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A A NeptunNeptun Gesztori Gesztori 
BizottsBizottsáág mg műűkkööddéésese

Jelenleg a 2R Jelenleg a 2R éés 3R rendszer s 3R rendszer 
ppáárhuzamosan mrhuzamosan műűkköödik, az intdik, az intéézmzméények nyek 
folyamatosan tfolyamatosan téérnek rnek áát a 3R rendszer t a 3R rendszer 
hasznhasznáálatlatáára.ra.

A Gesztori BizottsA Gesztori Bizottsáág rendszeres (havi) g rendszeres (havi) 
öösszejsszejööveteleken veteleken éértrtéékeli az keli az üüzemeltetzemeltetéés s 
éés fejleszts fejlesztéés aktus aktuáális probllis probléémmááitit



Gesztori honlapGesztori honlap
www.neptun.bme.huwww.neptun.bme.hu



OklevOklevéélmelllmellééklet klet 
kkéészszííttéésese

Az oklevélmelléklet készítése a 2R és 3R rendszerekben 
különbözőképen történik.

Neptun 2R Oklevélmelléklet 
program

XML fájl

Sablonok Tárolás

Nyomtatás

Neptun 3R

Aktív adatbázis Archívált tan.adatok

Oklevélmelléklet 
nyomtatása

Nyomtatott 
oklevélmelléklet 
tárolása



OklevOklevéélmelllmellééklet kklet kéészszííttéése se 
2R2R
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OklevOklevéélmelllmellééklet klet 
kkéészszííttéése 3Rse 3R

A 3R rendszer az oklevA 3R rendszer az oklevéélmelllmellééklet adatait klet adatait 
az az „„ArchivArchiváált tanulmlt tanulmáányi adatoknyi adatok””--banban, az , az 
ééles tanulmles tanulmáányi adatoktnyi adatoktóól szeparl szeparááltan ltan 
ttáárolja. Az adatok hosszrolja. Az adatok hosszúú ttáávvúú
megmegőőrzrzéése itt lehetsse itt lehetsééges.ges.



A Hallgató féléves adatait a Hallgatók/Hallgató
képzései/Féléves adatok menüponton a „Lezárás”
gomb megnyomásával vihetjük át az archív 
állományba.



A rendszer elA rendszer előőkkéészszííttéésese
Az elAz előőkkéészszííttéést rst réészben a szerveren, rszben a szerveren, réészben a kliens szben a kliens 

ggéépen kell elvpen kell elvéégezni.gezni.

A DS hasznA DS hasznáálatlatáához szhoz szüüksksééges fges fáájlokjlok

•• Config.xmlConfig.xml: Feladata a mez: Feladata a mezőők k éés a hozzs a hozzáájuk tartozjuk tartozóó adatbadatbáázis mezzis mezőők k öösszerendelsszerendeléése,se,
•• DsDs__alap.xmlalap.xml: A Diploma mell: A Diploma mellééklet alapvetklet alapvetőő adatait tartalmazadatait tartalmazóó áállomllomáány,ny,
•• ENEN\\dsds__tyty__fo.xslfo.xsl: A Diploma mell: A Diploma mellééklet angol nyomtatklet angol nyomtatáási ksi kééppéét meghatt meghatáározrozóó áállomllomáány,ny,
•• HUHU\\dsds__tyty__fo.xslfo.xsl: A Diploma mell: A Diploma mellééklet magyar nyomtatklet magyar nyomtatáási ksi kééppéét meghatt meghatáározrozóó
áállomllomáány,ny,
•• Logo.jpgLogo.jpg:         Az int:         Az intéézmzméény emblny embléémmáájjáának a grafikus knak a grafikus kéépe (javasolt a 130x90 mpe (javasolt a 130x90 mééret),ret),
•• Preview.jpgPreview.jpg:    Az el:    Az előőnyomtatnyomtatááskor megjelenskor megjelenőő hhááttttéér kr kéépe,pe,
•• GARA.TTFGARA.TTF:      :      GaramondGaramond betbetűűttíípust tartalmazpust tartalmazóó áállomllomáány,ny,
•• GARABD.TTFGARABD.TTF: : GaramondGaramond vastag betvastag betűűttíípust tartalmazpust tartalmazóó áállomllomáány,ny,
•• GARAIT.TTFGARAIT.TTF:   :   GaramondGaramond ddőőlt betlt betűűttíípust tartalmazpust tartalmazóó áállomllomáány.ny.



A kA köönyvtnyvtáárak rak éés fs fáájlok jlok 
elhelyezelhelyezéése a szerverense a szerveren



A program helyes mA program helyes műűkkööddééssééhez a szerver hez a szerver 
program konfigurprogram konfiguráácicióós s áállomllomáánynyáát is fel kell t is fel kell 

paramparamééterezniterezni..
A Diploma MellA Diploma Mellééklet paramklet paramééterezterezéési rsi réésze a sze a 

serverconfig.xmlserverconfig.xml áállomllomáányban talnyban taláálhatlhatóó meg.meg.

A kA köövetkezvetkezőő XML bejegyzXML bejegyzéések szsek szüükskséégesek.gesek.
<<diplomasupplementdiplomasupplement>>
<<xmlhotfolderxmlhotfolder>>c:c:\\hfhf</</xmlhotfolderxmlhotfolder>>
<<pdfhotfolderpdfhotfolder>>c:c:\\hfhf\\pdfpdf</</pdfhotfolderpdfhotfolder>>
<<dsxmldsxml>>c:c:\\hfhf\\DS_DS_alap.xmlalap.xml</</dsxmldsxml>>
<<dsconfigxmldsconfigxml>>c:c:\\hfhf\\config.xmlconfig.xml</</dsconfigxmldsconfigxml>>
<<dsxmltimeoutdsxmltimeout>>5050</</dsxmltimeoutdsxmltimeout>>
</</diplomasupplementdiplomasupplement>>



BeBeáállllííttáások a kliens sok a kliens 
programbanprogramban

Az „Adminisztráció (95400) / Archivált tanulmányi 
adatok (270600) / XSL fileok (272200)”
alatt be kell importálni a HU\ds_ty_fo.xsl és a 
EN\ds_ty_fo.xsl állományokat.
Az „…/Országinformáció” menüpont alatt az oda 
tartozó információs anyagot



Az oklevélmelléklet alapját képező Archív állományban található
adatok az „Adminisztráció / Archivált tanulmányi adatok”
menüponton tekinthetők meg és szükség esetén módosíthatók. 
Az „Archivadatokmodosithatok” rendszerparaméterrel lehet 
szabályozni az archivált adatok módosíthatóságát.



Lehetséges értékei:
• Archivált - azaz félévzáráskor átkerült adat
• Helyes, nyomtatásra vár – azaz a melléklet generálása megtörtént, az
adattartalomban nem volt semmilyen hiba, a melléklet kinyomtatható
• Adathibás- az oklevélmellékletben hiányzó adatok vannak, véglegesen még nem
nyomtatható
• Kinyomtatva – a kész oklevélmelléklet helyesen kinyomtatása került

„Státusz”, mely alapvetően az 
oklevélmelléklet állapotára utal.



Az oklevAz oklevéélmelllmellééklet klet 
elkelkéészszííttéésese

A folyamat lA folyamat lééppéései:sei:
1 Hallgat1 Hallgatóói csoport kivi csoport kiváálasztlasztáása az sa az 

oklevoklevéélmelllmellééklet generklet generáálláássáához (hoz (ElElööttette
kkéépzpzéésre kell szsre kell szűűrni!)rni!)

2 A gener2 A generáálláás elinds elindííttáásasa
3 A nyomtat3 A nyomtatáás elvs elvéégzgzéésese



A funkció az „Oklevélmelléklet” menüponttal aktivizálható. A fenti listában a 
felhasználó egy hallgató-képzés listát lát, ahonnan kiválaszthatja, hogy ki az, 
vagy kik azok a hallgatók, akik számára szeretne oklevélmellékletet kiadni. A 
„Megtekintés” fülön a „Frissítés” gomb megnyomása után megtekinthető az 
előkészített oklevélmelléklet (azé a hallgatóé, amelyiken állunk).



Az „Oklevélmelléklet nyomtatás” fülön nyomtathatók a kész oklevélmellékletek 
a bejelölt nyelveken (csoportosan) és elkészíthető az XML export (a kijelölt 
hallgatóra).



ParamParamééterekterek

ParamParamééternternéév / v / ÉÉrtrtéék / Paramk / Paramééterteréértrtéék tk tíípusa / Lepusa / Leíírrááss
ALAIRO / AlALAIRO / Aláíáírróó neve magyarul /neve magyarul / CHAR(60) / Az CHAR(60) / Az 
oklevoklevéélmelllmelléékletet hiteleskletet hitelesííttőő szemszeméélyly
ALAIRO_1 / AlALAIRO_1 / Aláíáírróó neve angolul / neve angolul / CHAR(100) / Az CHAR(100) / Az 
OklevOklevéélmelllmellééklet alklet aláíáírróójjáának angol fordnak angol fordííttáásasa
ALAIROBEOSZTASA / AlALAIROBEOSZTASA / Aláíáírróó beosztbeosztáása magyarul /sa magyarul / CHAR(60)/ CHAR(60)/ 
Az oklevAz oklevéélmelllmelléékletet hiteleskletet hitelesííttőő szemszeméély beosztly beosztáásasa
ALAIROBEOSZTASA_1 / AlALAIROBEOSZTASA_1 / Aláíáírróó beosztbeosztáása angolul /sa angolul /
CHAR(100) Az OklevCHAR(100) Az Oklevéélmelllmellééklet alklet aláíáírróó beosztbeosztáássáának angol nak angol 
fordfordííttáásasa
ARCHIVADATOKMODOSITHATOKARCHIVADATOKMODOSITHATOK / I/H / / I/H / booleanboolean / Az / Az arharhíívv
kkéépzpzéési adatok szerkeszthetsi adatok szerkeszthetőőek legyenek a belek legyenek a belőőllüük kk kéépzett pzett 
diplomamelldiplomamelléékletek elkkletek elkéészszííttéése utse utáán?n?
DSAdathibasnyomtatasDSAdathibasnyomtatas / I/H / / I/H / booleanboolean //DSAdathibasnyomtatasDSAdathibasnyomtatas



FIR FIR -- NEPTUNNEPTUN

A FIR kommunikA FIR kommunikáácicióó minden intminden intéézmzméénynnynéél a l a 
3R rendszer szerint t3R rendszer szerint töörtrtéénik.nik.
AdatelAdatelőőkkéészszííttéés ks küüllöön 2R n 2R éés 3Rs 3R
A FIR kA FIR köövetelmvetelméényei miatt nyei miatt úúj, vagy mj, vagy móódosdosíított tott 
adatmezadatmezőők is kerk is kerüültek a rendszerbeltek a rendszerbe
Az Az ééles indulles induláásig a hisig a hiáányznyzóó, vagy m, vagy móódosdosíítandtandóó
adatokat fel kell vinni.adatokat fel kell vinni.



Alapképzés (BA/BSc)
Doktori képzés (PhD)
Egyetemi képzés
Egységes, osztatlan képzés (osztatlan)
Felsőfokú szakképzés
Főiskolai képzés
Mesterképzés (MA/MSc)
Nincs megadva
Szakirányú továbbképzés

Pl.: A „Képzési szint” mezőt az 
alábbi választék szerint kell 
kitölteni:



•A/1-évi 12 havi ellátásban részesülő, vagy 
részképzésben részt vevő Európán kívüli 
hallgatók
•A/2-évi 10 havi ellátásban részesülő, vagy 
részképzésben részt vevő európai hallgatók
•A/3-évi 10 havi, illetve 12 havi ellátásban 
részesülő, vagy részképzésben részt vevő
határon túli magyar hallgatók
•B-nemzetközi megállapodás alapján a küldő
fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató
hallgatók
•C-nemzetközi megállapodás alapján külföldi 
államok kiküldötteinek gyermekeiként 
tanulmányokat folytatók
•D-a felsooktatási intézménnyel kötött 
megállapodás alapján költségtérítéses 
képzésben részt vevő hallgató
•E-nemzetközi megállapodás alapján, illetőleg 
nemzetközi megállapodás alapján nem 
magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató
hallgatók
•F-a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, 
államilag finanszírozott képzésben részt vevő
hallgatók, akik az Európai Gazdasági 
Térséghez tartozó országok állampolgárai
•Letelepedési engedély

Pl.: A „Tartózkodási engedély típusa”-t
az itt felsorolt választék alapján kell 
megadni.



FIR adatszolgáltatás a 3R 
rendszerben



A tesztelA teszteléés menetes menete
elelőőszszöör korlr korláátozott mtozott műűkkööddééss

hallgathallgatóói bejelenti bejelentééseksek
jogviszony ljogviszony léétrehoztrehozáás, s, 
megszmegszüüntetntetééss
ttööbbi tbbi tíípuspusúú hallgathallgatóói bejelenti bejelentééss
elselsőőkkéént nt „„egyszeregyszerűűbbbb”” adatokadatok

TesztTesztüüzemzem
FejlesztFejlesztőőkkelkkel



ÉÉles indulles indulááss

Minden IntMinden Intéézmzméényben:nyben:
tesztidtesztidőőszak (kb. 2 hszak (kb. 2 héét)t)
elselsőő ééles bejelentles bejelentéés (kb. 2 hs (kb. 2 héét)t)

2007. m2007. máájus 1. jus 1. éés js júúnius 30. knius 30. köözzöötttt

Adattartalom:Adattartalom:
hathatáályos jogszablyos jogszabáályok alapjlyok alapjáánn



FIR FIR -- NEPTUNNEPTUN



Dr.Tánczos László

Mobil: (06) 30 9404 771

Email: tanczos@mail.bme.hu


