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Tisztelt Hallgató!
Engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk a Neptun rendszerhez kapcsolódó modulunkat, melynek
neve Neptun Hallgatói SMS szolgáltatás.
A Neptun rendszerben a belsı direkt üzenetküldésen kívül, a hallgatók automatikus üzeneteket is kapnak
tanulmányaikkal és pénzügyeikkel kapcsolatosan. Az üzeneteket alapvetıen három típusra lehet felosztani:
alkalmazotti, hallgatói és automatikus rendszerüzenetekre. A hallgatói és oktatói üzenetek direkt módon
jutnak el a címzetthez, vagy címzettekhez.
Az automatikus rendszerüzenetek segítségével minden információról üzenetet kaphat a hallgató a
Neptunon belül. Ezen üzenet két csoportját különböztetjük meg (az oktatói és hallgatói direkt üzeneteken
túl): pénzügyi és tanulmányi üzenetcsoport.
A pénzügyi típusra példa lehet egy adminisztrátor által kiírt ismételt vizsgadíj, vagy akár ösztöndíj, a
tanulmányi típusú üzeneteknél pedig olyan fontos eseményekrıl értesülhet a hallgató, mint a jegybeírás,
vagy ha bekerül a várólistáról egy adott vizsgára. Tehát minden változásról automatikus információs
üzenetet kap a Neptun rendszeren belül.
A különbözı típusú üzeneteket lehetséges E-mail és SMS formájában is kérni. Az SMS szolgáltatás az
intézményi alkalmazottak számára nem érhetı el, csak a hallgatókra vonatkozik. Ha a hallgató szeretné,
hogy SMS-ben is tájékozódjon az adott típusú üzeneteirıl, akkor ezt egyénileg kell beállítania. Ennek
részletes leírása olvasható az alábbi tájékoztatóban.
A hallgatók által igényelhetı automatikus üzenetek:
•

Vizsgáztatással kapcsolatos üzenetek
(Vizsgaidıpont változás, Vizsga várólistáról bekerülés, Adminisztrátori vizsgalejelentkeztetés, Vizsgaterem
változás)

•

Pénzügyekkel kapcsolatos üzenetek
(Befizetési kötelezettség kiírása, Ösztöndíj kifizetés teljesülése, Befizetés a győjtıszámlára, Visszautalás a
győjtıszámláról, Befizetési kötelezettség módosítása, Befizetési kötelezettség törlése)

•

Jegybeírással kapcsolatos üzenetek
(Vizsgajegy beírás, Félévközi feladat eredményének beírása, Jegybeírás, Vizsgajegy törlése, Kurzusjegy törlése,
Kurzusjegy módosítása, Vizsgajegy módosítása)

•

Tiltásokkal kapcsolatos üzenetek
(Féléves tárgyjelentkezés tiltás, Féléves vizsgajelentkezés tiltás, Adott tárgy vizsgajelentkezés tiltás)

•

Tárgy- és kurzusjelentkezéssel kapcsolatos üzenetek
(Kurzus várólistáról bekerülés, Tárgyjelentkeztetés adminisztrátor által, Kurzusjelentkeztetés adminisztrátor
által, Tárgyról való lejelentkeztetés adminisztrátor által, Kurzusról való lejelentkeztetés adminisztrátor által)

•

Kérvényekkel kapcsolatos üzenetek
(Kérvény elfogadása, Kérvény elutasítása)

•

Tanulmánnyal kapcsolatos üzenetek
(Tanulmányi státuszváltozás, Pénzügyi státuszváltozás)

•

Oktató vagy adminisztrátor által küldött üzenetek

•

Hallgatók által küldött üzenetek

Az automatikus rendszerüzenetek beállíthatók a hallgatók, vagy az oktatók/adminisztrátorok által küldött
üzenetekre is, ilyenkor az üzenetrıl értesítést vagy az üzenet kivonatát kapja meg SMS-ben a hallgató.
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Azt, hogy a hallgató milyen módon kapjon értesítést, saját maga tudja beállítani és aktiválni a(z) Hallgatói
Weben. Ehhez az „Üzenetek”/ „Üzenetszabályok” (Beállítások a bal menü-oszlopban) felületre szükséges
lépni.

1. SMS üzenetek fogadása
A hallgatóknak lehetısége van SMS formájában is igényelni a különbözı típusú üzeneteket. Az SMS
szolgáltatás tehát csak a hallgatók számára elérhetı! Az SMS-ben kapott hallgatói és alkalmazotti üzenetek
szövege – akárcsak e-mail esetén – szintén egy az egyben a hallgató telefonjára érkezik.
Elsıként – 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
jelölınégyzeteket 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 követıen 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 1000 Ft (az ÁFA-t tartalmazza), amely 40 darab SMS értesítést foglal magába, azaz a
szolgáltatás használatbavételekor a felhasználónak 40 üzenet fogadására van lehetısége. A szolgáltatás
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ellenértékét a hallgatónak elıre kell kifizetnie. Egyéb költség és havidíj nincs. Az elıfizetett SMS
csomagok a teljes hallgatói jogviszony alatt a csomag kimerüléséig idıkorlátozás nélkül felhasználhatóak.
A Neptunban beállított eseményekrıl az SMS-eket akkor kapja a hallgató, ha bankkártyával fizetett. A már
beregisztrált és elıfizetett hallgató aktuális egyenlegét az információs panelben vagy az SMS portálon
belül a „Továbbított SMS-ek” menüpont alatt tudja megtekinteni. Amennyiben a hallgató a regisztrációt
követı 1 éven belül nem fizet elı, úgy a regisztrációját töröljük rendszerünkbıl. Késıbbiekben újra
regisztrálhat.
Itt fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatást csak azon hallgató veheti igénybe, aki olyan
bankkártyával rendelkezik, amely internetes vásárlásra alkalmas!

2. Az 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 elsıként 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 rendszerbıl átmásolhassa. A személyes adatokra elsısorban a számla
kiállítása miatt van szükség. Ez a hozzájárulás egyúttal ahhoz is, hogy a Neptun az automatikus
rendszerüzeneteket SMS formájában továbbíthassa a hallgató felé.
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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 böngészıben a „Kivétel hozzáadása”, majd a
„Tanusítvány letöltése” és a „Biztonsági kivétel megerısítése” gombokkal, vagy Internet Explorerben a
„Továbblépés erre a webhelyre (nem javasolt)” feliratra kattintva.

Biztonsági figyelmeztetés Firefoxban

Biztonsági figyelmeztetés Internet Explorer böngészıvel
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A biztonsági figyelmeztetés jóváhagyása után egy általános tájékoztatót olvashat el a hallgató az
„Ismertetı” nevő ablakban, ahol információt kaphat többek között a következıkrıl:
- a regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettséggel,
- a szerzıdés csak akkor jön létre, ha a regisztrációt követıen 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 ismertetı, amit az „Üzenetszabályok/SMS” felület alatti „Tájékoztatás” gombbal érhetünk
el.
Az ismertetıt átolvasva a „Tovább” gombra kattintva tud továbblépni.

Ismertetı ablak
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3. ÁSZF
Ezután a megjelenı Neptun SMS szolgáltatás általános szerzıdési feltételeit (röviden ÁSZF) elolvasva,
majd elfogadva lehetséges regisztrálni. A feltételek elfogadásához pipáljuk ki az „Elfogadom a szerzıdési
feltételeket” jelölınégyzetet, majd kattintsunk a „Tovább” gombra.

A Neptun SMS feltételeinek elfogadása után lehet regisztrálni

Ezután a megjelenı regisztrációs őrlapot kell kitölteni. Az „Intézmény” legördülı menübıl válasszuk ki azt
az intézményt, ahol a hallgató státuszban vagyunk, és ahol a szolgáltatást igénybe szeretnénk venni. Az
összes mezı kitöltése után az „OK” gombra kattintva tudjuk elküldeni regisztrációs igényünket.
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Regisztrációs őrlap kitöltése

Az őrlap kitöltése után a „Regisztráció megerısítése” felületen olvashatók az adatok, amiket felvittünk,
ezeket leellenırizve a „Regisztráció véglegesítése” gombbal tudjuk regisztrációnkat jóváhagyni. Az
„Adatok módosítása” gombbal visszajut a regisztrációs őrlaphoz.
Sikeres regisztrálás esetén a hallgató e-mailben meg kapja a jelszavát, amivel be tud lépni a
https://www.neptunsms.hu weblapra.
A regisztráció sikerét jelzı felületen is megjelenik egy bejelentkezés gomb, mellyel a honlaphoz jut.
Sikeres regisztráció után a Neptunban látható SMS –es felület is megváltozik, a korábbi „Regisztráció”
gombból „SMS portál” gomb lesz, valamint aktívvá válik az „SMS megrendelés” gomb.
Az információs panelban ekkor már a felhasználható SMS-ek száma jelenik meg.
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Átalakul a webes felület és a gombok

Amennyiben regisztráció után nem lépett be egybıl a felületre de késıbb a webes felületen az „SMS
portál” gombra kattint, akkor a következı felület jelenik meg:

Megjelenı kép, ha már regisztrált, de még nem jelentkezett be a hallgató a portálra

A „Regisztrációs e-mail újraküldése” gombbal lehetısége van új e-mail értesítést kérni.
A „Belépés” gombra kattintva a bejelentkezı oldalra jut, ahol egyszer be kell jelentkeznie e-mailben kapott
jelszavával, de a továbbiakban a bejelentkezés oldal már nem jelenik meg Neptunból való belépéskor.
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4. Neptun SMS szolgáltatás felülete:
A www.neptunsms.hu honlapra lépve, elsıként ismét megjelenhet a regisztrációkor már esetlegesen
megismert biztonsági figyelmeztetés (böngészıtıl függıen eltérı 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

Ekkor az SMS szolgáltatás belsı „kezelı”felületére jutunk.

Neptun SMS szolgáltatás felülete
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4.1. Funkcionalitás
A továbbiakban a Neptun SMS szolgáltatás menüpontjainak funkcionalitásait részletezzük.
A „Továbbított SMS-ek” menüpont alatt megtekinthetı, 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.

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).

Kiadás: 2011.02.14.

Verzió: 2.0.

Oldalszám: 13 / 16

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

NEPTUN SMS

Az üzenettípusok kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a különféle intézményi idıszakokat, valamint
ezek várható hatását a beérkezı üzenetekre (bizonyos idıszakokban bizonyos üzenettípusok száma
ugrásszerően 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.
Értesítı e-mailek érkeznek tehát a következı 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 – emlékeztetı esetén
szolgáltatási jogviszony megszüntetésének kezdeményezésekor

A „Számlák” menüponton a szolgáltató által kiállított elektronikus számlák tekinthetık meg, illetve
tölthetık le. Ezen elektronikus számlák elektronikus aláírással ellátott hiteles példányok.

Elektronikus számlák megtekintése

Az „Adatmódosítás” menüponton lehetıség van az e-mailcím, a belépési jelszó és a telefonszám
megváltoztatására, illetve a lent látható „Szolgáltatási jogviszony megszőntetése” gombbal a szolgáltatási
jogviszony törlésére.
Jelszó módosításhoz töltsük ki a „Régi Jelszó” az „Új Jelszó”, és az „Új Jelszó mégegyszer” mezıket,
majd kattintsunk a „Mentés” gombra.
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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 szereplı
mobiltelefonszámot.
A „Kijelentkezés” menüpontra kattintva tud kilépni a Neptun SMS portálról.
A bejelentkezési felületen az „Elfelejtette a jelszavát?” feliratra kattintva,...

Bejelentkezési oldal

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

Amennyiben a regisztrációt követıen 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 („Szerzıdési feltételek”) és az „Adatvédelmi nyilatkozat” leírásának linkje. A
„Kapcsolat” link alatt az SDA Informatika Zrt. elérhetıségeit tekintheti meg, az „Email”-re kattintva pedig
levelet írhat kérdéseivel, észrevételeivel, vagy az esetlegesen felmerülı problémákkal kapcsolatban.
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