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A hallgató összevonása két hallgató, egy forrás és egy cél hallgató között történik, amelyeket a
felhasználó választ ki és a saját felel!sségére eldönti, hogy ez a két hallgató egy és ugyanaz a
személy. A funkció a forrás hallgató fontosabb adatait átmozgatja a cél hallgatóhoz.
A hallgató összevonása funkciót egyel!re a Oallgatók felületen lehet elérni. A felületen a fels!
listában kiválasztott hallgatót nevezzük forrás hallgatónak, amely hallgató az összevonás után
inaktív lesz. A felületen a QOallgatók összevonásaR gomb található, amellyel az összevonást lehet
kezdeményezni. A Hallgató összevonása gomb megnyomásakor megkérdezi a program, hogy
Ellen!rzött hallgatói összevonást szeretne-e a felhasználó. Oa nem a válasz, akkor az összevonás
ellen!rzés nélkül fut le, majd megjelenik egy választó lista, ahol az összes hallgató kilistázódik.
Ebb!l a listából lehet kiválasztani a cél hallgatót, ahova az adatokat átmozgatjuk. Az OK gomb
megnyomásakor a biztonság kedvéért egy meger!sítést kér az összevonásról az alkalmazás (
QValóban akarja, hogy a VY nev" … neptunkódú forrás hallgatót összevonjuk a VY nev" …
neptunkódú cél hallgatóvalZR ). Meger!sítve az összevonást elindul a funkció.
A funkcionalitás futása során több ellen!rzés fut le amiatt, hogy egyáltalán megteheti-e a
felhasználó az adott hallgatókra az összevonást. El!ször meghatározzuk, hogy melyik hallgató
lett kés!bb felvéve az intézménybe. Ezt az adatot a hallgatóhoz tartozó képzések ma]imális
felvételi évéb!l határozzuk meg. Oa ezt nem tudjuk egyértelm"en meghatározni (pl.: valamelyik
hallgatóhoz nincsen egy képzés sem rendelve, vagy egy képzésénél sincs meghatározva felvétel
éve), akkor egy hibaüzenettel üzen a felhasználónak, hogy QNem lehet egyértelm"en eldönteni az
összevonást, mivel VY nev" … neptunkódú hallgatónak nincsen megadva a felvétel éve_R. Ebben
az esetben a felhasználó vagy kitölti az adott hallgatónál a felvétel évét és újrakezdi a hallgató
összevonását, vagy a saját felel!sségére mégis elvégzi a m"veletet. Erre szolgál az, ha a
felhasználó az Ellen!rzés nélküli összevonás funkciót választja, amely pedig azt oldja meg,
hogy a funkció ne ellen!rizzen arra, hogy melyik hallgató lett kés!bb felvéve. Ilyenkor a
felhasználó a saját felel!sségére eldönti azt, hogy a forrás hallgató legyen a régebben felvett
hallgató, a cél hallgató pedig az újonnan felvett. A gombra kattintva csak abban különbözik ezek
után az összevonás az el!z! funkciótól, hogy a cél hallgató kiválasztása után még rákérdez az
alkalmazás, hogy QValóban akarja, hogy ne vegye figyelembe a felvétel évét az összerendelésnél
és a forrás hallgató a feltételezett régebben felvett hallgatóként definiáljuk, a cél hallgatót pedig a
kés!bb felvett hallgatókéntZR. Meger!sítve a kérdést, és a Oallgató összevonás gombra kattintva
megkérdezett kérdésre válaszolva, újraindul a funkció.
Mindkét funkció hatására a gy"jt!számlára történik egy ellen!rzés, ahol megvizsgáljuk, hogy a
régebben felvett hallgató gy"jt!számla egyenlege 0 vagy a régi és az új hallgató egyenlege
megegyezik, mivel csak abban az esetben lehet a hallgatókat összevonni. Különben a QVY nev"
… neptunkódú hallgatót nem lehet összevonni a VY nev" … neptunkódú hallgatóval, mivel a
gy"jt!számlájuk nem egyezik_R hibaüzenet jelenik meg a felhasználónak és a két hallgatót ezek
után semmilyen esetben nem lehet összevonni.
Oa a program túljutott az ellen!rzéseken, akkor kezd!dik a valódi összevonás. Oa a forrás
hallgató az újonnan felvett hallgató, akkor a hallgató személyes adatait felülírjuk és hivatalos
adatait átmozgatjuk a régebbi hallgatóhoz. A személyes adatoknál kivétel a bejelentkezési név,
amelybe a régi hallgató neptunkódja kerül. A régi hallgató neptunkódja és az 1-es
intézményspecifikus érték nem kerül átírásra. Ellenben, ha a forrás hallgató a régebben felvett,
akkor ezek az adatok nem kerülnek felülírásra, vagy nem mozgatjuk át !ket.
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A hivatalos adatoknál, az állandó lakcímnél, mindig csak az újonnan felvett hallgató lakcíme lesz
a mérvadó, a régi hallgató lakcíme nem törl!dik ugyan, de inaktívvá válik. Ugyanígy a
bankszámlaszámoknál is mindig az új hallgatóé marad az aktív, a többi inaktív lesz.
A forrás hallgatóhoz tartozó többi adat nem törl!dik a rendszerb!l. A forrás hallgató státusza
QösszevontRlesz, a hallgató megjegyzésébe pedig bekerül a cél hallgató neptunkódja és a jelszava
4 darab nulla lesz. Az adatokkal való m"veletek részletezése a függelékben történik.
Amint a Hallgató összevonása funkció sikeresen lefutott, a QVY nev" … neptunkódú forrás
hallgató összevonása a VY nev" … neptunkódú cél hallgatóval sikeresen elkészült_R üzenetet
kapja a felhasználó. Oa a Ellen!rzés nélküli összevonás funkció futott le sikeresen, akkor a
QAnnak ellenére, hogy nem sikerült meghatározni a hallgatónál a felvett évet, a felhasználó saját
felel!sségére az VY nev" … neptunkódú forrás (régebben felvett) hallgató összevonása a VY
nev" … neptunkódú cél (újonnan felvett) hallgatóval sikeresen elkészült_R üzenetet kapja a
felhasználó.
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Asszociációs entitás
angolul

M"velet
típusa

CollectiveInvoice
TimeTableStudentGroup
User
GAlap
Imposition
AutE]ecPaymentTitle
Transaction
Training
Paying
BookKeeping
StudentE]amSignin
StudentE]am
Certification
AttendedClass
MidTermResult
DormitoriesSignInInterval
Course
SharedPaymentTitle
ImpositionSharedRules
StudyLineInInterval
SCApplicationForm
SCCard
SCInset
SCSticker
SCTemporaryCard
FDLCustomFilter
FDLFiltersInCombo
FDLDefaultFilter
UserIdentifier
AddressModification
TreeListSettings
CreatedModification
DataIdentification
UserStatus
ContainingGroups
SendedMessage
ReceivedMessage
MyPartner
Publication
MyOrganization
Prelualification

5
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
6
3
6
6
6
6
6
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
3
3
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Másoláskor összehasonlítandó
oszlop nevei

DormitoriesSignInIntervalID
Code,StudentTrainingID
Term
StudyLineInIntervalId

ID
SenderId
RecipientId
LastName,FirstName
ID
ID
E]teriorOrganizationId

Oldalszám: 5 / 6

Neptun. NET
Tanulmányi
Rendszer
Dokumentáció

Partner

HALLGATÓ ÖSSZEVONÁSA

LanguageE]am
Foto
luestionnaire
CreatedImposition
DeletedE]amSignin
Dormitory
ErrorReport
CreatedTransaction
CreditCardReply
Fi]edPaying
Email
URL
Address
PlasticCard
E]teriorOrganization
Telephone
BankAccount
PayedImposition
RulePayerPartner

3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
3
3
5
3
3
3
5
4
6

CertificateNumber

EmailAddress
URLAddress
ID
E]teriorOrganizationId
TelephoneNumber

M"velet típusaiT
1: entitás törlése
2: asszociációs törlés
3: feltételes mozgatás ( a másoláskor összehasonlítandó oszlopokat vizsgálom, ahol a forrás
adatokat hasonlítom össze a cél adatok megfelel! oszlopaival, ha nem találok, átmásolom, ha
találok, nem csinálok semmit ).
4: mozgatás
5: logika
6: az újabb adatokat ( kés!bbi a felvétel éve ) átmásolom a régebbi adatokhoz, ha a forrás
hallgatót vették fel kés!bb, egyébként nem csinálok semmit
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