belül. Azt, hogy ezeket SMS-ben és / vagy e-mailben is megkapja-e a hallgató, saját beállításainak
függvénye. (Ezek a beállítások a következőkben kerülnek részletes leírásra.) Az automatikus
rendszerüzenetek (tanulmányi és pénzügyi) jelenleg csak a hallgatókra vonatkoznak.

8.3.4. Pénzügyi üzenetek
Az automatikus üzenetküldés az alábbi három pénzügyi üzenettípussal egészült ki:
 Befizetési kötelezettség kiírása
Amikor kiírnak egy hallgatónak befizetési kötelezettséget, akkor generálódik egy üzenet.
 Befizetés a gyűjtőszámlára
Amikor az intézmény beolvas egy banktól kapott visszaigazoló fájlt, akkor az összes olyan hallgatónak
generálódik üzenet, akik befizettek a gyűjtőszámlára.
 Ösztöndíj kifizetés teljesülése
Amikor az intézmény beolvas egy giro fájlt, akkor az összes hallgató kap üzenetet, aki a fájl szerint kapott
ösztöndíjat.
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8.3.5. Tanulmányi üzenetek
A hallgató tanulmányaival kapcsolatban, a program a következő esetekben küld értesítést automatikusan:
 Vizsgaidőpont változás:
Ha a hallgató vizsgára jelentkezése után, de még a vizsga kezdete előtt változik a vizsga időpontja, akkor
erről az eseményről értesítést kap.
 Vizsga várólistáról bekerülés:
A hallgató betelt vizsgára jelentkezik, ahol várólistára kerül, automatikusan bekerül a vizsgára, ha egy
másik hallgató lejelentkezik róla vagy megemelik a vizsga maximális létszámát. Erről kap értesítést a
hallgató.
 Vizsgajegy beírás:
A vizsgánál beírt eredményről kap a hallgató értesítést.
 Adminisztrátori vizsgalejelentkeztetés:
A hallgató értesítést kap arról, hogy egy tanszéki adminisztrátor vagy TO ügyintéző a vizsgáról
lejelentkeztette.
 Vizsgaterem változás:
A hallgató vizsgára jelentkezése után, de még a vizsga kezdete előtt történt vizsgaterem megváltozásáról
értesítést kap.
 Kurzus várólistáról bekerülés:
A hallgató betelt kurzusra jelentkezésekor várólistára kerül, de automatikusan bekerül a kurzusra, ha egy
másik hallgató lejelentkezik, vagy megemelik a kurzus maximális létszámát. Erről is kap értesítést a
hallgató.
 Félévközi feladat eredményének beírása:
A hallgató a félév során kapott feladatok eredményeiről kap értesítést. (A kurzusokhoz kiírt feladatok
értékelésekor kapott bejegyzést jelenti.)
 Jegybeírás
A hallgató indexsorához bevitt eredményéről kap értesítést. (Kurzus felől illetve a hallgató
indexbejegyzésénél bevitt eredmények bejegyzését jelenti.)
 Adott tárgy vizsgajelentkezés tiltás
Ha a hallgatót adott tárgy vizsgajelentkezéséről letiltják, akkor erről is kaphat értesítést.
 Féléves tárgyjelentkezés tiltás
A hallgató a féléves tárgyjelentkezés tiltásról is kaphat értesítést.
 Féléves vizsgajelentkezés tiltás
A hallgató a féléves vizsgajelentkezés tiltásról is kaphat értesítést.
 Kurzusjegy törlés
Amikor egy kurzus jegyet törölnek a rendszerből.
 Vizsgajegy törlés
Amikor már nem tartozik a hallgató vizsgájához kurzus jegy és törlik a rendszerből.
Ezen üzeneteket külön nem lehet szabályozni, szelektálni, vagyis az SMS szolgáltatás csomagjához tartozó
események mindegyikéről kap a hallgató értesítést.
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8.4. Az automatikus üzenetek tartalma
A táblázatban látható, hogy az SMS-ben és e-mailben a hallgató által kért automatikus üzenetek milyen
szöveges információt tartalmaznak. A {..} zárójelben található szöveget minden egyes üzenet készítésekor
behelyettesíti az alkalmazás az adott eseményre jellemző adatokkal.
Pl.: {TargyKod}-{TargyNev} lehet BMEVEMK2BIT – Biotechnológia.

Esemény
típusa

Szöveg
típusa

Email
Adminisztráto szövege
ri
vizsgalejelent
Email fejléc
keztetés
SMS
szövege
Félévközi
feladat
eredményéne
k beírása

Email
szövege
SMS
szövege
Email fejléc
SMS
szövege

Jegybeírás

Email
szövege
Email fejléc
Email fejléc

Kurzus
várólistáról
bekerülés

Email
szövege
SMS
szövege
SMS
szövege

Vizsga
várólistáról
bekerülés

Email
szövege
Email fejléc
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Szöveg
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
kódú
kurzushoz
a
'{VizsgaTipus}'
vizsgáról
({VizsgaKezdeteDatum}){Lejelentkezo} adminisztrátor által le
lett jelentkeztetve!
{TargyKod}' kódú tárgyon lévo {VizsgaTipus} típusú vizsgáról
le lett jelentkeztetve!
{TargyKod}' kódú tárgyon a '{VizsgaTipus}' vizsgáról
{Lejelentkezo} jelentkeztette le!
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
kódú kurzuson lévo {FeladatNev}{FeladatSzam} félévközi
feladatra {Eredmeny} eredmény lett beírva!
A '{TargyKod}' kódú tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}' kódú
kurzuson lévo {FeladatNev} félévközi feladatra {Eredmeny}
eredmény lett beírva!
{FeladatNev} félévközi feladatnak az eredménye került beírásra a
{TargyKod} tárgy {KurzusKod} kurzusra!
A '{TargyKod}' kódú tárgyhoz tartozó {JavasoltTipus}
{BeirasTipus} eredményére {Eredmeny} lett beírva!
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó {JavasoltTipus}
{BeirasTipus}
eredményére
{Eredmeny}
lett
beírva
{BeirasDatuma} napon!
A {TargyKod} tárgyra {JavasoltTipus} jegybeírás történt!
A {TargyKod} tárgy {KurzusKod} kurzusra bekerült
várólistáról!
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
kódú
kurzusra
várólistáról
bekerült
a
{VarolistarolBekerulesDatum} idopontban!
A '{TargyKod}' kódú tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}' kódú
kurzusra várólistáról bekerült!
{TargyKod}' kurzuson a {VizsgaKezdete} '{VizsgaTipus}'
vizsgára bekerült a várólistáról!
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
kódú
kurzushoz
'{VizsgaTipus}'
típusú
vizsgára
({VizsgaKezdete})
várólistáról
bekerült
a
{VarolistarolBekerulesDatum} idopontban!
A
{TargyKod}
tárgy
'{VizsgaTipus}'
vizsgára
({VizsgaKezdete}) bekerült várólistáról!
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A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
kódú kurzushoz a '{VizsgaTipus}' vizsga {ElozoVizsgaIdopont}
idopontról {VizsgaIdopont} idopontra megváltozott!
Vizsgaidopon
{TargyKod}' kódú kurzuson a '{VizsgaTipus}' vizsga
t változás
Email fejléc
{VizsgaIdopont} idopontra megváltozott!
SMS
{TargyKod}' kódú tárgy {ElozoVizsgaIdopont} '{VizsgaTipus}'
szövege
vizsga {VizsgaIdopont} idopontra megváltozott!
Email
szövege
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Vizsgajegy
beírás

Vizsgaterem
változás

Adott tárgy
vizsgajelentke
zés tiltás

Féléves
tárgyjelentkez
és tiltás
Féléves
vizsgajelentke
zés tiltás

Kurzusjegy
törlés

Vizsgajegy
törlés
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Email fejléc {TargyKod} kódú tárgyra vizsgajegy került beírásra!
SMS
{TargyKod}' kódú tárgyon a '{VizsgaTipus}' vizsgára
szövege
({VizsgaKezdete}) '{VizsgaEredmeny}' eredmény lett beírva!
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
Email
kódú
kurzushoz
'{VizsgaTipus}'
típusú
vizsgára
szövege
({VizsgaKezdete}) '{VizsgaEredmeny}' eredmény lett beírva a
{BeirasDatuma} idopontban!
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
Email
kódú
kurzushoz
a
'{VizsgaTipus}'
vizsga
terem
szövege
{ElozoVizsgaTerem}
vizsgateremre
{VizsgaTerem}
megváltozott!
'{TargyKod}' kódú tárgyon lévő {VizsgaTipus} típusú
Email fejléc
vizsgához tartozó terem megváltozott!
SMS
'{TargyKod}'
kódú
tárgyon
a
{VizsgaKezdete}
szövege
'{VizsgaTipus}' vizsga terme megváltozott {VizsgaTerem} lett!
Email
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgynak a {Felev} félévben a
szövege
vizsgajelentkezése {TiltasEngedelyezes}!
A
{TargyKod}
tárgynak
a
vizsgajelentkezése
Email fejléc
{TiltasEngedelyezes}!
SMS
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgynak a {Felev} félévben a
szövege
vizsgajelentkezése {TiltasEngedelyezes}!
Email fejléc A {Felev} félévben a tárgyjelentkezése {TiltasEngedelyezes}!
Email
A {Felev} félévben a tárgyjelentkezése {TiltasEngedelyezes}
szövege
{TiltasEngedelyezesDatuma} idopontban!
SMS
A {Felev} félévben a tárgyjelentkezése {TiltasEngedelyezes}
szövege
{TiltasEngedelyezesDatuma} idopontban!
Email fejléc A {Felev} félévben a vizsgajelentkezése {TiltasEngedelyezes}!
Email
A {Felev} félévben a vizsgajelentkezése {TiltasEngedelyezes}
szövege
{TiltasEngedelyezesDatuma} idopontban!
SMS
A {Felev} félévben a vizsgajelentkezése {TiltasEngedelyezes}
szövege
{TiltasEngedelyezesDatuma} idopontban!
Email
fejléce
Kurzus eredmény törlése
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó {BeirasTipus}
Email
eredménye {Eredmeny} ki lett törölve a {TorlesDatuma}
szövege
időpontban!
SMS
A '{TargyKod}' kódú tárgyhoz tartozó {BeirasTipus}
szövege
eredménye {Eredmeny} ki lett törölve!
VizsgaEredmeny=beírt eredmény(szöveges), TorlesDatuma=az
eredmény törlésének dátuma, VizsgaTipus=kiírt vizsga típusa,
VizsgaKezdete=vizsga kezdete (dátum ido), VizsgaVege=vizsga
vége,
KurzusKod=vizsgához
tartozó
kurzus
kódja,
Értékkészlet TargyKod=vizsgához tartozó kurzusnak a tárgy kódja
Email fejléc Vizsgaeredmény törlése
A '{TargyKod}-{TargyNev}' tárgyhoz tartozó '{KurzusKod}'
kódú
kurzushoz
'{VizsgaTipus}'
típusú
vizsgáról
Email
({VizsgaKezdete}) '{VizsgaEredmeny}' eredmény ki lett törölve
szövege
a {TorlesDatuma} időpontban!
{TargyKod}' kódú tárgyon a '{VizsgaTipus}' vizsgára
SMS
({VizsgaKezdete}) '{VizsgaEredmeny}' eredmény ki lett
szövege
törölve!
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VizsgaEredmeny=beírt eredmény(szöveges), TorlesDatuma=az
eredmény törlésének dátuma, VizsgaTipus=kiírt vizsga típusa,
VizsgaKezdete=vizsga kezdete (dátum ido), VizsgaVege=vizsga
vége,
KurzusKod=vizsgához
tartozó
kurzus
kódja,
Értékkészlet TargyKod=vizsgához tartozó kurzusnak a tárgy kódja
Email
fejléce
Befizetési kötelezettség kiírása
Befizetési
Email
és Befizetési kötelezettsége keletkezett a rendszerben {Osszeg} Ft
kötelezettség SMS
összeggel {Nev} névvel {Felev} félévben {FizetesiHatarido}
kiírása
szövege
fizetési határidovel!
Értékkészlet Osszeg=kiírás
összege,
Nev=kiírás
neve,
Felev=félév,
e
FizetesiHatarido=fizetési határido
Email
fejléce
Befizetés a gyűjtőszámlára
Befizetés
a Email
és
gyűjtőszámlár SMS
A gyujtoszámlájára az Ön által átutalt összeg megérkezett
a
szövege
({Osszeg} Ft,'{BankiDatum}')!
Értékkészlet
e
Osszeg=utalás összege, BankiDatum=banki dátum
Email
fejléce
Ösztöndíj kifizetés teljesülése
Email
és Az intézmény az Ön részére ösztöndíjutalást kezdeményezett
Ösztöndíj
SMS
{Osszeg} Ft összeggel, '{PenzmuveletBefizetesenekDatuma}'
kifizetés
szövege
dátummal!
teljesülése
Osszeg=kiírás
összege,
Értékkészlet PenzmuveletBefizetesenekDatuma=pénzmuvelet
befizetésének
e
dátuma

8.4.1.1. Saját üzenet/e-mail és SMS sablonok kialakítása

Az intézményeknek lehetőségük van saját üzenet/e-mail és SMS sablonok kialakítására.
Ennek céljából jött létre az "Adminisztráció/Rendszerüzenet sablonok (64350)" menüpont. A menüponton
belül a felület felső harmadában a különböző üzenettípusokat látjuk listázva, az alsó részben pedig a fent
kiválasztott üzenettípus bővebb adatait tekinthetjük meg.
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Rendszerüzenet sablonok
Az alsó részen 3 tabulátorfület találunk: 1. Alapadatok: Ezen a felületen jelennek meg a fent kiválasztott
üzenettípus főbb jellemzői, például az üzenettípus, eseménytípus, leírás és értékkészlet.
2: A második "Alapértelmezett szövegek" tabulátorfül alatt a fent kiválasztott üzenettípus alapértelmezett
üzenet/email tárgyát, szövegét, valamint a hozzá tartozó SMS szövegét tekinthetjük meg. A felületen az
egyes szövegek néhány nyelven alapértelmezetten nyelvesítve szerepelnek, a többi nyelv feltöltése
tetszőlegesen lehetséges. Az alapértelmezett szövegek jelennek meg minden olyan esetben, amikor az
intézmény nem határoz meg egyedi szöveget az üzenettípushoz az "Intézményi szövegek" tabulátorfül alatt.
Az alapértelmezett szövegek megváltoztatása, nyelvesítése a "Szerkeszt", majd "Mentés" gombokkal
lehetséges.

Alapértelmezett szövegek
3: "Intézményi szövegek": ez alatt a fül alatt lehetséges az intézményi igényeknek megfelelő, egyedi
üzenetsablonok létrehozása mind belső rendszerüzenetekhez, mind pedig e-mailekhez és SMS-ekhez.
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Az új szövegekben az "Alapadatok" értékkészlete használható az egyes adatbázisból vett értékek
megjelenítéséhez. Nem csak az üzenetek, hanem tárgyuk is módosítható. Ezen a felületen is lehetőség van
nyelvesítésre, a módosítások a "Szerkeszt", majd "Mentés" gombbal végezhetők el.

Intézményi szövegek
Amennyiben az "Intézményi szövegek" alatt szerepel egyedi szöveg, akkor intézményi szinten az adott
üzenettípusnál mindig ez az üzenet kerül továbbításra a hallgatónak. Azoknál az üzenettípusoknál, ahol
nincs intézményi szöveg, az alapértelmezett szöveg kerül kiküldésre.
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8.5. Üzenetszabályok beállítása
Azt, hogy az alkalmazott vagy a hallgató milyen módon kapjon értesítést, saját maga tudja beállítani és
aktiválni a(z) Oktatói/ Hallgatói Weben. Ehhez az „Üzenetek”/ „Üzenetszabályok” felületre szükséges
lépni.
A felhasználó teljes körűen szabályozni tudja a hozzá beérkező üzeneteket. Szabályozni tudja a Neptun
rendszeren belül érkező belső üzeneteket: a program lehetővé teszi, hogy beállítsuk, hogy mely
személyektől szeretnénk, vagy éppen nem szeretnénk üzeneteket kapni. Erre szolgál az „Üzenetszabályok”
felületen található „Üzenetfogadás engedélyezés” fül, ahol Neptun kód alapján letilthatók egyes hallgatók,
de az a beállítás is lehetséges, hogy mindenkit letilt az alkalmazott vagy a hallgató, és csak az általa
megjelölteknek engedélyezi az üzenetküldést. A felhasználók csak a hallgatónak tilthatja meg az
üzenetküldést, alkalmazottnak nem, azaz intézményi alkalmazottak számára engedélyezéstől függetlenül
mindig lehetséges üzenetet küldeni.
Az „Üzenetek fogadásának engedélyezése minden hallgatóra” jelölőnégyzetbe pipát téve és a mellette lévő
„Mentés” gombra kattintva a felhasználó az összes hallgatónak engedélyezi az üzenetküldést. Ez esetben
az „Új szabály” fülön a „Neptun kód” mezőbe beírt hallgatót, akkor tudja kizárni az üzenetküldők közül,
ha a „Tilt” jelölőnégyzetbe pipát tesz, és a „Mentés” gombbal tárolja a szabályt. A szabályok száma
végtelen, tehát bármennyi hallgatót lehetséges letiltani. Abban az esetben viszont, ha a felhasználó az
„Üzenetek fogadásának engedélyezése minden hallgatóra” jelölőnégyzetből kiveszi a pipát, és azt a
„Mentés” gombbal rögzíti, akkor egyik hallgatótól sem fog üzenetet kapni, de „Új szabály”
létrehozásakor a „Neptun kód” mezőbe beírva egy-egy hallgatói azonosítót, és a „Tilt” jelölőt üresen
hagyva, csak számukra engedélyezi az üzenetküldést. Tehát a szabályok működése mindkét irányban
működik. A tévesen rögzített vagy időközben megváltoztatni kívánt szabályokat a „Szabályok” fülön
törölni lehet. Szabály törléséhez először a megfelelő szabály melletti „Törlés” jelölőbe szükséges pipát
tenni, majd a „Kijelölt szabályok törlése” gombra kell kattintani.

Belső üzenetek fogadásának engedélyezése és tiltása
A beállított szabályoknak megfelelően a Neptun rendszeren belül minden üzenetet megkapunk, akár kérjük
más formában, akár nem. Ezek tehát automatikusan beérkeznek az „Üzenetek” felületre.
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8.6. Üzenetfogadás e-mailben
A megfelelő szabálybeállításokon túl, melyekkel tehát lehetséges a feladók halmazát definiálni, az
üzeneteket a felhasználó átirányíthatja e-mailcímére és telefonjára is, utóbbit az Üzenetfogadás SMS-ben c.
fejezetben részletezzük. Az e-mailes szolgáltatás alapvető feltétele, hogy a „Saját adatok”/ „Email címek”
felületen adjuk meg azt a hivatalos típusú elektronikus levelezési címet, ahova az üzeneteket szeretnénk
megkapni.
A belső üzeneteket (hallgatók és alkalmazottak üzenetei) mind az alkalmazottak, mind a hallgatók saját
hivatalos típusú e-mailcímükre is megkaphatják, amennyiben ezt a Webes felületen beállítják. Ez nem azt
jelenti, hogy értesítést kap a felhasználó arról, hogy új üzenete érkezett, hanem az üzenet szövege egy az
egyben az e-mailcímére érkezik. Az automatikus rendszerüzenetek (pénzügyi és tanulmányi) csak a
hallgatókra vonatkoznak, ezért ezeket csak ők kérhetik saját elektronikus levélcímükre, amelyre Az
automatikus üzenetek tartalma fejezetben lévő táblázat alapján küld el az alkalmazás a hallgatónak. A
kívánt üzenettípusok beállítása a webes felület „Üzenetszabályok” menüpontján található „Üzenettípusok
beállítása” fülön lehetséges, ahol a jelölőnégyzetek segítségével meghatározható tehát, hogy a belső direkt
(hallgatói és alkalmazotti), valamint az automatikus pénzügyi, és tanulmányi üzenetek a Neptun rendszeren
kívül a hallgató/ oktató saját e-mailcímére (és/vagy telefonjára) is beérkezzenek.
Az üzeneteknek négy típusa van: „Alkalmazotti”, „Hallgatói” és „Pénzügy”, „Tanulmányi”. A hallgató
mindegyik típust kérheti e-mailben (és SMS-ben is), de az alkalmazott csak az első két típust, mivel –
ahogy írtuk is – az automatikus tanulmányi és pénzügyi üzenetek csak a hallgatókra vonatkoznak. Az
„Email” (és „SMS”) oszlopban lévő jelölőnégyzetekbe pipát téve kérhetjük az adott sornak megfelelő
üzeneteket. Például, amennyiben szeretnénk e-mailben is megkapni az intézmény alkalmazottai által
küldött üzeneteket, úgy az „Alkalmazotti” sor mellett pipáljuk be a „Email” oszlop alatt található
jelölőnégyzetet, majd kattintsunk a „Mentés” gombra.

E-mail üzenetek igénylése a Hallgatói Weben
Ha a hallgató beállította, hogy a tanulmányi és a pénzügyi rendszerüzeneteket is kéri az e-mailcímére,
akkor az ahhoz tartozó valamennyi típusú értesítést meg fogja kapni elektronikus címére, azaz nincs arra
mód, hogy csak a jegybeírásról, vagy csak a vizsgaterem változásról kérjen e-mailben is tájékoztatást.
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8.7. Üzenetfogadás SMS-ben
Az e-mailes üzenetek fogadásán túl, a hallgatóknak lehetősége van SMS formájában is igényelni a
különböző típusú üzeneteket. Az SMS szolgáltatás tehát csak a hallgatók számára elérhető! Az SMS-ben
kapott hallgatói és alkalmazotti üzenetek szövege – akárcsak e-mail esetén – szintén egy az egyben a
hallgató telefonjára érkezik.
Elsőként – akárcsak az e-mail üzenetek igénylésekor – az „Üzenettípusok beállítása” fülön szükséges
definiálni, hogy mely típusú üzeneteket szeretnénk megkapni SMS-ben is. Az „SMS” oszlop alatt található
jelölőnégyzeteket az igényelt üzenettípus mellett ki kell pipálni, majd a „Mentés” gombbal rögzíteni a
beállítást.

SMS értesítések igénylése a Hallgatói Weben
Az SMS szolgáltatás igénybevétele azonban csak regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációhoz az
„SMS szolgáltatás” fülön található „SMS szolgáltatás” gombra szükséges kattintani. A gombra
kattintással a hallgató csatlakozik a regisztrációs felületre. Viszont ha már egyszer regisztrált a hallgató az
SMS szolgáltatásra, akkor ezek után az „SMS szolgáltatás” gombra kattintva automatikusan be fog
jelentkezni az SMS szolgáltatás web lapjára, kihagyva a bejelentkeztetés lépéseit.
A felhasználható SMS-ek száma információ tartalmazza azoknak az SMS-eknek a számát, amennyit a
rendszer még kiküldhet a hallgatónak.

SMS szolgáltatás igénybevétele
Az SMS csomag ára 800 Forint+ÁFA, amely 40 darab SMS értesítést foglal magába, azaz a szolgáltatás
használatbavételekor a felhasználónak 40 üzenet fogadására van lehetősége. A szolgáltatás ellenértékét a
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hallgatónak előre kell kifizetnie. Egyéb költség és havidíj nincs. Az előfizetett SMS csomagok a teljes
hallgatói jogviszony alatt a csomag kimerüléséig időkorlátozás nélkül felhasználhatóak.
A Neptunban beállított eseményekről az SMS-eket akkor kapja a hallgató, ha bankkártyával fizetett. A már
beregisztrált és előfizetett hallgató aktuális egyenlegét az „Egyenleg” menüpont alatt tudja megtekinteni.
Amennyiben a hallgató a regisztrációt követő 1 héten belül nem fizet elő, úgy a regisztrációját töröljük
rendszerünkből. Későbbiekben újra regisztrálhat.
Csak azon a hallgató veheti igénybe, aki olyan bankkártyával rendelkezik, amely internetes
vásárlásra alkalmas!
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8.7.1. SMS regisztráció menete
A hallgató az „Üzenetek” menüpont „Beállítások” fülén az „SMS szolgáltatás” gombra kattintással
regisztrálhat, illetve a már regisztrált felhasználó ugyanezzel a gombbal tud az SMS szolgáltatás saját
weblapjára lépni.

SMS szolgáltatás felületre való kilépés

A „Regisztráció” gombra kattintással elsőként egy „Kérdés” feliratú ablak jelenik meg, melyben egy
hallgatói hozzájárulás olvasható. A hallgatónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a személyes adatait a
Neptun SMS portálja a Neptun rendszerből átmásolhassa. A személyes adatokra elsősorban a számla
kiállítása miatt van szükség. Ez a hozzájárulás egyúttal ahhoz is, hogy a Neptun az automatikus
rendszerüzeneteket SMS formájában továbbíthassa a hallgató felé.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 113 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

Hozzájárulás a személyes adatok továbbításához, illetve az SMS továbbításához

A hozzájárulás után egy biztonsági figyelmeztetés jelenhet meg a kapcsolat megbízhatóságára
vonatkozóan. Ezt nyugodtan el lehet fogadni, Firefox böngészőben a „Kivétel hozzáadása”, majd a
„Tanusítvány letöltése” és a „Biztonsági kivétel megerősítése” gombokkal, vagy Internet Explorerben a
„Továbblépés erre a webhelyre (nem javasolt)” feliratra kattintva.

Biztonsági figyelmeztetés Firefoxban

Biztonsági figyelmeztetés Internet Explorer böngészővel

A biztonsági figyelmeztetés jóváhagyása után egy általános tájékoztatót olvashat el a hallgató az
„Ismertető” nevű ablakban, ahol információt kaphat többek között a következőkről:
- a regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettséggel,
- a szerződés csak akkor jön létre, ha a regisztrációt követően a hallgató 72 órán belül bejelentkezik
az SMS portálra
- az SMS csomag (40 db SMS) ára 1000 Ft, mely tartalmazza az Általános forgalmi adót
- a befizetett díj 2 évig használható fel
Ez ugyanaz az ismertető, amit az „Üzenetszabályok/SMS” felület alatti „Tájékoztatás” gombbal érhetünk
el.
Az ismertetőt átolvasva a „Tovább” gombra kattintva tud továbblépni.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 114 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

Ismertető ablak

8.7.2. Neptun SMS szolgáltatás felület
A www.neptunsms.hu honlapra lépve, elsőként ismét megjelenhet a regisztrációkor már esetlegesen
megismert biztonsági figyelmeztetés (böngészőtől függően eltérő megjelenéssel), mely jóváhagyása után a
bejelentkezési oldalra jutunk (a biztonsági figyelmeztetés elfogadásának menete megtalálható a 7. oldalon).
A Neptun SMS bejelentkezési oldalán adjuk meg a regisztrációhoz is használt e-mailcímünket, és az emailben kapott jelszavunkat, majd kattintsunk a „Bejelentkezés” gombra.

Neptun SMS bejelentkezési oldal
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Ekkor az SMS szolgáltatás belső „kezelő”felületére jutunk.

Neptun SMS szolgáltatás felülete

A „Továbbított SMS-ek” menüpont alatt megtekinthető, hogy milyen sms-ek érkeztek a telefonunkra.

Beérkezett SMS-ek megtekintése

Itt tekinthetjük meg aktuális SMS egyenlegünket is, vagyis a még felhasználható, kapható SMS-ek számát.
Az „Neptun SMS csomag vásárlás” felületen a megrendeléssel kapcsolatos információkat tekinthetjük
meg, rögzíthetjük és módosíthatjuk a számlázáshoz szükséges személyes adatokat, illetve a „Fizetés”
gombra kattintással a „Banki tranzakció” felületre jutunk, ahol megrendelhetjük az SMS csomagot.
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Megrendeléssel kapcsolatos információk megtekintése

A „Fizetek” gombra kattintva kapcsolódunk a banki terminálra. A fizetéshez olyan bankkártya szükséges –
ahogy már írtuk –, mely alkalmas internetes vásárlásra is.
A csomag megvásárlásával a szolgáltatás életbe lép, de csak abban az esetben történik SMS továbbítás, ha
Ön ezt az „Üzenettípusok beállítása” felületen – a korábban már részletezett módon - bejelölte (az SMS
oszlopban kijelölte, hogy mely üzenettípusokból kér SMS értesítést is).
Az üzenettípusok kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a különféle intézményi időszakokat, valamint
ezek várható hatását a beérkező üzenetekre (bizonyos időszakokban bizonyos üzenettípusok száma
ugrásszerűen megnövekedhet).
Amennyiben a felhasználható SMS-ek száma eléri az 5 darabot, automatikus értesítést kap e-mailben arról,
hogy már csak 5 db. felhasználható SMS-e maradt. Ugyanígy automatikus e-mail értesítés érkezik
amennyiben SMS kerete teljesen lemerül. Nem muszáj tehát belépnie a Neptun rendszerbe, hogy értesüljön
felhasználható SMS-einek fogyatkozásáról, az információt e-mailben is eljuttatjuk Önhöz.
Értesítő e-mailek érkeznek tehát a következő esetekben:
-

regisztrációkor
SMS csomag megrendelésekor (ilyenkor mellékletben az elektronikus számla is érkezik)
adatmódosításkor
amikor SMS egyenlege 5 db-ra csökken
amikor SMS egyenlege teljesen lemerül
elfelejtett jelszó – emlékeztető esetén
szolgáltatási jogviszony megszüntetésének kezdeményezésekor

A „Számlák” menüponton a szolgáltató által kiállított elektronikus számlák tekinthetők meg, illetve
tölthetők le. Ezen elektronikus számlák elektronikus aláírással ellátott hiteles példányok.
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Elektronikus számlák megtekintése

Az „Adatmódosítás” menüponton lehetőség van az e-mailcím, a belépési jelszó és a telefonszám
megváltoztatására, illetve a lent látható „Szolgáltatási jogviszony megszűntetése” gombbal a szolgáltatási
jogviszony törlésére.
Jelszó módosításhoz töltsük ki a „Régi Jelszó” az „Új Jelszó”, és az „Új Jelszó mégegyszer” mezőket,
majd kattintsunk a „Mentés” gombra.

Adatmódosítás felület

Ha másik telefonszámra szeretnénk kérni az általunk igényelt üzeneteket, akkor a „Telefonszám
módosítás” blokkban. Itt meg lehet változtatni, hogy az értesítéseket hova kapjuk. A telefonszám kitöltése
és a szolgáltató kiválasztása után a „Mentés” gombbal változtathatjuk meg a rendszerben szereplő
mobiltelefonszámot.
A „Kijelentkezés” menüpontra kattintva tud kilépni a Neptun SMS portálról.
A bejelentkezési felületen az „Elfelejtette a jelszavát?” feliratra kattintva,...
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Bejelentkezési oldal

…a megjelenő felületen a regisztrációs e-mailcím megadása és a „Mehet” gomb megnyomása után, a beírt
elektronikus levélcímre elküldjük az elfelejtett jelszót.

Jelszó bekérése

Amennyiben a regisztrációt követően a Hallgatói Webes felület „Üzenetek”/ „Üzenetszabályok”
menüpontján található „SMS szolgáltatatás” gombbal lépünk a Neptun SMS felületre, úgy a jelszó
megadása nem szükséges.
Az SMS portál lábléce

Itt található meg a Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.) dokumentációja, a felhasználói dokumentáció
(„Segítség” link), az ÁSZF („Szerződési feltételek”) és az „Adatvédelmi nyilatkozat” leírásának linkje. A
„Kapcsolat” link alatt az SDA Informatika Zrt. elérhetőségeit tekintheti meg, az „Email”-re kattintva pedig
levelet írhat kérdéseivel, észrevételeivel, vagy az esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban.
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9. Felhasználó duplikáció ellenőrzés
A Neptun lehetőséget nyújt arra, hogy egy előre meghatározott összehasonlító algoritmus alapján a
természetes azonosítókat figyelembe véve a program automatikusan elvégezzen egy összehasonlítást a
rendszerben szereplő felhasználók duplikációjának ellenőrzésére. Az összehasonlítást követően egy
felületen, akár csoportosan is elvégezhető az összevonás a duplikált egyénpárokra vonatkozóan.
Az „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése (48650)” menüponton az „Ellenőrzés futtatása”
gomb hatására a program elvégez egy összehasonlítást a rendszerben szereplő felhasználókra vonatkozóan,
majd kilistázza a duplikáltnak ítélt egyénpárokat. Minden egyénpárra vonatkozóan megjelenítésre kerül az
ellenőrzés eredménye, mely lehet „Azonos”, „Iker” vagy „Nem eldönthető”. A felületen megjelenítésre
kerül a forrás és cél felhasználó miden olyan adata (természetes azonosítók, hivatalos adatok, felhasználó
típusa) mely alapján eldönthető, hogy a két egyén valóban megegyezik-e. A felhasználónak lehetősége van
a rendelkező információk alapján beállítani, hogy az ellenőrzés során duplikációnak ítélt összehasonlított
egyének valóban azonosak-e. A felületen található egy három állású jelölőnégyzet „Összevonhatóak?”
néven, mely alapértelmezett (szürke pipa) értékkel kerül az ellenőrzéskor feltöltésre. A jelölőnégyzet
beállítása a „Duplikáció” és a „Nem duplikáció” gombok segítségével történik, az értéke más módon
nem módosítható. A „Duplikáció” gomb hatására bepipálásra kerül az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet
értéke, „Nem duplikáció” gomb esetén pedig üres lesz az értéke. Az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet
beállítását követően a „Véglegesítés” gombra kattintva a jelölőnégyzet állása alapján azok az egyénpárok
összevonásra kerülnek ahol be lett állítva, hogy duplikáció. Azon egyénpárok esetén akiknél az került
beállításra, hogy nem duplikációk, azok a jövőben az ellenőrzés futtatásakor nem kerülnek ismét listázásra.
A véglegesítés eredménye letárolásra kerül az „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzés
eredménye (65900)” menüponton.
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9.1. Egyén Duplikáció ellenőrzés folyamata
9.1.1. Használathoz szükséges beállítás
A FELHASZNALODUPLIKACIOELLENORZES paraméterrel az intézmény szabályozhatja, hogy a
programban történjen-e duplikáció ellenőrzés. 0 állás esetén új egyén felvételekor, illetve az ellenőrzés
gombokra nem történik ellenőrzés. 1-es állás esetén új egyén felvételekor és az ellenőrzés gombokra is
megtörténik az egyén többszöröződés ellenőrzése.

9.1.2. Duplikáció ellenőrzés
Az „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése (48650)” menüponton az „Ellenőrzés futtatása”
gomb hatására a rendszerben szereplő összes egyénre történik egy ellenőrzés az egyén duplikációra
vonatkozóan. A hasonlóság alapján a duplikációnak ítélt egyénpárok listázásra kerülnek a felület felső
részén. A felület alsó részén az adott egyénpár tagjaira vonatkozóan kerülnek megjelenítésre a részletes
adatok. Az összehasonlító és az összehasonlított felhasználó adatainak további ellenőrzésére ezen a
felületen van lehetőség.
Az ellenőrzési folyamat több órát is igénybe vehet. Ezért ezt szem előtt tartva kezdjék meg az
ellenőrzés futtatását!

9.1.2.1. Alapadatok tabulátorfül
A „Alapadatok” tabulátorfülön megjelenítésre kerülnek a forrás és a cél felhasználóra vonatkozó adatok:
-

-

-

-

„Ellenőrzés eredménye”: Ez egy védett kódtételes mező, mely a „Duplikációs ellenőrzés
kérdéseinek válasza” kódtételből veszi az értékét. Lehetséges értékei: „Azonos”, „Iker”, „Nem
eldönthető”. Az ellenőrzési logika alapján kerül feltöltésre a mező, de az értéke felületről
módosítható.
„Súly hasonlóság alapján”: A mező az ellenőrzési algoritmus alapján kerül feltöltésre, számított
érték, nem módosítható.
„Súly különbség alapján”: A mező az ellenőrzési algoritmus alapján kerül feltöltésre, számított
érték, nem módosítható.
„Összevonhatóak?”: A véglegesítési folyamat ennek a jelölőnégyzetnek az értéke alapján határozza
meg, hogy össze kell-e vonni az adott egyénpárt. Ez egy három állású jelölőnégyzet, mely az
ellenőrzési folyamat során a program által feltöltésre kerül. A jelölőnégyzet értéke a „Duplikáció”
és a „Nem duplikáció” gombokkal módosítható. Beállítása a későbbiekben kerül ismertetésre.
„Adatellenőrzésre vár”: A jelölőnégyzet értéke szabadon tölthető, alapértelmezetten üres, logika
nem épül rá. Használata nem kötelező. Amennyiben szeretné az intézmény, akkor ezzel a
jelölőnégyzettel tudja jelölni a véglegesítés előtt, hogy megtörtént –e már az adatok ellenőrzése.
„Összehasonlított felhasználó (forrás)”: A mezőben piros színnel kerül megjelenítésre a forrás
felhasználó Neptun kódja és a nyomtatási neve. A véglegesítés előtt a forrás és a cél felhasználó
felcserélhető.
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„Összehasonlító felhasználó (cél)”: A mezőben zöld színnel kerül megjelenítésre a cél felhasználó
Neptun kódja és a nyomtatási neve. A véglegesítés előtt a forrás és a cél felhasználó felcserélhető.

Alapadatok tabulátorfülön megjelenő adatok

9.1.2.2. További adatok tabulátorfül
A „További adatok” tabulátor fülön megjelenítésre kerülnek az egyénpárra vonatkozóan az alábbi adatok:
-

Neptun kód
Nyomtatási név
Születési név
Születési dátum
Születési hely
Anyja neve
TAJ szám
Adóazonosító
Utolsó bejelentkezés ideje
Anyakar
Hallgató jogviszony nyitott (jelölőnégyzet)
Felhasználó típusa

Az ellenőrzés megkönnyítésére a felületen az összehasonlított (forrás) és összehasonlító (cél) felhasználó
adatait megjelenítő mezők közül megkülönböztetésre kerülnek azok, amelyek adattartalmában eltérés van.
Eltérés esetén a mezők felirata piros színnel kerül kiemelésre. Kivéve a "Neptun kód", és "Név" mezők, ott
maga a mező tartalma kerül piros színnel kiemelésre eltérés esetén.
A „Hallgatói nyitott jogviszony” jelölőnégyzet igaz állású, ha a felhasználó hallgató és van legalább egy
nyitott hallgatói jogviszonya. Minden egyéb esetben hamis állású a jelölőnégyzet.
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A „Felhasználó típusa” egy kódtételes mező, mely az összehasonlított és az összehasonlító felhasználóra
vonatkozóan az „Összehasonlított felhasználók típusa” kódtétel védett értékeivel kerül feltöltésre az
„Ellenőrzés futtatása” gomb hatására. A mező kizárólag program logika által kerül feltöltésre, felületről
nem szerkeszthető. Lehetséges értékei: „hallgató”, „alkalmazott”, „hallgató és alkalmazott”,
„felhasználó”. A „Felhasználó típusa” az alapján kerül meghatározásra, hogy az érintett egyén hallgató,
alkalmazott, hallgató és alkalmazott vagy egyéb felhasználó a rendszerben.

További adatok tabulátorfülön megjelenő adatok

9.1.2.3. Hallgatók összehasonlítása
„Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése (48650)” menüponton a listában egy-egy
összehasonlító és összehasonlított felhasználó párosból álló rekordra dupla kattintássalegy külön ablak
nyílik meg, amely az összehasonlító és összehasonlított felhasználók tanulmányi adatait tartalmazza.
A megnyíló ablakban az „Alapadatok” tabulátorfülön táblázatos formában kerülnek megjelenítésre az
összehasonlított (forrás) és összehasonlító (cél) felhasználó adatai, és piros színnel kiemelésre kerülnek
azok a sorok, ahol a két felhasználó adataiban eltérés jelentkezik.
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Hallgatók összehasonlítása - Alapadatok
A „Tanulmányi adatok” tabulátor fülön a felső részen az összehasonlító (cél) felhasználó, az alsó részen
pedig az összehasonlított (forrás) felhasználó személyes és képzés adatai tekinthetőek meg. A felületet
tovább bontva megtekinthetőek a hallgató személyes adatai, képzés sorai, féléves adatai.
Ez a tanulmányi ablak segíthet annak eldöntésében, hogy valóban duplikációról van-e szó, illetve így
könnyebben eldönthető, hogy szükséges-e a forrás és cél felhasználó cseréje.
A „Tanulmányi adatok” felület megegyezik a „Hallgatók (5400)” menüponton a „Tanulmányok” gomb
hatására megjelenítésre kerülő felülettel.
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Hallgatók összehasonlítása – Tanulmányi adatok

9.1.3. Döntés a duplikációról
Az ellenőrzés futtatása után minden összehasonlító és összehasonlított felhasználó párosból egy-egy rekord
jön létre.
A felületen az „Összehasonlított felhasználó (forrás)” mező felirata és a tartalma piros színnel kerül
kiemelésre. Az „Összehasonlító felhasználó (cél)” mező felirata és tartalma pedig zöld színnel kerül
megjelölésre. A két mező színezésének jelentéséről a felület alján egy információs panel is tájékoztatja az
ügyintézőt. A színezés annak kihangsúlyozására szolgál, hogy összevonás esetén melyik felhasználó a
forrás és melyik a cél felhasználó.
Rekordonként az „Ellenőrzés eredménye” mezőben található az adott sorra vonatkozó ellenőrzés
eredménye, mely lehet „Azonos”, „Iker”, Nem eldönthető”. Ha az ellenőrzés „Azonos” eredményt adott,
akkor az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet igaz állású, „Iker” és „Nem eldönthető” eredmény esetén
pedig szürke (alapértelmezett) állású lesz.
Természetesen az „Ellenőrzés eredménye” mellett a döntéshez figyelembe kell venni a többi rendelkezésre
álló adatot is.

9.1.3.1. „Azonos” egyénpár esetén
Ha az ellenőrzés „Azonos” eredményt adott, akkor nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az
„Összehasonlított felhasználó (forrás)” mezőben látható egyén és az „Összehasonlító felhasználó (cél)”
mezőben látható személy azonos. Az ellenőrzés futtatás során az „Azonos” sorokban az
„Összevonhatóak?” jelölőnégyzet bepipálásra kerül.
Ilyen esetben ezek a felhasználók összevonhatóak. A „Véglegesítés” gombbal összevonható az
összehasonlított és összehasonlító felhasználó. Arra kell figyelni az összevonáskor, hogy az
„Összehasonlított felhasználó (forrás)” lesz a forrás felhasználó, az „Összehasonlító felhasználó (cél)”
pedig a cél felhasználó. Amennyiben a másik személyt szeretnénk cél személyként megtartani, akkor a
„Felhasználók cseréje” gombra kattintva megcserélhető a forrás és a cél felhasználó.
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Ellenőrzés eredménye: Azonos

9.1.3.2. „Iker” egyénpár esetén
„Iker” eredmény esetén a természetes azonosítóik alapján nagy valószínűséggel a két személy ikerpárt
alkot. Ebben az esetben célszerű ellenőrizni az összehasonlított és összehasonlító felhasználó adatait
azonosság szempontjából, mert lehet, hogy csak adatrögzítési problémáról van szó. „Iker” ellenőrzési
eredmény esetén az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet alapértelmezett (szürke) állású lesz az ellenőrzési
folyamat során.
Amennyiben a két felhasználót azonosnak találjuk és szeretnénk összevonni, akkor először a
„Duplikáció” gomb megnyomása szükséges, amellyel az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet igaz állású
lesz, ezt követően a két felhasználó összevonható. Amennyiben a másik személyt szeretnénk cél
személyként megtartani, akkor a „Felhasználók cseréje” gombra kattintva megcserélhető a forrás és a cél
felhasználó az összevonást megelőzően. Ha a két személy nem egyezik meg, akkor a „Nem duplikáció”
gomb megnyomása szükséges, amellyel az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet hamis állású lesz, így a két
felhasználó összevonása nem engedélyezett. Ilyen esetben a két felhasználó a következő ellenőrzéskor nem
kerül összehasonlításra.
A „Véglegesítés” gomb megnyomását követően a továbbiakban nem jelenik meg ezen a menüponton az
egyénpár, és a későbbiek során ezek a sorok a „Felhasználói duplikáció ellenőrzés eredménye (65900)”
menüponton tekinthetőek meg. Ilyen esetben a két felhasználó a következő ellenőrzéskor már nem kerül
összehasonlításra
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9.1.3.3. „Nem eldönthető” egyénpár esetén
Ha az ellenőrzés eredménye „Nem eldönthető”, akkor az összehasonlítás ellenőrzést igényel. Ugyan az
összehasonlított és összehasonlító felhasználó a természetes azonosítók alapján nagy %-ban egyezik, de
mégsem olyan fokú az egyezés, hogy biztosan az összevonást indokolná. Ennél az eredménynél az
„Összevonhatóak?” jelölőnégyzet szintén alapértelmezett (szürke) állású.
Amennyiben a két felhasználót azonosnak találjuk és szeretnénk összevonni, akkor először a „Duplikáció”
gomb megnyomása szükséges, amellyel az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet igaz állású lesz, így a két
felhasználó összevonható. Ha nem egyeznek, akkor a „Nem duplikáció” gomb megnyomása szükséges,
amellyel az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet hamis állású lesz, így a két felhasználó összevonása nem
engedélyezett.
A „Véglegesítés” gomb megnyomását követően a továbbiakban nem jelenik meg ezen a menüponton az
egyénpár, és a későbbiek során ezek a sorok a „Felhasználói duplikáció ellenőrzés eredménye (65900)”
menüponton tekinthetőek meg. Ilyen esetben a két felhasználó a következő ellenőrzéskor már nem kerül
összehasonlításra
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Ellenőrzés eredménye: Nem eldönthető

9.1.4. Véglegesítési folyamat
Az „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése (48650)” menüponton található „Véglegesítés”
gombbal lehet elvégezni az összevonást, illetve véglegesíteni a nem duplikált egyénpárokat.
Az „Véglegesítés” gombra egy felugró ablakban egy kérdés jelenik meg: „Az összevonás csak a kijelölt
sorokra vonatkozzon?”.

Kérdés panel
„Igen” válasz esetén csak kijelölt sorokat vizsgálja a program, és azok az egyének kerülnek összevonásra,
ahol az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet értéke „Igaz”. Ahol hamis a „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet
értéke azon soroknál eltárolásra kerül, hogy a két személy nem azonos, a továbbiakba nem kerülnek
összehasonlításra.
„Nem” válasz esetén a kijelöléstől függetlenül minden olyan rekordra lefut az összevonás, ahol az
"Összevonhatóak?" jelölőnégyzet értéke Igaz. Ahol hamis a „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet értéke azon
soroknál eltárolásra kerül, hogy a két személy nem azonos
a továbbiakba nem kerülnek összehasonlításra.
„Mégsem” gombbal a véglegesítési folyamata megszakítható, így egyetlen sor sem kerül véglegesítésre.
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A végelegesítés minden esetben az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet állása alapján történik. Minden
véglegesítési folyamat végén részletes visszajelző üzenetben kerülnek megjelenítésre az elvégzett
műveletenként az egyes egyénpárok megjelenítve a forrás és cél felhasználók nevét és Neptun kódját.

Véglegesítés utáni visszajelző üzenet
Minden olyan sor, mely végelegesítésre került az „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése
(48650)” menüpontról átkerül a „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzés eredménye (65900)”
menüpontra.
Fontos szem előtt tartani, hogy amennyiben az „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése
(48650)” menüponton az ellenőrzést követően az „Összevonhatóak?” jelölőnégyzet beállítása után, ha
nem történik meg az összevonás, és így kerül sor egy újabb teljes ellenőrzés futtatására, akkor a
beállítások elvesznek („Összevonhatóak?” jelölőben módosított adat), mert ezekre a sorokra ismét
lefut az ellenőrzés. Ilyen esetben a jelölőnégyzet beállításait az ellenőrzést követően, de még az
összevonást megelőzően újra kell kezdeni.

9.1.5. Felhasználói duplikáció ellenőrzés eredménye
A véglegesítést követően az egyénpárok átkerülnek a „Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzés
eredménye (65900)” menüpontra. A felületen megjelenítésre kerülnek a forrás és cél felhasználó adatai.

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 129 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

Duplikáció ellenőrzés eredménye

Kiadás: 2014.03.19.

Verzió: 3.1.

Oldalszám: 130 / 132

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN.NET ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁCIÓJA

9.2. Duplikáció ellenőrzés egyéb menüpontokon
„Adminisztráció/Felhasználói duplikáció ellenőrzése (48650)" menüpontonon kívül a „Hallgatók
(5400)”, a „Képzések/Hallgatók (120100)”, a „Szervezeti egységek/ Képzések/Hallgatók (204500”), az
„Alkalmazotti adatok (14800)”, a „Kollégiumok/Beköltöztetés (3200)”, a „Kollégiumok/Kollégisták
(3800)”, valamint az „Adminisztráció/Felhasználók (71450)” menüpontokról kezdeményezve is
elvégezhető a duplickáció ellenőrzés.
A fenti felületeken a „Duplikáció ellenőrzés” gombra kattintva lehet elvégezni a duplikáció ellenőrzést.
Ha a program egyezést talál, akkor a visszajelző üzenetben az azonos (Azonos, Iker, Nem eldönthető
eredmény esetén) felhasználók felsorolásra kerülnek. Ha nem talál azonos felhasználót, arról is visszajelző
üzenet tájékoztat. Ezen ellenőrzés eredménye szintén megjelenik az „Adminisztráció/Felhasználói
duplikáció ellenőrzése (48650)" menüponton.
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9.3. Hagyományos egyén összevonás
„Hallgatók (5400)” menüponton található „Hallgatók összevonása” gomb segítségével a rendszerben
szereplő duplikációk szüntethetőek meg. Olyan hallgatók adatait vonhatjuk össze, akik egy, azonos
hallgatóhoz tartoznak, de valamilyen okból többször kerültek a rendszerben rögzítésre.
Az összevonáshoz ki kell választani a megszüntetendő Neptun kóddal rendelkező hallgatót, majd a
„Hallgatók összevonása” gombbal a megjelenő táblában a megmaradó Neptun kóddal rendelkező
hallgatót kell, „Ok” gombra kattintás után a program visszajelző üzenetben tájékoztat az összevonás végső
eredményéről.

Összevonás során visszajelző üzenet
Javasolt az visszajelző üzenetben az összevonandó hallgatók ellenőrzése. Az összevonás során a
megszüntetésre kerülő hallgató adatai teljes egészében átkerülnek a megmaradó Neptun kóddal rendelkező
hallgatóhoz. A téves összevonás visszavonására nincs lehetőség!
Összevonáskor mind a hallgatónál, mind az alkalmazottnál az összes közvetlen kapcsolata (pl. anyakar,
születési hely, stb.) és tulajdonsága átkerül forrásról a célhoz, hogyha a célnál nem találhatóak adatok.
Az „Alkalmazotti adatok (14800)” menüponton az „Összevonás” gombra működése megegyezik a
„Hallgatók összevonása” gomb működésével.
A „Hallgatók (5400)” menüponton a „Hallgatók összevonása” gombra, valamint az „Alkalmazotti adatok
(14800)” menüponton az „Összevonás” gombra történő felhasználói összevonáskor az összevonás
eredménye szintén megjelenítésre kerül a „Felhasználói duplikáció ellenőrzés eredménye (65900)”
felületen.
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