
 

Bevezetés:   Mi   ez   az   egész?  

A  POSZT.AKG.HU  célja,  hogy  az  AKG  elvégzése  után  segítsen  nekünk.           
Lehetőséget  kínál  a  kapcsolatteremtésre  pályaválasztók  és  az  útmutatással         
szolgáló  voltakágésok  között.  Az  általunk  létrehozott  rendszerben  az  AKG-t          
lassan  elhagyók  számára  "tippek"  formájában  adhatnak  a  régi  diákok  általános           
tanácsokat,  és  ha  mindez  kevésnek  bizonyulna,  az  oldal  a  személyes           
kapcsolatteremtést   is   elérhetővé   teszi.  

A   rendszer   felépítése  

A  rendszer  két  fő  pillérre  épül,  melyeknek  alapját  az  adattal  szolgáló  régi             
diákok  képzik.  Az  első  pillér  a  tanulmányok  megosztása,  amelyben  a  diákok            
megadják  tanulmányaik  időtartamát,  szintjét,  irányát,  illetve  az  intézményt         
ahol  azokat  végezték.  Az  érdeklődő  diákok  szintén  e  paraméterek  alapján           
tudnak   az   adatbázisban   szűrni.   

A  második  pillért  a  tippek  jelentik.  A  tippekben  a  diákok           
megfogalmazhatják  általános  tanácsaikat,  melyeket  a  kereshetőség  okán        
címkékkel  lehet  megjelölni.  Erre  példa  a  felvételi  eljárás,  a  lakhatás,  az            
egészségügy,  de  egy  tanulmánnyal  összekapcsolva  akár  egyetem-,  vagy         
országspecifikus  tippeket  is  adhatnak.  A  tippek  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  a             
tanulmányokkal  kapcsolatos  általános  információra  ne  kelljen  minden        
érdeklődőnek  rákérdeznie,  hanem  egy  helyre  összegyűjtve  hosszú  távon         
megtalálható   legyen.  



A   rendszer   működése  

A  regisztrációról  a  felhasználókat  e-mailben  értesítjük,  amelyben  egy  link          
eljuttatja  őket  a  regisztráció  oldalára.  Az  alapadatok  megadása  és  az  e-mail  cím             
visszaigazolása   után   a   regisztráció   elkészült.   

A  felhasználói  felület  három  fő  részre  oszlik.  Az  első  rész  a  főoldal,  ahol  az               
oldal  lehetőségeinek  a  rövid  ismertetésén  kívül  a  legnépszerűbb  tippek  és           
vizualizációk  is  láts zanak,  illetve  ezen  a  felületen  jelennek  meg  a  rendszerrel            
kapcsolatos  újítások  is.  A  második  rész  a  kereső,  ahol  az  érdeklődő  diákok  egy              
szűrőt  használva  kereshetnek  tanulmányokra  és  tippekre.  A  harmadik  rész  a           
“Saját  fiók”,  ahol  a  már  érettségizett  felhasználó  bejegyzi  a  tanulmányait,  illetve            
tippeket.   

Ezeken  kívül  további  alfunkciók  is  megtalálhatóak  a  rendszerben.         
Többségüknek  a  feladata  rendkívül  egyértelmű,  ilyen  a  személyes  adatok          
megadása,  az  impresszum,  a  gyakran  ismételt  kérdések  vagy  a          
jelszóváltoztatás.  A  vizualizációban  néhány,  a  rendszer  adatait  megjelenítő         
grafikon  látható.  A  hibabejelentésen  keresztül  a  felhasználó  megadhat  új          
intézményt,  vagy  ha  valamilyen  adatot  helytelennek,  elavultnak  talál  annak          
változtatását  is  megteheti.  Ezek  a  módosítások  csak  az  adminok  jóváhagyása           
után   lépnek   életbe.  

Mindenezen  lehetőségek  megadásával  reméljük,  hogy  az  oldal  hasznos  eszközévé  válik  a                      
továbbtanulás   előtt   álló   diákoknak.  
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