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Rezumatul conducerii
Stimată Doamnă / Stimate Domn!
Prezenta broşură este destinată să prezinte toate noutăţile şi funcţionalităţile oferite instituţiilor de
învăţământ superior de către Sistemul Unitar de Studii Neptun.Net, dezvoltat de SDA Informatika.
Scopul documentului este să rezume soluţiile prin care încercăm să uşurăm şi să eficientizăm
activitatea zilnică a instituţiilor şi universităţilor, clienţii noştri cei mai importanţi.

Sistemul Unitar de Studii Neptun.Net (în continuare Neptun.Net) este un sistem dinamic, care se
schimbă în funcţie de cerinţele actuale. Funcţiile existente sunt dezvoltate pe baza relatărilor şi
cerinţelor primite de la instituţii.
De-a lungul anilor programul a fost dezvoltat cu numeroase funcţionalităţi noi, pentru ca instituţiile de
învăţământ superior, angajaţii, profesorii şi studenţii să beneficieze de avantajele predării şi
administraţiei bazate pe cele mai noi soluţii informatice. În acest document informativ ne ocupăm de
câteva funcţii principale a programului, fără a intra în detalii tehnice.
În prima parte descriem competenţele profesionale şi filosofia firmei SDA Informatika.
În a doua parte a documentului încercăm să rezumăm informațiile referitoare la sistemul cadru a
Neptun.Net. Astfel vă putem prezenta modalitatea prin care programul poate servi simultan tot mai
mulţi utilizatori şi cerinţele lor, respectiv vă putem arăta cum uşurează - prin funcţiunile sale generale munca utilizatorilor.
În următoarea parte a documentului evidenţiem posibilităţile programului, legate de administrarea
studiilor. Descriem pe scurt modalitatea, prin care ajută sistemul în efectuarea sarcinilor
administrative generale de studii şi de organizare a educaţiei. Descrierea atinge subiectele:
înregistrarea online, gestionarea şi afişarea studiilor, disciplinelor, cursurilor, examenelor, perioadelor
de înscriere şi alte domenii administrative, nu doar din punctul de vedere a administratorului, ci şi a
studentului.
Amintim că asigurăm fiecărei instituţii posibilitatea de a administra integrat elaborarea orarului şi
gestionarea clădirilor, sălilor instituţiei.
Sistemul Neptun oferă posibilitatea de a implementa regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor, de a gestiona cazările în cazul căminelor, şi în multe alte domenii. Respectiv cu ajutorul
sistemului instituţia poate să încerce practic utilizarea celor mai noi metode informatice în predare.
Puteţi citi şi despre celelalte module, care susţin administrarea studiilor (de exemplu gestionare cereri,
creare chestionare, servicii SMS). După acestea urmează descrierea modulelor legate de raportarea de
date în administraţia învăţământului superior (de exemplu RMU).
În final vă prezentăm posibilităţile funcţiilor financiare ale Neptun.Net. În acest capitol comparăm
diferitele modalităţi de plată, dintre care instituţiile pot să aleagă şi vă arătăm matrixul financiar,
sistemul, care asigură transparenţa, uşurează munca şi elimină erorile din decontările financiare legate de procesul de studii - ale instituţiei.
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I. SDA Informatika Zrt.
Societatea SDA Informatika Zrt. (şi SDA Stúdió Kft.) este lider de piaţă, de mai mult de zece ani, în
dezvoltarea sistemelor de administrare a studiilor în învăţământul superior. Scopul principal al
societăţii noastre este să oferim suport informatic integral instituţiilor de învăţământ superior din ţară
şi din străinătate, ca aceştia să poată răspunde provocărilor organizaţionale şi economice, să-şi menţină
şi să-şi întărească rolul şi poziţia pe o piaţă competitivă.
Pe lângă acestea, alt obiectiv important este valorificarea aplicaţiilor noastre, dezvoltate în legătură cu
sistemul de studii Neptun.Net şi recunoscute la nivel internaţional (modulul e-learning, Sistemul de
Gestiune şi Înregistrare Poseidon, Unipoll etc.) şi în afara instituţiilor de învăţământ superior, în sfera
afacerilor şi administraţiei publice. Mai mult, dorim să corespundem solicitării tot mai reale, de a servi
pe o scară cât mai largă sarcinile, procesele instituţiilor într-un sistem integral.
Realizarea obiectivelor noastre este asigurată de activitatea profesională de înaltă calitate a colegilor,
care se ocupă de dezvoltare şi suport produse. Datorită instruirii continue a specialiştilor selecţionaţi,
mai mulţi colegi dispun de calificare MCP (Microsoft Certified Professional – Specialist Produse
Microsoft), respectiv MCAD (Microsoft Certified Application Developer – Dezvoltator Aplicaţii cu
Certificat Microsoft), ceea ce ne permite dezvoltarea permanentă a sistemelor integrale complexe,
respectiv prestarea de servicii moderne şi de calitate clienţilor noştri. Societatea noastră este partener
Microsoft Gold şi Oracle Gold.
Colegii, care se ocupă de suport produse
sunt selectaţi dintre specialişti cu
experienţă de mai mulţi ani în domeniul
administraţiei în învăţământul superior,
astfel graţie experienţei, în activitatea lor
actuală pot oferi ajutor mai rapid şi mai
eficient în răspunderea întrebărilor
instituţiilor, şi în rezolvarea problemelor.

Din moment ce dorim ca toţi clienţii noştrii
să fie mulţumiţi, la activităţile de
dezvoltare şi suport produse folosim cele mai noi sisteme integrate de dezvoltare şi gestionare.
Datorită utilizării acestor sisteme, clienţii noştri pot urmări permanent starea neconformităţilor sau
noilor dezvoltări solicitate, respectiv pot fi informaţi automat asupra dezvoltărilor sau noilor versiuni
disponibile. De asemenea, am creat utilizatorilor noştri un portal special de suport produse, unde
găsesc documentaţii detailate, descrieri funcţionale şi alte materiale auxiliare.
Portalul de suport produse Neptun poate fi accesat la adresa www.neptun.org.hu.
Procedeele noastre de dezvoltare şi suport produse sunt garantate prin sistemul de asigurare a calităţii
ISO 9001, create prin colaborarea cu TÜV Rheinland.
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Module Neptun
Sistemul Unitar de Studii Neptun.Net a fost creat pentru administrarea electronică a proceselor legate
de studii, dar cu timpul, cu creşterea solicitării instituţiilor, respectiv a unor cerinţe externe s-a extins
prin multe componente legate de alte domenii, acestea sunt numite module.
Programul oferă soluţii complexe pentru efectuarea administraţiei în învăţământul superior, sau
realizarea sarcinilor, exerciţiilor de către profesori şi studenţi. Completând partea, care se ocupă strict
de studii, astăzi deja putem vorbi de modulul financiar, cămin, raportare date (de ex. RMU),
legitimaţie de student, examinare finală, gestionare săli, modulul uman, orar, gestionare cereri, sau
chiar modulele realizate pe suprafeţele web (NMS). Unele module, ca sistemul de înregistrare
(Poseidon), sau chestionare (Unipoll) sunt prezente şi integrate în Neptun.Net , dar au devenit produse
separate.
Celelalte module sunt posibilităţi, care ajută administrarea proceselor legate de studii, şi care ajută
utilizatorii sistemului, realizând un flux mai rapid al informaţiilor.

Module Neptun
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II. Sistem cadru
Sistemul cadru Neptun.Net a fost proiectat şi elaborat luând în considerare cerinţele utilizatorilor şi în
ceea ce priveşte conţinutul, dar şi varietatea. De asemenea am încercat să oferim clienţilor noştrii
technologiile şi soluţiile cele mai moderne. Ne-am asumat sarcina de a dezvolta şi a înnoi programul şi
modulele inovativ, conform dezvoltării technice.
Câteva caracteristici importante, care uşurează utilizarea şi personalizarea:


Meniu şi suprafeţe editabile dinamic



Profiluri individuale de utilizator



Operaţii în grup pe toate suprafeţele



Posibilitate de tipărire şi exportare date pe orice suprafaţă (HTML, Excel)



Posibilitate de importare date pe majoritatea suprafeţelor (Excel, TXT, XML)



Posibilitate de personalizare nume login



Gestionare metode de acces şi reguli de parolă



Posibilitate de parametrizare funcţii



Posibilitate de căutare complexă şi rapidă pe fiecare suprafaţă, filtrare FDL personalizată



Sistem complex de drepturi, care poate fi configurat liber



Trimitere mesaj, gestionare mesaj (E-mail, SMS, mesaje interne)



Software-ul client se actualizează automat cu noua versiune.

Gestionare complexă a drepturilor de
utilizator
Neptun.Net este folosit de numeroase instituţii de
învăţământ superior, de aceea sistemul a fost proiectat
astfel, încât în instituţiile cu diferite mărimi şi structură să
putem seta drepturile de utilizator conform structurii şi
regulamentului de funcţionare a instituţiei în cauză.
Sistemul de drepturi a Neptun.Net are la bază rolurile.
Fiecare instituţie poate defini un număr opţional de roluri,
cu funcţionalităţile dorite.
La fiecare rol putem seta separat ce date să vadă
utilizatorii cu rolul respectiv, ce date pot modifica, şi ce
fel de date noi pot introduce. Un utilizator poate avea mai
multe roluri.
Drepturile sunt definite prin roluri şi legarea acestora la
unitate organizaţională, la cerere acesta poate fi restrâns la mai multe nivele.
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Prin sistemul de drepturi pot fi setate de exemplu:


Un administrator de catedră poate modifica doar disciplinele catedrei sale, însă poate vizualiza
toate disciplinele şi planurile de învăţământ ale instituţiei.



Un profesor poate vizualiza şi modifica datele studenţilor, care participă la studiile legate de
el, dar are acces limitat sau nu are deloc acces la datele celorlalţi studenţi.



Conducătorii instituţiei pot vedea toate datele instituţiei, dar nu le pot modifica.

Avantajele gestionării personalizate ale drepurilor:


Rolurile diferite şi drepturile aferente pot corespunde oricărei structuri instituţionale.



Fiecare utilizator poate vizualiza doar datele, care sunt într-adevăr necesare în munca lui, acest
fapt îi simplifică munca şi reduce posibilitatea de erori, respectiv exclude abuzul de informaţii.



Sistemul de drepturi este în perfectă armonie cu interogările, astfel utilizatorii pot efectua
interogări doar referitoare la datele accesibile – cel puţin pentru citire –, conform drepturilor
lor.
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Arhitectura
Arhitectura Neptun.Net a fost dezvoltată astfel, încât să asigure pe termen lung conformarea la
cerinţele instituţionale crescânde şi rapid schimbătoare. La dezvoltarea sistemului am încercat să
corespundem cerinţelor profesionale la cel mai înalt nivel, respectiv cerinţelor exprimate în prealabil
de către instituţii.

Arhitectura Neptun.Net

Rezultatele principale, care provin din dezvoltarea arhitecturii:


Sistem independent de baza de date. Instituţiile au diferite puncte de vedere în ceea ce
priveşte baza de date pe care intenţionează să o utilizeze. De aceea sistemul nostru este
independent de baza de date, deci este compatibil şi cu Oracle şi Microsoft SQL.



Sistem cu scală largă. Numărul serverelor utilizate poate fi definit de instituţie, în funcţie de
volumul încărcării, astfel sistemul nu limitează numărul utilizatorilor simultani. În perioadele,
în care sistemul este mai încărcat se pot introduce servere adiţionale.



Pe suprafeţele web se pot accesa toate funcţiile legate de studenţi şi profesori, indiferent de
timp şi loc.



Programul de navigare internet poate fi liber ales. Actualmente browserele susţinute sunt
MS Internet Explorer şi Mozilla Firefox, dar cele mai multe funcţii pot fi folosite şi pe alte
programe de navigare.
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Program client mic, legat la roluri şi sarcini complexe pentru eficientizarea activităţii (de ex.
exportare şi importare date; grafica etc.)



Utilizarea serverelor este mai economică, adică acestea pot funcţiona mai economic,
deoarece ca sistem integrat trebuie să se asigure servere pentru efectuarea sarcinilor
centralizate.

Condiţiile menţionate mai sus, şi încă multe alte condiţii, care sunt importante pentru instituţii, sunt
îndeplinite de sistemul Neptun.Net, astfel putem asigura utilizatorilor noştri folosirea eficientă şi
ergonomică a sistemului.

Suprafaţa client şi suprafeţele web
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Filtrări şi interogări complexe (FDL) pe orice suprafaţă
7

Programul Neptun.Net gestionează foarte multe date, astfel,
în scopul simplificării şi accelerării diverselor procese de
lucru, sistemul asigură utilizatorilor posibilitatea, ca pe orice
suprafaţă să afişeze doar datele dorite sau necesare, dintre
toate datele listate.
Aceste filtrări sau interogări pot fi setate individual, iar atât
rezultatele cât şi modul de interogare pot fi salvate în sistem,
astfel simplificând activitatea utilizatorilor.
Filtrările, interogările salvate ulterior pot fi editate, exportate,
importate şi trimise altor utilizatori a sistemului.

De exemplu, prin utilizarea interogărilor de pe suprafeţe, putem filtra uşor:


Lista studenţilor, care au restanţe la taxa de studii, au domiciliul stabil în Târgu Mureş, nu sunt
cazaţi în cămin, şi au certificat de nivel avansat C la limba engleză.

Prin funcţia de interogare generală (FDL) a programului client, utilizat de către administratori, devine
posibilă pregătirea simplă a interogărilor complexe la nivelul unităţilor organizaţionale superioare
(centru, facultate) sau chiar la nivelul instituţiei. În acest caz, datele vizualizate, structura şi formatul
datelor de ieşire pot fi configurate în mod liber.
De exemplu, prin interogările generale pot fi definite uşor:


Ce sumă au achitat studenţii unei unităţi organizaţionale, într-un anumit interval de timp
(poate fi configurat şi în parametri), puse în ordine pe titlu şi totalizate (de ex. taxe studii, taxe
cămin, taxe reexaminare, etc.). Respectiv cât este totalul, şi să fie afişat în fiecare rând
numărul contabil şi numărul de subiect.

Avantaje FDL:


Utilizatorii pot crea filtrări şi interogări proprii, în funcţie de necesităţile proprii.



Datorită aplicaţiilor grafice simple şi uşor de utilizat, crearea şi modificarea filtrărilor şi
interogărilor nu necesită cunoştinţe specializate.



Utilizatorii economisesc timp, datorită faptului că nu trebuie să gestioneze simultan toate
datele aflate în sistem, şi că pot folosi filtrările şi interogările create anterior de alţi utilizatori.



Filtrările şi interogările salvate pot fi grupate, astfel facilitând gestionarea lor.



Administratorii de reţea pot permite accesarea filtrărilor de către toţi sau doar anumiţi
utilizatori (de ex. se ia o decizie instituţională conform căreia administratorii de studii vor
notifica în scris studenţii cu restanţe la plata taxelor de studii).

11



Sistemul de drepturi este în perfectă armonie cu interogările, astfel utilizatorii pot efectua
interogări doar referitoare la datele accesibile – cel puţin pentru citire –, conform drepturilor
lor.

Suprafaţa de editare a interogărilor FDL
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Semnătura electronică
În Ungaria pot fi emise documente semnate electronic începând cu data intrării în vigoare a legii
XXXV. din anul 2001, iar din 1. mai 2004, data aderării Ungariei la Uniunea Europeană, este posibilă
emiterea de facturi electronice echivalente celei pe suport de hârtie.
Documentele conţinând semnătură electronică
şi ştampilă de timp în conformitate cu
standardele de siguranţă adecvate, au aceeaşi
valoare şi responsabilitate legală, ca şi
documentele pe suport de hârtie, semnate şi
ştampilate, însă prezintă numeroase avantaje
faţă de cele din urmă. Emiterea şi trimiterea
către destinatari a unui număr mare de
documente poate fi automatizată în mare
măsură cu ajutorul semnăturii electronice,
astfel creşte şi eficienţa, fiindcă se pot reduce
costurile şi perioada necesare emiterii.
Sistemul Neptun.Net conţine un modul
electronic de semnare, certificat de către
Asociaţia de Semnătură Electronică din
Ungaria (MELASZ).
Se pot emite copii electronice ale
documentelor pe suport de hârtie, cu aceeaşi
efecte legale, mai multe documente pot fi
semnate simultan, respectiv un singur
document poate fi semnat de mai multe
persoane.
Datorită semnăturii electronice cu siguranţă
sporită şi ştampilei de timp putem garanta
autenticitatea documentelor emise.

Avantajele semnăturii electronice integrate:


Funcţionare mai economică datorită reducerii costurilor de hârtie, tipărire şi trimitere prin
poştă.



Mărirea eficienţei, reducerea duratei de transmitere a documentelor.



Creşterea transparenţei.
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III. Administrare studii
Sprijinirea administrării proceselor de studii este una dintre funcţiile de bază ale sistemului
Neptun.Net, din moment ce în urmă cu mai mult de 10 ani am început dezvoltarea programului exact
în acest scop. Din acest motiv, sistemul conţine deja numeroase module, prin care dorim să mărim
eficienţa şi transparenţa activităţilor desfăşurate de către instituţiile de învăţământ superior.
În această parte a documentului informativ vă prezentăm doar câteva procese.
Datorită structurii, Neptun.Net este potrivit pentru efectuarea multor sarcini, care pot fi definite şi
limitate în funcţie de structura instituţiei şi activitatea utilizatorilor. Se poate efectua de exemplu
administraţia de studii, catedră, organizarea educaţiei, administrarea căminelor. Pe parcursul
dezvoltării diverselor funcţii permanent am urmărit scopul, ca cea mai mare parte a sarcinilor
administrative să fie efectuate prin internet, deci studentul, profesorul şi administratorul de studii să nu
fie nevoiţi să se consulte personal de fiecare dată. Drept rezultat, în cadrul instituţiilor care utilizează
sistemul Neptun.Net, prin Internet se poate efectua înscrierea (înscrieri/înmatriculări), modificarea
datelor personale a studenţilor, înscrierea la disciplină şi examen, introducerea rezultatelor,
emiterea documentelor, predarea cererilor, gestionarea plăţilor, transmiterea opiniilor
studenţilor despre profesori, sau efectuarea activităţii administrative legate de cămine şi multe
alte funcţii.
Organizarea educaţiei este o parte importantă din administraţia de studii. În cadrul acesteia se pot
crea studii, programe de studii, specializări, la care se pot adăuga planuri de învăţământ cu discipline,
la acestea se pot afişa cursuri pe semestre cu profesor şi efectiv maxim. Se pot defini multe informaţii,
pe baza cărora se pot face statistici, rapoarte, ajutând planificarea anului universitar. La discipline se
pot introduce descrieri, tematică, bibliografie, ceea ce asigură informarea studenţilor, ei pot de
exemplu să tipărească tematica disciplinei pe suprafaţa web-studenţi.
Se poate crea orarul cu ajutorul datelor despre profesor, sală, aflate la cursuri, şi perioadelor definite de
instituţie, astfel şi studenţii îşi văd programul.
Profesorii pot accesa toate informaţiile legate de studenţii cursurilor proprii. Pot ţine catalog, pot afişa
exerciţii în perioada semestrului, pot introduce evaluările acestora în sistem. Pot afişa examene, pot
introduce notele, rezultatele acestora, pot trimite mesaj propriilor studenţi.
Astăzi şi suprafaţa web-studenţi asigură foarte multe posibilităţi. După definirea unor perioade a
anului universitar, studenţii se pot înscrie de acasă la semestru, la discipline, la examene, sau pot
modifica aceste înscrieri în perioada de înscriere. Ei pot preda cereri legate de studii sau alte domenii,
care vor ajunge la utilizatorul adecvat. Ei pot fi informaţi imediat în legătură cu modificarea şi
introducerea datelor lor personale sau de studii.
Alte module, care asigură confortul studenţilor este de exemplu modulul de programări (TimeR),
modulul de editare şi gestionare chestionare transparente (Unipoll), sau modulul Neptun SMS, care
ajută studenţii în orientarea rapidă.
Un alt aspect important, pe care am pus accent pe parcursul dezvoltării, constituie acordarea de ajutor
în gestiunea simplă a sarcinilor complexe şi mai puţin transparente. Prin urmărirea permanentă a
acestui scop am realizat de exemplu, ca instituţiile de învăţământ superior să fie capabile să gestioneze
simplu şi transparent întregul proces de studii a studenţilor. Începând cu datele personale ale
studenţilor, se poate ţine evidenţa datelor statutului de studii, datelor de studii, diferitelor statuturi şi
forme de finanţare, pe care se pot defini diferite metode administrative, condiţii şi cerinţe.
Administratorii au informaţii actualizate despre rezultatele studenţilor, despre numărul disciplinelor şi
examenelor la care aceştia s-au înscris. Pot urmări procesul cererilor depuse de studenţi, şi pe baza
deciziei pot introduce menţiuni oficiale, respectiv pot genera hotărâre la student.
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Se pot introduce locurile de practică profesională a studenţilor, cu datele necesare, şi lucrările de
diplomă, cu evaluări şi rezultate.
La calcularea mediilor semestriale administratorii departamentului de studii sunt ajutaţi de o regulă de
calculare (algoritm) definit de instituţie, care poate fi utilizat separat pe studii, printr-o singură apăsare
de buton, după care semestrul studenţilor de pe studiul respectiv poate fi închis în grup.
În sistem se pot introduce aşa numite borne, prin verificarea cărora se poate măsura pe parcursul
studiilor îndeplinirea condiţiilor predefinite.
Analiza de promovare ne informează asupra stării actuale a studiilor studentului, care este necesar la
verificarea închiderii studiilor.
Conform cerinţei de astăzi, se pot efectua uşor reclasificări, clasificări.
Volumul mare de muncă a departamentelor de studii include şi emiterea diferitelor adeverinţe.
Sistemul Neptun.Net poate genera din datele existente în sistem, la alegerea şablonului potrivit,
diferite adeverinţe, foi matricole, etichete index, carnet de student electronic, acestea pot fi tipărite şi
în grup. Programul oferă ajutor şi în organizarea examenelor finale, şi după introducerea datelor de
examen final şi diplomă, se poate tipări şi adeverinţa de diplomă pentru studenţi.
Alt domeniu, în care încercăm să oferim soluţii noi instituţiilor, este deschiderea unei noi dimensiuni
în utilizarea informaticii în sistemul de predare. În acest scop a fost creat noul forum de comunicaţie şi
colaborare între studenţi şi profesori, modulul Neptun Meet Street, respectiv modulul, care permite
aplicarea funcţiei E-learning.
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Înscrierea online şi modificarea datelor personale
Posibilitatea administrării electronice este prezentă pe multe domenii din viaţa noastră şi ne uşurează
viaţa de zi cu zi. La dezvoltarea Sistemului Unitar de Studii Neptun.Net am urmărit principiul, ca
utilizatorii să poată rezolva electronic, prin internet cât mai multe sarcini legate de administrarea de
studii.
Şi studenţilor şi administratorilor de studii este o facilitate faptul că, nu este necesar ca ei să se
întâlnească personal pentru gestionarea datelor personale ale studenţilor şi înscrierea lor, aceste funcţii
fiind accesibile oriunde prin internet.
Prin urmare, în perioada de înscriere studentul nu este nevoit să se deplaseze la departamentul de studii
sau secretariat, dinpotrivă, este suficient ca el să-şi verifice datele personale pe interfaţa web şi să
apese butonul „Înscriere”.
Instituţiile pot alege dintre mai multe setări ale procesului de înscriere. Se poate seta de exemplu, ca
procesul de înscriere să fie automat, sau să se realizeze prin solicitare, în cazul acesta decizia
administratorului finalizează înscrierea. Se poate seta şi în cadrul instituţiei, la nivel de facultate, dacă
o înscriere existentă poate fi modificată.
Instituţia poate cere studenţilor completarea unei cereri de înregistrare, şi predarea şi administrarea
acesteia este posibil prin sistemul de studii.
Avantaje similare prezintă faptul, că studenţii pot anunţa modificarea datelor personale (adresă, nr.
cont bancă, etc.) prin sistemul Neptun.Net, iar administratorul are doar sarcina să evalueze
modificările introduse în sistem (poate refuza sau accepta modificările). La anumite documente se
poate seta autenticitate, astfel studentul predă doar o singură dată documentul respectiv, iar
departamentul de studii nu îl cere din nou (de exemplu diploma de bacalaureat, respectiv alt act, care
certifică titlul sau calificarea, ori certificatul lingvistic).

Înscrierea online pe scurt:


Funcţia de înscriere disponibilă prin internet simplifică
în mare măsură procesul complicat şi de durată a
înscrierii.



Comunicarea
prin
sistemul
Neptun.Net
a
modificărilor datelor personale simplifică îndeplinirea
obligaţiilor studenţilor şi administratorilor.



Datele personale ale studenţilor sunt întotdeauna
actualizate în sistem.



Setarea autenticităţii în cazul unor documente.
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Acreditarea şi echivalarea disciplinelor
Acest modul a fost creat ca să facilităm acreditarea disciplinelor şi echivalarea acestora. Funcţia de
gestionare a echivalării permite gestionarea simplă şi automată a diverselor echivalări de discipline în
cadrul instituţiei. Funcţia de gestionare a echivalenţei asigură posibilitatea gestionării simple şi
automate a echivalenţelor de discipline din cadrul instituţiei. Această funcţie poate deveni utilă în
cazul în care un student participă la mai multe studii în cadrul instituţiei, sau a promovat o versiune
veche a disciplinei. În acest caz, pe baza regulilor de echivalare sistemul Neptun.Net acceptă
promovarea disciplinei şi înregistrează nota studentului.
O altă funcţie importantă a modulului o constituie sprijinirea acreditării disciplinelor, pentru ca
procesul de acceptare a disciplinelor promovate la alte instituţii să fie cât mai uşoară şi automată. În
cazul în care comisia autorizată ia o decizie, conform prevederilor, privind acreditarea disciplinei
promovate la o altă instituţie, această decizie poate fi înregistrată în sistem iar din acest moment
decizia comisiei nu este necesară în cazurile viitoare, decizia putând fi extinsă drept regulă în cadrul
sistemului.
Avantajele acreditării şi echivalării:


Facilitează munca comisiei de acreditare, datorită regulilor din sistem.



Înseamnă economie de timp şi energie administratorilor de studii.



Pe termen lung ajută la dezvoltarea unui sistem unitar de acreditare între instituţii.

Redactarea cerinţelor în metalimbaj (text)
12

Modulul de redactare a cerinţelor oferă ajutor prin posibilitatea formulării uşoare şi simple, în
metalimbaj a diferitelor condiţii impuse studenţilor.
Aceste cerinţe acoperă un domeniu vast de studii şi oferă ajutor imens, ca în cadrul sistemului
Neptun.Net înscrierile la disciplină, curs şi examen să decurgă conform regulamentului instituţiei.
Cu ajutorul modulului pot fi introduse condiţii complexe, sisteme de condiţii. În afară de condiţiile
mai simple (de exemplu condiţii de înscriere la disciplină sau examen), sistemul este creat să
gestioneze diferitele borne de studii, progresia disciplinelor, echivalarea disciplinelor, este capabil să
calculeze media cu verificarea condiţiilor, respectiv aceste metode pot fi şi combinate.
Condiţiile de înscriere şa disciplină, curs şi examen pot fi editate în mai multe feluri, unitar sau
separat.
În vederea utilizării şi mai ample, cerinţele de înscriere la disciplină şi examen pot fi definite în două
feluri: ca cerinţe preliminare şi cerinţe finale.
La înscrierea la disciplină prin definirea cerinţelor preliminare putem sonda intenţia de înscriere la
discipline, iar prin cerinţele finale putem exclude înscrierea la disciplină a studenţilor, care nu
îndeplinesc cerinţele de înscriere la disciplina respectivă.
Se pot defini cerinţe preliminare şi finale şi la examen. Cerinţa preliminară de examen se verifică la
înscrierea studentului la examen. În cazul în care rezultatul este fals, atunci studentul nu poate să se
înscrie la examenul respectiv. Cerinţa finală de examen este cerinţa, care se verifică manual, la
examen, pe studenţii deja înscrişi la examen.

17

Putem crea condiţii individuale sau generale.
Condiţii generale pot fi de exemplu la înscrierea la
examen (conform prevederilor legale) plata reexaminării sau existenţa semnăturii la disciplina
respectivă (în cazul în care studentul are nevoie de
semnătura profesorului, pentru a se înscrie la
examen). Condiţie individuală poate fi de exemplu,
în cazul în care condiţia de înscriere la o disciplină
este promovarea în prealabil a altei discipline.
Condiţiile de înscriere la disciplină, curs şi examen
pot fi definite şi la nivel de studiu sau perioadă,
astfel se poate defini un sistem unitar de condiţii pe
anumite perioade de studii sau anumite grupuri.

Alte posibilităţi meta
În afară de gestionarea condiţiilor de înscriere Neptun.Net oferă posibilitatea de a defini sisteme de
condiţii individuale, sau de a utiliza diferite modalităţi de calculare cu ajutorul condiţiilor meta.
În sistem se pot defini şi alte perioade, în afară de perioada de înscriere la disciplină şi examen.
Acestea sunt de exemplu perioade de înregistrare, de completare cereri, de examinare finală, sau
perioadele de înscriere la specializare, la care la fel se pot defini condiţii meta.
După cum am mai menţionat, datorită editorului de condiţii se pot defini diferite borne, pe baza unui
sistem complex de condiţii. Studenţii trebuie să îndeplinească aceste borne pe parcursul studiilor.
Bornele pot fi verificate şi pe parcursul studiilor, dar şi la terminarea studiilor.
Formulele editorului meta a sistemului Neptun.Net pot fi folosite şi la calcularea punctelor, nu numai
la definirea sistemelor de condiţii. Prin acestea se pot calcula punctele de cereri – de exemplu
calcularea punctelor la înscrierea la cămin – în consecinţă evaluarea devine mai rapidă şi mai exactă.
Pentru calcularea rezultatului şi rezultatului parţial al examenului final, sau a diplomei instituţiile
folosesc diverse formule, dar funcţiile editorului meta sunt potrivite şi pentru definirea acestor
formule complexe.
Aceste formule de clculare rezultate, medii etc pot fi folosite pe numeroase suprafeţe, exemplul cel
mai evident fiind calcularea mediilor. Fiecare instituţie stabilesşte modul de calculare a mediilor, iar
cu ajutorul suprafeţei de editare meta îşi poate defini algoritmul de calculare a mediilor, conform
reglementărilor. Algoritmul de calculare a mediilor poate fi elaborat şi pe baza datelor de studii şi pe
baza datelor de la programul de studii. În afară de funcţiile de bază se pot elabora branşamente de
calculare, se pot defini reguli de calculare pe bază de poziţii cod, se pot diferenţia tipurile de acreditare
a disciplinelor. Calcularea de medii poate fi legată de semestru, sau media de studii poate fi calculată
şi independent de semestru.
Caracteristicile programului de redactare a cerinţelor în metalimbaj:


Posibilitatea de gestionare a oricăror condiţii complexe, în cadrul oricărei structuri de predare,
datorită formulării în metalimbaj, în formă uşor interpretabilă.



Datorită gestionării unitare şi integrate cerinţele trebuie formulate doar o singură dată, iar
acestea pot fi aplicate în continuare cu uşurinţă.



Ajută în implementarea exactă a Regulamentului de Studii şi Examene.
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Fereastra de redactare cerinţe în metalimbaj
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Modul examinare finală
Modulul examinare finală ajută la efectuarea sarcinilor legate de organizarea şi executarea examinării
finale.
Modulul asigură mai multe posibilităţi de gestionare şi organizare a examinării finale. În funcţi de
afişarea perioadei de examinare finală, studenţii se pot înscrie pe web, sau administratorul poate să
efectueze înscrierile în programul client. Studenţii pot fi programaţi şi câte unul la examenul final. La
înscrierile la examinarea finală se pot adăuga şi condiţii. Studenţii, la înscriere văd la ce oră s-au
programat, astfel nu trebuie să-i şi notificăm.
Pe baza regulamentului instituţional de examinare finală există posibilitatea de afişare perioadă de
examinare finală, examen final şi disciplină/examen final. La examenul final putem adăuga
comisia, membrii comisiei, sala şi chiar putem rezerva sala. După crearea comisiilor se vede clar la
fiecare membru la ce dată şi în ce comisie a fost repartizat.
La examenul final se pot introduce rezultatele examenului şi disciplinei organizate de studenţi. La
examenul final notarul poate să introducă rezultatele direct în Neptun, la modulul de examinare finală.
Din rezultatele introduse, pe baza algoritmului definit, se poate calcula rezultatul final al examenului,
şi rezultatul final a diplomei, chiar încă la examen. Rezultatul calculat apare la datele de examinare
finală a studiului studentului. Respectiv rezultatul diplomei la datele diplomei. Astfel putem evita
introducerea manuală a datelor.
La examenul examenului final putem tipări procesul verbal de examinare finală, separat pe student
sau totalizat. La examenul final se pot ataşa documente.
Importanţa modulului de examinare finală:


Studentul poate să se înscrie uşor la examinarea finală, pe web, şi poate să vadă datele legate
de examenul final.



Gestionarea înscrierilor la examenul final şi repartizărilor la examen devine mult mai simplă
pentru administratori.



Procesele verbale ale examenului final pot fi tipărite în formatul definit de instituţie, cu datele
dorite.



Prin introducerea rezultatelor examenului final, datele apar şi în baza de date.



Se poate calcula rezultatul final al examenului final şi rezultatul diplomei.



Stocharea rezultatelor examenului final.
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Gestionarea integrată a legitimaţiilor de student
Sistemul Neptun.Net este capabil să stocheze integrat toate datele legate de legitimaţiile de student,
prevăzute de lege, şi să susţină procedeele legate de legitimaţiile de student.
Sistemul oferă soluţii în fiecare fază a administrării legitimaţiilor de student, astfel în solicitarea
legitimaţiei, în gestionarea şi evidenţa legitimaţiilor, respectiv în validarea şi emiterea legitimaţiilor.
În program există posibilitatea de a solicita electronic legitimaţiile de student. Studentul depune
solicitarea electronică pe suprafaţa web, respectiv prin utilizarea modulului financiar el poate plăti şi
taxa aferentă legitimaţiei la punctul de meniu corespunzător. Administrarea solicitării electronice se
face mai departe în programul client.
Faptul că Neptun.Net poate să colaboreze cu cititorii de cod de bare, reprezintă un ajutor deosebit în
primirea şi validarea legitimaţiilor de student.
În afară de cele enumerate Neptun.Net oferă ajutor în gestionarea solicitărilor de legitimaţii temporare,
şi în înregistrarea emiterii lor împreună cu fişă personală şi etichetă.

Avantajele gestionării integrate a legitimaţiilor:


Facilitează munca administratorilor de studii, legată de
administrarea legitimaţiilor de student.



Exclude posibilitatea de erori şi abuzuri.

Modulul Documente electronice
În modulul Documente electronice a Neptun.Net există posibilitatea de a emite, utilizând datele existente
în program, diferite documente electronice, ca foaia matricolă, indexul electronic, respectiv carnetul de
student electronic.
Emiterea foii matricole din program poate înlocui utilizarea foii matricole tradiţionale, care era scrisă
manual şi conţinea copiile indexului. Utilizând această metodă căutarea ulterioară a datelor este foarte grea,
iar păstrarea registrelor matricole este costisitoare.
Aceste probleme pot fi soluţionate de foaia matricolă tipărită din Sistemul de Studii Neptun. Foaia
matricolă conţine datele definite de lege. Forma documentelor poate fi definită de instituţie. Regulile
emiterii se definesc în regulamentul interior.
La tipărirea foii matricole documentele se completează cu datele actuale din program. Data emiterii
documentului şi emitentul se stochează în sistem. Astfel şi emiterea foii matricole poate fi căutată ulterior şi
urmărită.
Foile matricole pot fi stochate şi în pdf.
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Prin formularul index electronic se poate tipări conţinutul paginilor indexului tradiţional, sub formă de
etichetă. Diferitele pagini, ca de exemplu datele studentului, notele, decretele etc pot fi tipărite pe etichete.
Etichetele tipărite se lipesc în indexul tradiţional.

Carnet de student electronic
Prin formularul carnet de student electronic se
poate tipări deodată fiecare pagină a carnetului de
student în format A4. Datele, care pot fi afişate pe
document, sunt în conformitate cu prevederile
legale. Forma carnetului electronic poate fi definită
de instituţie, iar procedeul trebuie descris în
regulamentul interior.
La emiterea carnetului electronic documentele se
completează cu datele actuale din program. Ordinea
afişării datelor poate fi reglementată prin diferite
condiţii. Se pot crea mai multe tipuri de formulare,
astfel la diferite nivele de studii se pot emite
carnete electronice, care conţin date diferite.

Faptul emiterii carnetului de student electronic,
documentul emis şi emitentul sunt stochate în
sistem. Astfel şi carnetele electronice emise pot fi
căutate ulterior şi urmărite. După emitere,
documentul poate fi blocat, astfel acesta nu mai
poate fi tipărit, dar se poate emite copie după documentul original.
Utilizarea carnetului de student electronic poate înlocui în totalitate carnetul tradiţional. Prin
utilizarea acesteia nu mai este necesară păstrarea carnetelor, emiterea lor către studenţi, verificarea
permanentă a datelor, şi introducerea notelor în carnet de către profesori. Studentul primeşte carnetul de
student la terminarea studiilor. Profesorii introduc notele în sistem. Ca dovadă a promovării semestriale se
foloseşte un alt document. Procedura, metoda de emitere a carnetului de student electronic este descrisă în
regulamentul instituţiei.

22

Documentele electronice pe scurt:


Înlocuiesc registrul matricol tradiţional.



Documentul este completat întotdeauna cu datele actuale din program.



Emiterea foii matricole, respectiv emitentul sunt stochate în program.



Stocharea şi emiterea documentelor duce la eficientizarea activităţii şi a costurilor.



Modificarea datelor este gestionată şi urmărită într-un singur sistem.



La fiecare dintre cele trei documente electronice se pot folosi mai multe tipuri de formulare.



Procedură mult mai uşoară pentru profesori, studenţi şi administratori.
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Redactarea integrată a suplimentului la diplomă
Suplimentul la diplomă este un
document public emis la diplome de
către instituţiile de învăţământ superior,
conform
reglementărilor
Uniunii
Europene în vigoare.
Acest document oferă informaţii
referitoare
la
studiile
absolvite,
rezultatele obţinute, şi alte informaţii
esenţiale (de exemplu instituţia de
învăţământ superior, care a emis diploma
sau sistemul de învăţământ superior a
ţării etc.), adică toate aspectele – pe
lângă diplomă – care pot fi considerate
importante de către angajatori şi instituţii
de învăţământ.
La solicitarea Ministerului Educaţiei din Ungaria, societatea noastră a creat un program de redactare
a suplimentului la diplomă, în conformitate cu prevederile UE, care serveşte la redactarea şi
arhivarea suplimentului la diplomă. Cerinţele şi solicitările apărute pe parcursul dezvoltării
programului sunt deja integrate în sistemul Neptun.Net.
Avantajele programului integrat de redactare a suplimentului la diplomă:


Administratorii de studii economisesc timp semnificativ datorită proceselor integrate în
sistem.



Suplimentul la diplomă emis este stocat în sistem pe termen lung, în condiţii de siguranţă, şi
poate fi căutat ulterior.

24

Gestionare de orar integrată şi amplă
10

Modulul de gestionare a orarului reprezintă parte integrantă a sistemului Neptun.Net, cu ajutorul
căruia instituţiile îşi pot organiza orarul uşor şi simplu. La crearea modulului am urmărit să dezvoltăm
un modul cât mai liber, aplicabil la orice structură de învăţământ şi să simplificăm procesul elaborării
orarului.
În modulul de gestionare orar instituţia poate gestiona conform nevoilor sale, într-un singur loc,
sălile aferente orelor de curs, ora exactă a cursurilor, şi profesorii. Orarele pot fi gestionate separat pe
forme de învăţământ, locaţii, studii sau unităţi organizaţionale, sistemul luând în considerare şi zilele
de sărbătoare. Orarele realizate pot fi exportate din sistem, iar orarele realizate de alţii, în formatul
definit, pot fi importate în sistem. Afişarea orarului poate fi variată, şi există posibilitatea de a
introduce simultan mai multe articole de orar.

Gestinarea de orar integrată şi amplă, pe scurt:


Modulul conţine toate informaţiile necesare de orar într-un
singur loc, într-o formă, care poate fi utilizată uşor şi poate
fi personalizată în funcţie de instituţie.



Datorită automatismelor integrate, modulul ajută la
evitarea suprapunerilor în orar (oră exactă, profesor, sală),
sau a altor erori, care pot apărea la realizarea manuală a
orarului.



Ajută la armonizarea diverselor solicitări pe parcursul
elaborării orarului.



Prin faptul că se poate verifica dacă profesorul sau sala
dorită este ocupată sau nu, afişarea grafică este
transparentă, vizuală şi ilustrativă.
Orarul în client şi pe web
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Gestionarea complexă a sălilor
Modulul de gestionare a sălilor este o parte importantă a sistemului Neptun.Net, cu ajutorul căruia
instituţiile îşi pot gestiona sălile pe baza grupării fizice sau logice, iar activităţile administrative legate
de săli pot fi efectuate rapid şi uşor.
În cazul fiecărei săli se pot defini obiectele din dotare, preferinţele de utilizare, respectiv dacă sala
poate fi folosită pentru evenimente, conferinţe externe sau nu. Modulul de gestionare săli are o parte
unde se pot gestiona obiectele de inventar, legate de săli sau separat de acestea.
În vederea facilitării administraţiei, în cazul sălilor de închiriat se pot introduce taxele de închiriere,
respectiv se poate seta perioada de închiriere.
Avantajele gestionării complexe a sălilor:


Modulul conţine toate informaţiile referitoare la sălile instituţiei şi obiectele de inventar, întrun singur loc, astfel uşurând utilizarea.



Simplifică procedura, asigură transparenţa şi posibilitatea de verificare pe parcursul elaborării
orarului.



Oferă posibilitatea gestionării integrate şi transparente a solicitărilor ocazionale şi regulate de
săli.



Acordă ajutor instituţiilor în utilizarea cât mai eficientă a resurselor.
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Modulul cămin
11

Pentru a ajuta instituţiile de învăţământ superior să-şi îndeplinească obligaţiile administrative,
societatea noastră a creat un modul separat, care serveşte la simplificarea şi automatizarea
gestionării proceselor legate de cămine.
Modulul permite instituţiilor să ţină evidenţa clădirilor, etajelor, sălilor, camerelor de cămin şi a
obiectelor aferente. Evidenţa cuprinde de asemenea datele actualizate legate de mutări, închirieri, şi
înregistrarea studenţilor şi oaspeţilor cazaţi în cămin.
Programul oferă posibilitatea de gestionare a activităţii financiare a căminului. Modulul cămin este
legat de aplicaţia web studenţi, astfel ei pot, în perioada de înscriere, să se înscrie la cămin prin
internet, iar cei deja acceptaţi astfel îşi pot soluţiona mai eficient problemele zilnice.
Avantajele modulului cămin:


Sistemul reduce la minim activitatea
administrativă pe suport de hârtie
necesară derulării procedeelor legate de
cămin.



Cu ajutorul modulului instituţia dispune
de informaţii actualizate şi structurate
referitoare la cămine şi studenţii cazaţi.



Datorită integrării cu sistemul economic
complex al programului Neptun,
modulul gestionează toate lăţile legate
de cămin.
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Neptun Meet Street (NMS)
5

Modulul Neptun Meet Street a programului Neptun.Net este o iniţiativă prin care dorim să
simplificăm şi să uşurăm comunicarea şi colaborarea între instituţia de învăţământ superior, profesori
şi studenţi.
Informaţiile, acum prezente în mai multe forme, pe mai multe forumuri, greu accesibile, cu ajutorul
Neptun Meet Street ele sunt afişate într-un cadru unitar, şi pot fi accesate oricând prin internet,
indiferent de timp şi loc.

Neptun Meet Street pe web studenţi

Unitatea de bază a Neptun Meet Street este spaţiul virtual
Spaţiile virtuale reprezintă mijloacele de bază necesare comunicaţiei între profesori şi studenţi.
Spaţiul virtual este un spţiu pe web, unde profesorii şi studenţii îşi pot comunica public opiniile în
anumite tematici, pot crea subiecte forum, sau pot comenta subiectele existente, şi pot încărca
documente proprii, sau pot să publice aceste documente pentru membrii grupului respectiv de subiect.
Utilizatorii pot să comunice cu alţi membrii (de exemplu studenţii cursului), sau să creeze grupuri noi
în spaţiul lor virtual propriu.
Utilizatorii pot să introducă ştiri la spaţiul virtual propriu, respectiv există posibilitatea de a vizualiza
ştirile deja adăugate la spaţiul virtual.
Pe suprafaţa spaţii virtuale utilizatorul vede disciplinele şi cursurile, şi spaţiile virtuale aferente, la care
el a fost adăugat, şi de aici are acces la toate funcţiile legate de spaţiile virtuale, de exemplu forum sau
arhivă documente.
În cadrul Sistemului de Studii Neptun.Net sistemul creează automat câte un spaţiu virtual legat la
fiecare disciplină şi curs existent.
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În afară de spaţiile virtuale create automat, profesorii şi administratorii au posibilitatea de a crea spaţii
virtuale noi, pentru un grup definit de utilizatori. Cu ajutorul acestei funcţii avantajele modulului
Neptun Meet Street devin accesibile unor grupuri mari, omogene (de ex. studenţii unei studii sau
facultăţi) şi unor grupuri mici, individuale (de ex. grup CSS – conferinţă ştiinţifică pentru studenţi),
respectiv această funcţie poate fi utilizată în scopuri de comunicare generală (de ex. ştiri
instituţionale).
Funcţiile Neptun Meet Street:


Forum
Funcţia forum constituie mijlocul comunicării zilnice în spaţiile virtuale.
Comentariile pot fi create uşor, pe o suprafaţă de editare html, deci pot fi formatate în diverse
feluri, se pot insera fotografii, referinţe internet, respectiv materiale încărcate în arhiva de
documente. Comentariile pot fi vizualizate în ordine cronologică şi conform structurii
conversaţiei.
Administratorul spaţiului virtual are drept de moderator. Astfel el poate să şteargă comentariile
nepotrivite.
Fiecare student şi profesor poate să vizualizeze şi editeze fişa proprie de forum, în cadrul unui
spaţiu virtual. Pe această fişă se poate adăuga o fotografie şi o semnătură forum.



Arhivă documente
Această funcţie simplifică şi uşurează încărcarea şi împărţirea diferitelor documente, materiale în
sistem.
La spaţiile virtuale şi la fiecare utilizator aparţin arhive separate de documente.
Spaţiul disponibil utilizatorilor poate fi setat individual şi în grup, conform cerinţelor instituţiei.
Documentele o dată încărcate pot fi ataşate la numeroase spaţii virtuale, sau comentarii forum,
fără ca spaţiul de stocare valoros să fie ocupat de mai multe ori de acelaşi document, ataşarea în
sine constituie doar o referire la documentul respectiv.



Afişarea, predarea şi evaluarea exerciţiilor
Această funcţie simplifică administraţia obligaţiilor profesorilor şi studenţilor legate de exerciţiile
din timpul anului universitar. Profesorul afişează exerciţiul, oferă detalii şi termene, apoi
studenţii, după efectuarea exerciţiilor, pot încărca materialele în sistem, care pot fi descărcate de
profesor, care apoi poate să introducă rezultatele studenţilor, totul în aceaşi aplicaţie. Studenţii au
posibilitatea de a consulta cu profesorii asupra exerciţiilor în „forumuri private”, separate.



Liste de înscrieri
Lista de înscrieri serveşte la organizarea unor activităţi comune pentru membrii unui spaţiu
virtual. De ex. organizarea şi înscrierea la consultaţii. Fiecare membru sau administrator a
spaţiului virtual poate crea listă de înscrieri.



Blog, perete
În cadrul spaţiilor virtuale, în afară de forum mai există şi alte posibilităţi de comunicare.
Membrii şi administratorii spaţiului virtual pot să introducă însemnări de blog în cadrul spaţiului
virtual. Cu ajutorul Peretelui se pot introduce însemnări mai scurte.



Ştiri
Cu ajutorul acestei funcţii profesorii şi administratorii pot împărţii cu studenţii ştiri generale sau
referitoare doar la un anumit grup în cadrul modulului Neptun Meet Street.



Votare
Prin funcţia votare se poate face un sondaj de opinie în cadrul membrilor unui spaţiu virtual,
asupra unor subiecte, la care se predefinesc câteva răspunsuri posibile.
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E-learning
Există posibilitatea de a adăuga sau şterge materiale E-learning la un spaţiu virtual, respectiv
de a vizualiza statisticile legate de materiale.

E-learning, forma modernă de învăţământ

Material E-learning referitor la înscrierea la discipline

Standarde şi SCORM
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) este un standard creat de organizaţia Advanced
Distributed Learning (ADL). Această organizaţie a fost creată în 1997 de Ministerul Apărării a
Statelor Unite ale Americii, Ministerul Muncii al SUA şi Biroul Ştiinţific şi Tehnic al Casei Albe, în
scopul de a strânge toate recomandările din domeniul E-learning într-un singur sistem, respectiv de a
califica programele realizate conform standardelor definite.
Răspândirea largă a E-Learning-ului este condiţionată de existenţa unui standard de materiale, care
este acceptat de toată industria, şi la care se conformă toţi membrii industriei. Acest lucru este foarte
important, fiindcă există multe soluţii de creare şi redare materiale E-learning pe piaţă, şi pentru ca Elearning-ul să însemne o soluţie eficientă şi economică în învăţământ, este necesar ca între aceste
sisteme să existe o trecere, asta însemnând că o aplicaţie de redare materiale să poată reda orice
material realizat în orice sistem.
Programul Neptun a fost dezvoltat de la început astfel încât să fie în
conformitate cu standardele SCORM. Datorită acestui fapt programul a
primit calificarea SCORM1.2 deja la 15 noiembrie 2005.
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Doar după un an, la 16 noiembrie 2006 organizaţia ADL a certificat, că
programul corespunde şi celui mai nou standard, SCORM 2004.
Suntem mândrii că programul pe care l-am creat, a fost al 10-lea program din
lume şi primul din Europa continentală, care a primit ambele calificări.

Încărcarea şi redarea materialelor E-Learning
Încărcarea şi redarea materialelor E-learning este posibilă pe suprafaţa online. Pentru redarea
materialului nu este nevoie de nici un alt program, doar de un calculator conectat la internet şi de un
program de navigare (de ex.: Internet Explorer, Firefox).
Gestionarea drepturilor legate de materiale E-learning
În cazul materialelor accesate electronic este foarte important, care dintre utilizatori are dreptul de
vizualizare şi/sau editare a unui anumit material, respectiv cine au dreptul de a încărca materiale. La
utilizarea modulului NMS, care este în conformitate cu SCORM, la încărcarea materialelor acestea pot
fi adăugate uşor la anumiţi utilizatori, sau grupuri de utilizatori.
Jurnalul de activitate a studenţilor şi crearea statisticilor
Un avantaj important a materialelor E-Learning faţă de materialul tradiţional este că activitatea
studenţilor poate fi uşor urmărită cu ajutorul sistemului informatic. Rezultatele obţinute pot fi
verificate imediat, într-o formă integrată, şi profesorul poate primi raportări automate referitoare la
progresul studenţilor.
Aceste posibilităţi sunt oferite de sistem, astfel profesorul poate primi rapoarte privind timpul petrecut
cu vizualizarea materialului, care părţi a materialelor au fost accesate, respectiv ce rezultate au obţinut
studenţii la testele legate de materiale.
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Caracteristici E-Learning:


Studiile devin mai transparente şi mai flexibile.



Simplifică munca profesorilor, deoarece materialul o dată pregătit trebuie doar actualizat.



Revoluţionează învăţământul la distanţă şi fără frecvenţă, deoarece permite educarea de
calitate a mult mai multor studenţi decât înainte.



Studiile devin mai flexibile şi pentru studenţi, materialele e-learning fiind accesibile oricând
oriunde.



Contribuie la formarea unei imagini instituţionale moderne, şi poate constitui un avantaj
faţă de alte instituţii.

Alte funcţii Neptun Meet Street:


Link-uri utile
La spaţiile virtuale se pot adăuga link-uri utile. Fiecare membru a spaţiului virtual are dreptul
de a adăuga link-uri.



Legarea spaţiilor virtuale
La spaţiile virtuale putem defini spaţiu virtual subordonat. Astfel informaţiile spaţiului virtual
respectiv vor fi vizibile şi la spaţiul virtual subordonat. Prin legarea spaţiilor de exemplu
putem împarte un document cu membrii mai multor spaţii virtuale, fără să legăm documentul
separat la fiecare spaţiu virtual.



Afişare întâlniri
Sprijină afişarea unor întâlniri, programul trimite automat invitaţie (sub forma unui mesaj
intern şi pe e-mail) tuturor participanţilor unei întâlniri. În cazul în care detaliile întâlnirii
afişate se modifică sau se şterge, sistemul trimite mesaj automat participanţilor.



Utilizarea calendarului
În cadrul modulului NMS avem la dispoziţie un orar, un calendar mult mai detailat, cu mai
multe informaţii. Este foarte important că aplicaţia NMS preia automat programările de
discipline şi cursuri din Sistemul de Studii, astfel orarul complet de cursuri şi examene apare
automat în calendarul propriu al utilizatorului.
În calendar, în afară de însemnările de tip ore şi examene, mai apar şi cele de tip întâlniri, liste
de înscrieri şi exerciţii.
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Ce oferă Neptun Meet Street instituţiilor de învăţământ superior?


Metode moderne, de secolul 21, în domeniul comunicării şi colaborării.



Funcţionare mai eficientă, mai transparentă, unitară şi reglementată.



Economisire de timp, energie şi costuri, datorită procedurilor simple şi unitare.



Posibilitate de comunicare a informaţiilor mai uşor şi mai repede, cu ajutorul suprafeţei simple şi
eficiente de publicare.



Posibilitatea de a crea o imagine instituţională ecologice (prin economie de hârtie) şi centrată pe
student.



În colaborare cu Neptun.Net LMS 3.0 poate uşura şi unifica comunicaţia legată de studiile Elearning a oricărei instituţii de învăţământ sau societăţi.



La dezvoltarea modulului NMS societatea noastră s-a străduit să profite din plin de datele şi
funcţiile deja existente în Sistemul Unitar de Studii Neptun.Net, cu scopul de a face utilizarea
programului mai uşoară şi mai plăcută, şi să profite din plin de posibilităţile integraţiei. Ca
rezultat, utilizatorii se înregistrează în ambele sisteme cu acelaşi cod Neptun şi parolă, şi nu
trebuie să-şi încarce separat datele personale şi de studii.
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Ce oferă Neptun Meet Street profesorilor?


Suprafaţă unitară pentru comunicarea cu studenţii, de la notificări, prin încărcarea materialelor, şi
până la gestionarea exerciţiilor din timpul anului universitar.



Cadru unitar, în care poate să vizualizeze şi să gestioneze toate cursurile predate.



Ajută fluxul de informaţii, deoarece nici o informaţie din sistem nu poate fi pierdută.



Program mai liber, deoarece sistemul este accesibil oricând, oriunde, şi prin utilizarea acestuia
devine inutilă prezenţa personală a profesorului la predarea exerciţiilor sau la notificarea
studenţilor.



Orar şi calendar mai detailat.



Modulul NMS preia automat programările de discipline şi cursuri din Sistemul de Studii, astfel
orarul complet de cursuri şi examene apare automat în calendarul propriu.

Ce oferă Neptun Meet Street studenţilor?


Suprafaţă unitară pentru comunicarea cu ceilalţi studenţi şi cu profesori.



Posibilitatea de orientare mai uşoară în legătură cu procedurile şi regulamentele instituţiei.



Cadru unitar, în care îşi poate vizualiza toate cursurile, cu toate informaţiile aferente, şi poate
preda exerciţii.



Program mai liber, deoarece sistemul este accesibil oricând, oriunde, şi prin utilizarea acestuia
devine inutilă prezenţa personală a studentului la predarea exerciţiilor sau la conferinţele
informative.



Orar şi calendar mai detailat, cu mai multe informaţii.



Modulul NMS preia automat programările de discipline şi cursuri din Sistemul de Studii, astfel
orarul complet de cursuri şi examene apare automat în calendarul propriu.
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IV. Module anexe
Gestionare cereri
14

Simplificarea şi accelerarea administrării proceselor de studii este asigurată prin modulul de
gestionare a cererilor din sistemul Neptun.Net, cu ajutorul căruia angajaţii instituţiilor pot crea în
sistem şabloane de cereri în formatul dorit, care apoi pot fi completate şi predate de studenţi prin
suprafaţa web. La cereri studenţii pot să ataşeze şi documente. După depunerea cererilor studenţii
pot urmări online procesul de evaluare, iar dacă cererea lor a fost evaluată ei primesc un mesaj
automat, respectiv pot să şi descarce din sistem cererile predate, în format pdf.
Administratorii pot să creeze şi să editeze şabloanele de cereri cu ajutorul unei suprafeţe de editare
uşor utilizabile. Datele studentului existente în sistem pot fi incluse automat în cereri, iar modul de
furnizare a datelor necesare completării poate fi setat astfel, încât la câmpurile de completat se pot
ataşa elemente de comandă (de ex.: butoane, liste derulante, textbox etc.). Şabloanele create pot fi
ataşate la unităţile organizaţionale ale instituţiei, sau la studii, astfel acestea devin accesibile tuturor
studenţilor, care aparţin de unitatea sau studiul selectat, până la termenul de valabilitate stabilit la
cerere.
Pe baza procedurii aplicate de instituţie,
există posibilitatea de a atribui
administrator,
evaluator,
respectiv
persoana, care va decide, la şablon.
Administratorii pot să vizualizeze cererile
depuse de studenţi în programul client,
evaluatorul şi persoana, care va decide
cererea poate să o vizualizeze în programul
client şi pe suprafaţa web. Dacă se cere se
pot predefini motive de evaluare şi decizie
la şabloane.
Răspunsurile completate de studenţi în
cererile depuse pot fi importate, şi utilizate
în alt program.
Din cererea evaluată se poate crea decret şi
menţiune oficială, acesta din urmă va
Staţiile cererii de transferare credite
apărea la menţiunile oficiale ale studentului.
Decretul şi menţiunea oficială creată din cerere poate fi vizualizată şi pe web studenţi.
Tipurile şabloanelor de cereri pot fi: generale, înregistrare studenţi, înscriere cămin, înscriere
examen final. Şabloanele de cereri, în funcţie de tip, pot fi astfel utilizate la înregistrarea studenţilor, în
modulul cămin şi în modulul de examinare finală.
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Editarea cererii în programul client

La şabloanele de cereri pot fi definite cerinţe de completare. La predarea cererii există posibilitatea
de calcularea punctelor, acesta poate fi utilizat de exemplu la înscrierea în cămin, sau la cererile
sociale.
Avantajele modulului de gestionare cereri:


Permite administratorilor de studii şi studenţilor să economisească de timp şi energie,
eliminând deplasările personale şi procedeele pe suport de hârtie.



Reduce utilizarea de hârtie în instituţie, şi costurile poştale.



Se reduce timpul de evaluare a cererilor.



Asigură stocarea pe termen lung şi posibilitatea de căutare ulterioară a cererilor depuse, în
modul cel mai economic posibil.



Administratorii, evaluatorii, şi persoanele, care vor decide cererile sunt anunţate prin mesaje
automate de cererea depusă.



Studentul poate urmări procesul de evaluare şi statutul cererii de la depunere până la decizie.



Studenţii sunt anunţaţi prin mesaje automate despre procesul de evaluare.
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Chestionare UniPoll
Simplu, rapid
Măsurarea rezultatelor, monitorizarea continuă a opiniei colegilor şi evaluarea acestor date în vederea
dezvoltării dinamice şi menţinerii calităţii a devenit parte integrantă a managementului modern.
Instituţiile sunt obligaţi să formeze sisteme de asigurare a calităţii.
La definirea scopurilor, sau la finalizarea unui proiect, la evaluarea ulterioară metoda cea mai eficientă
s-a dovedit a fi chestionarul. Cu ajutorul sistemului de creare chestionare instituţiile pot să îşi creeze
uşor propriile chestionare pentru profesori, angajaţi sau studenţi. Instituţiile pot să însumeze opiniile
studenţilor despre munca profesorilor, sau poate să şi publice chestionarul pe site-ul propriu.

Folosiţi Neptun? Utilizaţi serviciul nostru UniPoll!
Modulul UniPoll integrat în Neptun oferă posibilitatea de a afla opiniile studenţilor despre munca
profesorilor sau de a crea chestionare generale pentru utilizatorii Neptun.Net. Chestionarele pot fi
completate de studenţi prin suprafaţa web Neptun. Dacă se cere programul poate atenţiona studentul la
fiecare intrare, că are chestionar de completat, până ce el completează chestionarul. Astfel se poate
asigura completarea chestionarelor de un număr foarte mare de utilizatori.
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Cu ajutorul grupurilor de utilizatori sau tipurilor speciale de capitole, care se află în Neptun, întrebările
pot fi puse direct persoanelor vizate. Poate fi vorba de capitolele grupului de întrebări despre un
profesor, de capitolul legat la un curs, sau de orice altă întrebare generală, chestionarele trebuie create
doar o singură dată, şi trebuie adăugate la profesor, curs sau grup individual de utilizatori.
Modulul UniPoll ajunge la baza de date Neptun.Net, astfel, încât modificările efectuate în oricare
dintre cele două programe (în Neptun, sau în UniPoll) se realizează şi în celălalt program, astfel nu vor
apărea anomalii din cauza modificării datelor. Sub orice condiţii vom lucra cu cele mai actuale date.
Aţi efectua un studiu în cercul angajaţilor Dumneavoastră?
Trimiteţi angajaţilor Dumneavoastră chestionarul anonim sau personal prin email! Textul şi forma
emailului de notificare poate fi personalizat şi editat pe suprafeţe uşor utilizabile. Prin accesarea linkului trimis în scrisori, destinatarul poate să răspundă la întrebări. Dacă nu are timp să completeze tot
chestionarul, poate să întrerupă completarea, şi ulterior să continue de unde a întrerupt.
Aţi dori să efectuaţi o votare anonimă?
Alegerea reprezentanţilor studenţilor? Votare anonimă în Senat? Fiecare poate să-şi trimită votul chiar
şi de acasă. Rezultatele parţiale pot fi vizualizate oricând, pe perioada votării, după închidere
rezultatele pot fi afişate imediat.
Biroul Alumni ar efectua un studiu în cadrul studenţilor absolvenţi?
La chestionar se pot adăuga chiar mii de destinatari, instituţiile pot urmări cariera studenţilor
absolvenţi! Chestionarele pot fi trimise prin email, pot fi împărţite pe site-uri alumni sau chiar şi pe
Facebook.
Tipuri de întrebări
La redactarea întrebărilor puteţi alege dintre peste 15 tipuri de întrebări. Poate fi vorba de răspuns text,
sau de întrebare grilă, evaluare sau tip de întrebare mai complex, suntem siguri că o să găsiţi tipul cel
mai potrivit de întrebări.
Credeţi că am uitat totuşi ceva? Vă rugăm să ne comunicaţi idea şi vom crea noul tip de întrebări!
Cum doriţi Dumneavoastră!
Stilul şi imaginea chestionarelor pot fi personalizate prin definirea painilor de stil. Defniţi un logo
unic, fond şi butoane unice, ajustaţi chestionarul la imaginea instituţiei!
Gestionarea ramificaţiilor
Prin utilizarea paginilor şi capitolelor putem defini condiţii de afişare la unităţile întrebărilor, condiţii,
care ajută mai eficient sondarea grupului destinatar. La măsurarea calităţii unei servicii de exemplu
putem întreba de nivelul serviciului doar utilizatorii, care au răspuns, că au utilizat serviciul respectiv.
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Redactare chestionar

Completare offline, utilizare generală
Programul de redactare chestionare UniPoll poate fi utilizat cu ajutorul unui program de navigare.
Drept de editare pot primi şi colegii, care nu sunt utilizatori Neptun. Ei pot accesa suprafaţa de editare
de oriunde cu ajutorul conexiunii la internet şi a unui program de navigare.
Chestionarele create în programul UniPoll pot fi completate şi offline, fără conexiune la internet, cu
ajutorul celei mai noi dezvoltări, aplicaţia UniFill. Răspunsurile chestionarelor completate pot fi aduse
ulterior în programul UniPoll.

Evaluare, prelucrare date
Creaţi rapoarte unice din chestionarele completate! Prin raporturilor unice puteţi alege uşor întrebările
ale căror răspunsuri să apară în raport. Programul crează automat graficul cel mai potrivit tipului de
întrebări, şi afişează răspunsurile şi numărul răspunsurilor într-un tabel.
În cazul în care raportul nu vi se pare potrivit, şi doriţi să creaţi un grafic unic, aveţi posibilitatea de a o
face. Exportaţi datele în format .xlsx! Răspunsurile apar în coloane, numărul rândurilor va coincide cu
numărul completărilor. Datele astfel extrase pot fi prelucrate, puteţi crea grafice, tabele, sau chiar şi
scrisoare circulară!
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Neptun SMS
Serviciul Neptun SMS legat de Sistemul Unitar de Studii Neptun este o formă modernă, rapidă şi
eficientă pentru notificarea studenţilor.
Prin serviciul Neptun SMS, mesajele automate generate în sistem şi mesajele trimise din sistemul
Neptun.Net, sunt transmise imediat pe telefonul mobil a studentului, sub forma unui mesaj scurt
(SMS), astfel el poate fi notificat fără întârziere de evenimentele importante.
Comandare serviciu SMS de instituţie şi de student
În sistemul Neptun.Net şi studentul poate să îşi facă abonament la serviciul SMS, dar şi instituţia
poate să seteze, ca unele mesaje importante să fie trimise studentului şi sub forma unui mesaj SMS.
La setarea serviciul SMS de instituţie se pot filtra anumite grupuri de studenţi (de exemplu studenţii de
la un anumit studiu, forma de învăţământ zi), şi se pot filtrs şi evenimentele (de exemplu studenţii care
îndeplinesc aceste condiţii să primească SMS dacă li se introduce nota de examen). Fără utilizarea
filtrelor instituţia poate să seteze uşor trimiterea de mesaje SMS tuturor studenţilor.
La mesajele trimise de angajaţii instituţiei, deja la scrierea mesajului un automatism ajută la
concentrarea mesajului într-un câmp separat SMS, astfel luând în considerare numărul limitat de
caractere a mesajelor SMS.
În program există o suprafaţă separată pentru a ţine evidenţa mesajelor SMS deja trimise, unde apar şi
cele comandate de instituţie, şi cele plătite de student. Serviciul SMS setat de instituţie nu trebuie
aprobată de student, în acest caz studentul va primi mesajul pe numărul de telefon implicit, iar acest
lucru ajută la creşterea eficienţei a comunicării în instituţie.
Dacă studentul solicită serviciul
Contractul se face între student şi SDA Informatika Zrt, respectiv suportul de produse este efectuat tot
de firma noastră, deci instituţia nu trebuie să se ocupe de eventualele plângeri sau întrebări din partea
studenţilor. Firma noastră – ca şi în cazul sistemului Neptun – are grijă ca datele cerute la serviciul
SMS să fie în siguranţă, acestea nu pot fi accesate de persoane sau programe neautorizate.
Înregistrarea este gratuită, studentul poate comanda serviciul în pachete.
Studentul vede lista completă şi detailată a tipurilor de mesaje pe suprafaţa web a sistemului Neptun,
respectiv aici are posibilitatea de a comanda serviciul sms, aici poate alege tipurile de mesaj, care să i
se trimită şi în forma unui SMS.
În cazul comandării serviciului, la fiecare tip de mesaj se va trimite 1 mesaj SMS (textele de notificare
au fost concentrate într-un singur SMS la fiecare tip de mesaj şi eveniment), astfel studentul nu trebuie
să îşi facă griji, că un mesaj se va trimite în mai multe mesaje SMS.

Tipuri de mesaje
În afară de mesajele directe trimise de profesori, administratori şi studenţi, utilizatorul poate primi şi
mesaje generate automat de sistem, prin care el este notificat de modificările şi operaţiunile financiare
şi de studii. Tipul financiar poate fi de exemplu o obligaţie de plată afişată de administrator, sau o
bursă, iar mesajele de tip studii notifică studenţii despre evenimente ca introducerea notelor sau
modificarea orei examenului.
Mesajele automate de sistem legate de procesul de studii devin foarte importante pentru studenţi în
anumite perioade, în sesiune de exemplu, iar în aceste perioade contează foarte mult rapiditatea
notificării. Rezultatul acestui fapt este notificarea în format SMS, care asigură informarea studentului
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indiferent de locul, unde se află aceste, şi indiferent de calitatea telefonului pe care îl are. Studenţii pot
primi notificările importante şi dacă sunt la schi în străinătate, şi dacă se bronzează pe malul mării.

Ca şi în cazul mesajelor automate de sistem, şi SMS-urile de informare pot fi extinse, în funcţie de
cerinţele instituţiei.
Ce motivează utilizarea serviciului Neptun SMS?


Transmiterea rapidă a mesajelor.



Serviciul SMS poate fi utilizat cu orice tip de telefon.



Studentul poate să aleagă tipurile de mesaje, care să i se trimită prin SMS.



Este o formă concisă şi economică, deoarece un mesaj este maxim un SMS.

TimeR
La instituţiile de învăţământ superior s-a evidenţiat o cerinţă în creştere, de a accelera administrarea
personală, şi de a evita ca studenţii să stea la rând.
Este interesul ambelor părţi, ca studenţii să nu apară deodată la departamentul de studii, să nu se facă
rânduri lung în perioadele mai aglomerate, şi angajaţii departamentului de studii să-şi poată planifica
munca.
Pentru soluţionarea problemei a fost nevoie de un sistem de rezervare, prin utilizarea căruia studentul
poate să-şi rezerve o oră exactă direct din sistemul de studii, prin alegerea domeniului şi locului de
administrare.
Societatea Ramsys se ocupă de dezvoltarea sistemelor de direcţionare clienţi de 10 ani. Acest modul
TimeR a fost integrat în Neptun.Net, ca studenţii să beneficieze de experienţa administraţiei fără
aşteptare.
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Despre modulul TimeR pe scurt:


Soluţie informatică dezvoltată cu experienţă profesională de mai mulţi ani, pentru
economisirea de timp, cu funcţii accesibile pe web, prin Neptun.



Nivel înalt de siguranţă la realizarea conexiunii la internet şi program.



Folosirea hardware-elor moderne (terminal cu touch-screen, afişare grafică)



Gestionarea mai multor locaţii şi domenii de administrare.



Posibilitatea de a gestiona mai multe nivele de drepturi de utilizator.



Management central a sarcinilor.



Sistem de şablon, care poate fi editat liber, pentru realizarea diferitelor funcţii.

Punctul de vedere a studentului:


Prin TimeR studentul poate să-şi rezerve o întâlnire indiferent de timp şi loc.



Studentul vede programările sale rezervate, ora exactă a întâlnirilor, respectiv primeşte mesaj
automat, dacă o programare se modifică.



Administrarea se face într-un interval scurt de timp – suprapuneri.



Serviciul TimeR asigură alegerea programării potrivite.



Se poate forma o comunicare interactivă cu locaţia de administrare – pentru asigurarea
administrării exacte.
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Punctul de vedere a administratorului:


Prin clientul TimeR administratorii văd exact cine ce programare are, în cazul unor întâmplări
neaşteptate programările pot fi modificate, şterse, iar studenţii pot primi mesaj automat de
notificare.



Activitatea zilnică a administratorilor devine organizabilă.



Este de aşteptat că studentul vine pregătit la ora exactă a programării pentru administrare.



Un student, care nu se prezintă la ora programată nu constituie o cădere din capacitate.



Pauza de administrare poate fi planificată.

Punctul de vedere a conducerii:


Posibilitate de monitorizare online.



Crearea unor statistici din datele dorite.



Trimiterea automată a notificărilor despre programul cu publicul şi despre economia de timp.



Explorarea propunerilor de soluţionare.



Sprijinirea evaluării performanţei.
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Creare hartă de sarcini cu TimeR
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V. Raportări date, adeverinţe
Deoarece ideea de bază la dezvoltarea sistemului Neptun.Net a fost să utilizăm avantajele
administraţiei electronice, integrate în cât mai multe domenii posibile, astfel am urmărit să integrăm
numeroase automatisme în sistem, care simplifică activitatea administratorilor şi studenţilor.
Printre acestea amintim funcţia, prin care Neptun.Net este capabil să emită diferite documente cu
format predefinit, utilizând datele existente în sistem. De exemplu adeverinţa de statut de student,
respectiv adeverinţa sau factura despre plata taxei de studii.
Emiterea automată a documentelor sus
menţionate este deja asigurată în sistemul
Neptun.Net, însă posibilităţile de creare de
rapoarte, şi furnizare date sunt de fapt
infinite.
O altă formă de raportare date este expedierea
datelor către Registrul Matricol Unic.
Dezvoltările legate de obligaţia de furnizare de
date sunt create în primul rând în conformitate
cu prevederile din Ungaria, dar la cerere ele pot
fi implementate şi pe baza cerinţelor din alte
ţări.

Instituţiile au posibilitatea să creeze şi să stocheze în sistem şabloane individuale, personalizate.
Documentele emise pe baza şabloanelor, pot conţine orice date, situaţii sau date filtrate din sistem. Cu
ajutorul acestui sistem pot fi redactate de ex. adeverinţe de statut de student, adeverinţe de bursă, sau
chiar şi liste cu disciplinele diferitelor unităţi organizaţionale.
Redactarea şabloanelor personalizate este foarte simplă. Şabloanele fiind stocate în format html,
acestea pot fi vizualizate şi modificate cu ajutorul oricărui program exterior de redactare, de exemplu
un program de redactare textek. Pentru editarea şabloanelor de tip Fast Riport şi Net Riport există o
suprafaţă de editare integrată în program.
Noile tipuri de formulare permit, ca instituţiile să lucreze cu diferitele şabloane personalizate şi pe
suprafeţele web.
Orice tip de text sau imagine poate fi introdusă în aceste şabloane. Şabloanele sunt stocate în sistem
conform structurii organizaţionale, ceea ce înseamnă că se pot defini şabloane diferite la unităţi
diferite, astfel un şablon disponibil la un anumit nivel organizaţional poate fi accesat la toate nivelele
organizaţionale inferioare legate de acest nivel.
Datorită rapoartelor, documentelor generate automat, administratorii pot economisi foarte mult
timp în activitatea lor zilnică.
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Modulul de furnizare date FIR (RMU)
În Ungaria, crearea şi administrarea Sistemului de Informaţii în Învăţământul Superior (în
continuare FIR) este prevăzută prin noua Lege a Învăţământului Superior, în vigoare din data de 1.
martie 2006. FIR este un sistem de nivel naţional, care conţine uniform datele instituţionale,
ocupaţionale, cele privind căminele, studenţii, profesorii, respectiv alte date despre angajaţi.
Instituţiile au obligaţia să furnizeze aceste date către FIR, operat de către Societatea Nonprofit
Educatio, în containere semnate electronic, astfel încât orice modificare apărută trebuie comunicată în
termen de 15 zile.
Furnizarea de date FIR este automatizată şi simplificată de sistemul Neptun.Net la cel mai înalt nivel.
În programul client am creat suprafeţe separate pentru administratorii FIR ai instituţiei, unde
schimbările, care urmează a fi comunicate apar în formă de mesaje. Administratorii verifică aceste
schimbări, iar la apăsarea unui singur buton sistemul crează automat containerul, conform prevederilor
în vigoare, ataşează semnătura electronică şi îl trimite către FIR.
Răspunsurile pozitive şi mesajele de eroare sunt prelucrate de către Neptun.Net şi prezentate
administratorilor, tot în programul client.

Avantajele modulului de furnizare date FIR:


Colectarea datelor şi urmărirea schimbărilor
apărute sunt efectuate automat de sistem.



Îndeplinirea obligaţiilor legate de FIR reprezintă
o activitate suplimentară minimă pentru
administratori, datorită suprafeţelor create direct
în acest scop.



Instituţiile, care utilizează Neptun.Net, pot fi siguri
că îşi îndeplinesc obligaţiile la termen şi în forma
potrivită.
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Modulul credit studenţi
Procesul administrării creditului de student are două părţi.
Pe de o parte este furnizarea de date către Centrul de credit student; la o singură apăsare de buton
programul leagă datele cerute de centru de datele existente în sistem, pe baza cărora cu încă o apăsare
se crează şi mesajul de răspuns.
La sfârşitul procesului primim un mesaj cu cifre exacte despre cum au fost legate datele (cum a
identificat programul studentul şi studiul studentului), pe baza acestui mesaj cazurile îndoielnice pot fi
identificate şi reevaluate.
Pe de altă parte este procesul de cesionare, pentru care cerinţa creşte şi din partea studenţilor şi din
partea instituţiilor, fiindcă transferul direct este mai rapid şi mai confortabil pentru cele trei părţi
interesate. Cesiunea, în afară de semnarea contractului, poate fi efectuată în sistem, de la completarea
formularului până la achitarea obligaţiei de plată. În cazul în care instituţia foloseşte modulul
economic, după transferul de la Centrul de credit studenţi achitarea articolelor şi trimiterea datelor spre
sistemul economic se poate face prin câte un proces, câte o apăsare de buton.
Despre modulul credit studenţi pe scurt:


Furnizare de date către Centrul de credite studenţi într-un mod rapid şi exact.



Toată procedura de cesionare poate fi efectuată în program, de la completarea formularului şi
până la achitarea obligaţiilor de plată.
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VI. Modulul financiar
Când sistemul Neptun a apărut în viaţa instituţiilor de învăţământ superior, scopul a fost doar
simplificarea şi integrarea procedeelor administrative legate de procesele de studii. Însă pe parcursul
anilor instituţiile au profitat din ce în ce mai mult de avantajele administraţiei electronice, astfel ei
aşteaptă soluţii moderne, pe suport electronic în tot mai multe domenii. Pe lângă administrarea
proceselor de studii un alt domeniu principal este administrarea proceselor financiare legate de
studenţi ale instituţiilor, susţinerea acestor procese financiare permite o automatizare a proceselor la
nivel înalt, mărind totodată transparenţa proceselor. Deoarece Neptun.Net este de fapt un sistem de
studii, şi modulurile financiare integrate susţin în primul rând activitatea de gestionare a datelor
financiare legate de studii.
Sistemul trebuie să fie capabil să administreze cu precizie activitatea financiară a oricărei instituţii cu
structură complexă, respectiv să genereze situaţii actualizate şi structurate, în acest scop am creat
matrixul financiar, cea mai mare inovaţie a sistemului Neptun.Net! Cu ajutorul acestuia instituţiile
au posibilitatea să administreze şi să urmărească activitatea financiară uşor, simplu şi fără erori.
La administrarea proceselor financiare a studenţilor este foarte important ce fel de modalităţi de plată
pot fi gestionate de către sistemul electronic utilizat. Sistemul Neptun.Net a fost creat astfel încât să
fie capabil să administreze cât mai multe modalităţi de plată, astfel instituţiile pot alege dintre
posibilităţile oferite.
Acest material informativ prezintă şi analizează fiecare alternativă în parte. Însă instituţiile de
învăţământ superior au posibilitatea să opteze nu numai pentru una din modalităţile de plată accesibile,
ci şi să le aplice într-o combinaţie individuală, adaptând astfel sistemul la propriile nevoi.
În activitatea de administrare a operaţiilor financiare a unei instituţii de învăţământ superior pot apărea
erori umane (de ex. la plăţi şi încasări) în pofida automatismelor integrate, datorită numărului mare de
participanţi şi caracterului complex al proceselor. Însă sistemul Neptun.Net este conceput astfel, încât
aceste erori să poată fi corectate, iar sistemul să funcţioneze în condiţii de siguranţă pe baza datelor
corecte.
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Matrixul financiar
23

Matrixul financiar, una dintre cele mai mari inovaţii a sistemului Neptun.Net, deschide noi dimensiuni
în activitatea de decontare financiară a instituţiei. Matrixul financiar permite atât decontarea simplă,
fără erori a plăţilor şi încasărilor, cât şi întocmirea rapoartelor actualizate, generate automat. Datorită
structurii, sistemul este capabil să gestioneze toată activitatea financiară, legată de studii sau chiar alte
aspecte financiare a oricărei instituţii de învăţământ superior.

Structura matrixului financiar:
 Coloanele matrixului financiar reprezintă titlurile financiare de încasări şi plăţi (de ex. taxa de
reexaminare, taxa de studii, taxa de cămin, bursă, etc.).
 Rândurile reprezintă unităţile organizaţionale din structura organizaţională, conform ierarhiei
stabilite (Instituţie, Centre, Facultăţi, Catedre, (C), etc.).
 Rândurile cu unităţile organizaţionale pot fi divizate pe studiile (S) aferente fiecărei unităţi.
 Rândurile cu studii pot fi la rândul lor divizate pe locaţii (L), în cazul în care cursurile au loc la
mai multe locaţii, diferenţiate din punct de vedere financiar.
 Elementele matrixului financiar sunt diferitele coduri financiare (Cf). La acestea se adaugă
diferite valori şi parametri (nr contabil, nr subiect, modalităţi de plată, tipuri de adeverinţe etc.)
 La codurile financiare aparţin şi valorile tipice de plată, de exemplu taxa de reexaminare (de ex.
15 ron, 30 ron în caz de reexaminare etc.) sau taxe de servicii (de ex. măsurare suplimentară: 15
ron, recuperare temă de casă: 30 ron, etc.)
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Datele financiare ale instituţiei pot fi întreţinute uşor şi rapid,
datorită organizării sus menţionate a datelor, structurii logice şi
operaţiunii în grup. Din diferite coduri financiare pot fi alese
grupuri preferenţiale, iar parametrii acestora (de ex. nr. subiect,
TVA, modalităţi de plată, etc.) pot fi setate împreună.
Se pot alege de exemplu codurile financiare aferente unui anumit
titlu financiar (suprafaţa gri din imagine), dar tot atât de rapid pot
fi setaţi deodată şi parametrii codurilor aferente unităţilor
organizaţionale (suprafeţele încercuite cu diferite culori pe
imagine).
Pe lângă acestea, sistemul permite alegerea opţională a codurilor
financiare (pe imagine pătratele încercuite cu negru), alcătuind
astfel grupuri preferenţiale, după care se pot efectua diferite
funcţii cu acestea, respectiv caracteristicile acestora pot fi setate
împreună.
Rapoartele financiare sunt la fel de uşor de grupat şi personalizat.
Rapoartele vor fi întotdeauna actualizate, deoarece sistemul
conţine integrat toată activitatea financiară a instituţiei.
Matrixul financiar

Avantajele matrixului financiar:
 Studenţii pot afişa fără erori obligaţiile de plată, ca taxe de reexaminare sau taxe servicii, astfel
scutind angajaţii instituţie.
 Sistemul supraveghează şi în cazul angajaţilor instituţiei, ca aceştia să poată afişa obligaţii de
plată doar la unităţile organizaţionale de care aparţin.
 Uşurează categorizarea şi parametrizarea proceselor financiare.
 Cu 15-20 de titluri financiare se poate realiza şi urmări întregul proces financiar al unei instituţii.
 Permite economia de timp, energie şi costuri datorită utilizării simple şi caracterului integrat.
 Posibilitatea întocmirii rapoartelor financiare actualizate şi structurate.
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Modalităţi de plată
24

Modalitatea de plată a sumelor datorate de studenţi poate fi aleasă liber, astfel încât să corespundă
cerinţelor, aşteptărilor şi acordurilor dintre instituţii şi studenţi. În funcţie de decizia instituţiei, în
sistemul Neptun.Net sunt accesibile următoarele modalităţi de plată:


Plată din cont colector



Cont colector virtual



Mandat poştal



Card bancar



Terminal POS



Virament bancar



Casă



Plată prin mobil

Ca să întâmpinăm cerinţele utilizatorilor, sistemul Neptun.Net oferă instituţiilor posibilitatea de a
aplica o combinaţie opţională a modalităţilor de plată. Instituţia poate seta, separat pe coduri
financiare, ce modalităţi de plată pot fi utilizate.
Diferenţele dintre aceste modalităţi de plată sunt cele legate de modul de prelucrare şi automatizare a
plăţilor, tipul şi valoarea taxelor, respectiv necesitatea de administrare a plăţilor.
Câteva idei, care ot fi luate în considerare la alegerea modalităţii de plată:


Dacă în cazul taxei de reexaminare instituţia optează de exemplu pentru plata din cont
colector şi plata prin card bancar, atunci se poate seta condiţia, ca studenţii să se poată
înscrie la examen numai după achitarea taxei de reexaminare (atunci când condiţia participării
la examen este plata taxei de reexaminare). În cazul în care studenţii nu dispun de bani în
contul colector, taxa poate fi achitată on-line prin card bancar.



În cazul cursurilor profesionale poate fi autorizată plata prin mandat poştal, fiindcă de multe
ori condiţia înscrierii este prezentarea mandatului. Când se include în prospectul cursului un
mandat poştal în alb, în mod normal suma achitată este deja introdusă în contabilitate pe baza
numărului contabil şi de subiect, înainte de înregistrarea studentului. După înregistrarea
studentului plata poate fi atribuită studentului pe baza numărului şi seriei mandatului
respectiv.

Ca să permitem o administrare rapidă şi ca să scutim administratorii de activităţi suplimentare,
studenţii pot afişa la rândul lor obligaţii de plată definite de instituţie, indiferent de modalitatea de
plată aleasă. Rapiditatea şi uşurinţa cu care se pot efectua plăţile depinde numai de modalitatea de
plată autorizată de instituţie. În continuare vă prezentăm detailat caracteristicile principale ale fiecărei
modalităţi, respectiv diferenţele dintre ele, ca să vă ajutăm la alegerea modalităţii de plată potrivită.
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Plata prin mandat poştal
În comparaţie cu alte modalităţi de plată, la
utilizarea mandatului poştal, în funcţie de tipul
mandatului (mandat în alb, mandat completat
parţial, mandat Neptun), instituţia poate avea mai
multe
responsabilităţi
administrative.
La
dezvoltarea modulului am urmărit crearea unui
sistem, care să gestioneze automat majoritatea
acestor procese de lucru.
Sistemul Neptun.Net permite gestionarea mandatelor tipărite din sistem, şi a celor „străine”, care nu
provin din sistem. La tipărirea mandatului neptun, sistemul tipăreşte un cod unic de identificare,
alcătuit din 24 de cifre, pe locul stabilit de poştă, astfel este posibilă identificarea automată a
mandatului. În cazul în care instituţia încheie un contract cu poşta, sistemul este capabil să prelucreze
automat numărul de mandate emise în cadrul instituţiei, cu ajutorul fişierului primit de la poştă.
Dacă instituţia nu foloseşte funcţia de citire a fişierului, fiindcă nu are contract cu poşta, sistemul
permite, ca mandatul să fie înregistrat în sistem cu ajutorul codului tipărit, compus din 8 cifre.
Pentru o administrare uşoară şi automatizată, în afară de administratorii instituţiei, şi studenţii pot
înregistra mandatele cu ajutorul codului de identificare.
Din sistemul Neptun se pot tipări trei tipuri de mandate:


La tipărirea unui mandat Neptun, procesul este identic cu cel din cazul mandatului completat
parţial, însă la tipărire numele studentului şi suma apar pe mandat, prin urmare, în baza de
date, codul de identificare este corelat cu identitatea studentului. În cazul mandatului
completat nu este necesară corelarea manuală, însă, până la introducerea fişierului primit de la
poştă, administratorii instituţiei au posibilitatea validării logice.



La tipărirea unui mandat completat parţial, cu ajutorul codului de identificare compus din
24 cifre, în sistem se poate stabili codul financiar al plăţii aferente mandatului respectiv. După
introducerea fişierului, primit de la poştă, în Neptun.Net, mandatul este considerat achitat, cu
suma din fişier. În acest caz, codul financiar fiind cunoscut, deci este cunoscut şi numărul
contabil, şi numărul de articol, datorită parametrilor înregistraţi în sistem. Acestea fiind
identificate, tranzacţia poate fi trimisă către sistemul economic. În vederea evitării erorilor, pe
mandat se poate tipări şi suma de plată. Atribuirea unui mandat completat parţial la studentul
potrivit se poate efectua de către administrator înainte sau după introducerea fişierului primit
de la poştă. Acest procedeu poate fi efectuat şi de student, prin internet, însă numai după
introducerea în Neptun.Net a fişierului primit de la poştă. Dacă de exemplu un student iniţiază
certificarea mandatului înainte ca fişierul să fie introdus în sistem, atunci el are nevoie de
ajutorul unui administrator. În acest caz, sistemul consideră mandatul, ca fiind validat logic,
însă nu trimite plata către sistemul financiar până la introducerea fişierului primit de la poştă,
care funcţionează ca o adeverinţă financiară.



În cazul mandatului în alb, în afara codului unic de identificare compus din 8 cifre, apare
numai contul bancar al instituţiei. Corelarea mandatului în alb cu studentul potrivit se poate
efectua de către student, prin internet, sau de către administrator, cu ajutorul codului de
identificare poştal.

Avantajele plăţii prin mandat poştal:



Activitatea de administrare ân sistemul Neptun.Net este minimală.
Administrarea poate fi efectuată şi de studenţi, prin internet.
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Plata din cont colector
Esenţa contului colector constă în faptul, că sumele achitate de toţi studenţii sunt gestionate de
instituţie într-un cont comun, în cadrul căreia instituţia ţine evidenţa şi gestionează cine ce sumă poate
accesa.
La cererea instituţiilor, în sistemul Neptun.Net, am dezvoltat funcţionalitatea contului colector astfel,
încât acum orice instituţie poate utiliza mai multe conturi colectoare. Studenţii pot fi corelaţi cu
oricare cont colector (cu una sau chiar şi cu mai multe).
Principalele caracteristici ale noului cont colector:


Logica sistemului privind identificarea viramentelor a fost reînnoită şi amplificată
semnificativ:
o Dacă rubrica menţiuni este completată corect, atunci obligaţia de plată este achitată
automat la student.
o Dacă rubrica menţiuni nu poate fi interpretată, dar:
 Un singur utilizator a iniţiat viramentele de până acum din contul respectiv,
atunci sistemul atribuie automat plata la studentul respectiv.
 Contul bancar coincide cu contul unui student, sistemul atribuie automat plata
la studentul respectiv.



Sistemul se bazează integral pe tranzacţii. Prin urmare, viramentele exterioare neprocesate,
precum şi cele interioare pot fi anulate.



Dacă se înregistrează un virament din partea unui student, care nu este corelat cu contul
colector respectiv şi sistemul este capabil să îl identifice, programul adaugă automat studentul
la contul colector şi scade suma din datoriile acestuia.



Starea viramentelor interioare neprocesate poate fi setată la voie, individual sau în grup.
Această situaţe poate apărea în cazul în care trezoreria este închisă, însă instituţia trebuie să
vireze rambursările studenţilor.

Avantajele plăţii din cont colector:


Costurile sunt foarte avantajoase pentru instituţie.



Procesul este aproape complet automatizat.
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Cont colector virtual
În vederea reducerii duratei de procesare a plăţilor şi a costurilor legate de plăţile prin cont colector,
respectiv în vederea automatizării integrale a gestionării plăţilor suplimentare, întâlnit în cazul altor
modalităţi de plată, am creat contul colector virtual, cu ajutorul căruia studenţii pot vira sume
direct în contul din trezorerie, fără intermediul unei bănci comerciale. Studenţii au doar sarcina de a
trece la rubrica menţiuni codul lor Neptun, astfel fiind posibilă identificarea viramentelor de acest tip
de către sistemul economic, respectiv înregistrarea lor pe un număr contabil special (adică contul
colector virtual).
Utilizarea contului colector virtual necesită o colaborare foarte bună între sistemul Neptun.Net şi
sistemul economic utilizat de instituţie. Acestă colaborare este creată prin comunicare standardizată,
pe bază de XML şi poate fi realizată cu orice sistem economic.
Sumele virate de studenţi intră direct în contul din trezorerie, urmând ca sistemul economic să trimită
datele către Neptun.Net, care la rândul său identifică plătitorul pe baza menţiunii şi ţine evidenţa
soldului. După aceea, dacă studentul iniţiază o plată, Neptun.Net va informa sistemul economic asupra
numărului contabil la care trebuie înregistrată plata, din Contul Colector Virtual.
Din punctul de vedere a administratorilor şi studenţilor, utilizarea contului colector virtual nu diferă
de cel al contului colector normal.
Avantajele Contului Colector Virtual:


Reduce durata de procesare a
plăţilor.



Tranzacţiile nu presupun nici
un cost pentru instituţie.



Utilizarea sa automatizează la
nivel înalt corectarea erorilor
apărute la plăţile suplimentare
şi plăţile efectuate eronat.
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Plata prin card bancar
28

În cazul optării pentru această modalitate de plată, studentul poate selecta obligaţiile de plată pe care
doreşte să le achite, iar după alegerea plăţii prin card bancar, sistemul calculează totalul şi printr-un
canal sigur comunică datele tranzacţiei către Banca OTP. Sistemul deschide o nouă fereastră în
programul de navigare pe internet cu pagina web al băncii OTP, unde suma şi contul bancar (din
trezorerie) sunt deja afişate, iar studentul nu le poate modifica.
Studentul introduce datele cardului bancar pe pagina web OTP şi trimite plata. Odată tranzacţia
încheiată cu succes, serverul OTP comunică acest lucru printr-un canal sigur sistemului Neptun.Net,
iar acesta din urmă trimite studentului un mesaj privind reuşita tranzacţiei. Mai târziu banca trimite
într-un fişier analitic lista tranzacţiilor reuşite, precum şi comisioanele percepute. Plata prin card
bancar poate fi efectuat cu orice card capabil de plăţi online, nu doar prin card OTP.
Prelucrarea datelor în sistem are loc după ce fişierul analitic a fost încărcat. Comisioanele aferente
tranzacţiilor sunt înregistrate de sistemul Neptun.Net separat de sumele plătite, astfel comisioanele
sunt trimise către sistemul economic defalcat, pe baza codurilor financiare.
Avantajele plăţii prin card bancar:


Modalitatea de plată cea mai comodă şi cea mai rapidă pentru studenţi.



Soluţia cu sarcini minime de administrare pentru instituţie.



Plăţile sunt confirmate automat şi pe loc în sistemul Neptun.Net (tranzacţii online).



Serviciul poate fi folosit şi cu alte carduri, nu doar cele de la banca OTP, dar studentul trebuie
să încheie un contract cu banca, conform căruia cardul să dispună de posibilitatea de a fi
utilizat pentru plăţi prin internet.



În cazul plăţii prin card bancar se pot achita mai multe obligaţii afişate, printr-o singură
tranzacţie.
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Terminal POS
Modalitatea de plată „Terminal POS” funcţionează, ca şi când plătim la magazin cu cardul bancar. La
terminalul din biroul de studii sau de relaţii cu publicul administratorul selectează articolul sau
articolele, pe care studentul vrea să le achite cu cardul bancar, după acesta, ca şi la magazin
administratorul introduce cardul, iar studentul introduce codul pin. Sistemul Neptun.Net primeşte o
notificare de la bancă, astfel articolul studentului va fi imediat achitat.
Avantaje:


Posibilitate de plată imediată, legată de administrare.



Achitarea se face imediat.



Se poate utiliza cu orice tip de card bancar, indiferent de bancă sau tip de card.

Plata prin mobil
Cea mai nouă modalitate de plată a sistemului Neptun.Net este plata prin mobil. Studentul nici nu
trebuie să fie în apropierea unui calculator sau conexiune de internet pentru a-şi plăti obligaţiile în
sistemul de studii. Cu ajutorul unui cont bancar propriu şi un număr de telefon definit, prin colaborarea
sistemului de studii, a operatorului gsm şia unei bănci, studentul îşi poate achita obligaţiile de plată în
limita soldului disponibil printr-o singură operaţiune pe telefonul mobil. Din punctul de vedere al
instituţiei procesul este automatizat.
Avantajele plăţii prin mobil:


Datorită automatizării, procesul necesită foarte puţină administrare din partea instituţiei.



Studentul îşi poate achita obligaţiile oriunde, oricând, cu ajutorul telefonului mobil.

Factură electronică
29

Pe baza informaţiilor noastre curente, instituţiile îndeplinesc doar în mică parte obligaţiile lor de
facturare. Am dezvoltat deci o soluţie, prin care instituţiile pot emite automat, integral facturi în
cantităţi mari, cu activităţi minime de administrare şi costuri eficiente.
Prin această soluţie se poate garanta şi transmiterea sigură a facturilor către studenţi, acestea putând fi
descărcate de pe interfaţa web utilizată de către studenţi.
Prin utilizarea modulului se poate emite uşor factură electronică despre orice plată, iar facturile pe
suport de hârtie pot fi arhivate electronic cu uşurinţă. Se poate seta la fiecare cod financiar dacă plata
respectivă se poate factura sau nu. În cazul în care factura este electronică sau este arhivată electronic,
studentul poate descărca de pe internet un număr opţional de exemplare.
Sistemul Neptun.Net oferă studenţilor posibilitatea să împartă obligaţiile lor de plată (această opţiune
trebuie autorizată şi setată la parametri codului financiar), respectiv să introducă datele plătitorului,
astfel facilitând activitatea administratorilor.
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Avantajele facturilor electronice sau arhivate electronic:


Activitatea administrativă legată de facturi este redusă la minim.



Datorită sistemului de semnătură electronică, cantităţi mari de facturi pot fi semnate simultan
şi prevăzute cu ştampilă de timp.



Satisfacţia şi confortul studenţilor poate fi mărită, deoarece ei nu trebuie să se deplaseze
personal la departamentele de studii sau secretariat, ca să preia facturile, respectiv dacă până
acum instituţia a trimis facturile prin poştă, atunci cu ajutorul facturii electronice instituţia
poate economisi costurile poştale.

Procesul facturării electronice

57

Facturare automată
Cea mai nouă funcţie a sistemului Neptun.Net reprezintă o facilitate, atât pentru administratori cât şi
pentru studenţi. Datorită acestei funcţii factura electronică se emite automat, la orice plată efectuată.
În timp ce mai devreme studenţii erau nevoiţi să solicite factura personal sau prin Neptun.Net, iar
administratorii trebuiau să accepte aceste solicitări, prin această funcţie aceste procedee devin inutile.
Studenţii trebuie doar să decidă când vor factură cu plata prin casă, şi când factură cu plata prin
transfer bancar. Regularitatea şi ritmul emiterii automate a facturilor se poate configura conform
nevoilor instituţiei.
Avantajele facturării automate:


Activitatea administrativă devine şi mai redusă.



Asigură, că fiecare plată este decontată conform prevederilor legale.



Studenţii nu sunt nevoiţi să comunice separat solicitarea lor de facturi.
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Încheiere
Sperăm, că după studierea prezentului material o să întâmpinaţi numeroase soluţii, care credeţi, că ar
putea uşura activitatea instituţiilor Dvs. Dacă aveţi întrebări legate de produsele noastre, vă rugăm să
ne contactaţi cu încredere!

Contact:
E-mail: info@sdainformatika.hu
Internet: www.sdainformatika.hu
Telefon: (36) 1 209 4748
Portal produs: www.neptun.org.hu
Cu stimă: Echipa SDA Informatika
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