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1. A keretrendszer, rendszer beállítások

1.1.

A keretrendszer

A keretrendszer tartalmazza az adatbázist, a modulok futtató környezetét, a segéd és szótár elem
adatokat, bizonylattömböket, beállításokat, felhasználók kezelését, jogosultsági rendszert.
A keretrendszer biztosítja az összes modulra a következő funkciókat:
-

a modulok összekapcsolhatósága, adatátadással
minden modulhoz a szükséges szigorú számadású bizonylatok tömbjeit
minden látott adat közvetlen Excel exportja
felhasználóhoz kötött felületi elrendezések
egyszeres adatbevitel biztosítása a folyamatokban
az adatok tárolásának státuszokkal ellátott, folyamatba illesztett kezelésének biztosítása
költséghelyek kezelése
raktárhelyek kezelése
minden tételhez (objektumhoz) tetszőleges számú és típusú file csatolásának a
biztosítása
lejárati figyelmeztetések rendszer szintű kezelése
adatbiztonság
vonalkód olvasó használata
mágneskártya olvasó használata
hídmérleg interface
HUF mellett tetszőleges valutanem használata automata árfolyam (MNB, EKB)
lekérdezéssel
többszintű jogosultsági rendszer
többnyelvű felhasználói felület

1.2.

Rendszer követelmények

A SteelMan rendszer futtatásához Windows operációs rendszeren nyugvó hálózat szükséges.
Az operációs rendszer Windows XP vagy annál újabb. Javasolt dedikált szerveren futó
Windows szerver operációs rendszer használata több felhasználó esetén, de a rendszer képes
működni nem szerver környezetben is.
Az az adatbázis szerver MS-SQL 2008 R2, vagy annál újabb.
Szerver oldali erőforrás igény a futtatott MS SQL szerver változat hardware igényével
megegyezik.
Kliens oldali erőforrás igény: a futatott operációs rendszer hardware igényével megegyező,
semmilyen extra erőforrás nem szükséges.
Megjelenítő: Minimum 1024-es vízszintes felbontás szükséges.
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1.3.

Telepítés adatbázis kapcsolat kialakítása

A program telepítését IT szakember végezheti. A kezdő konfiguráció, így az adatbázis
kapcsolat kialakítása szintén szakember feladat. A felhasználói beavatkozások ezen a területen
nem javasoltak.
Mindenképpen a program újra konfigurálását jelentő esetek:
- a szerver gép újra telepítése
- a szerver gép nevének / bejelentkezési típusának megváltoztatása
- a hálózat IP cím tartomány változásai
- kliens gép telepítése / újra telepítése

1.4.

Felhasználók menedzselése

A program főablakának címkesorán a bal felső sarokban látható ikonra kattintva bal egér
gombbal, megjelenik egy helyi menü. Ez a menü tartalmazza a Beállítások parancsot, amelyet
választva a program alapbeállításait tartalmazó ablak jelenik meg.
A felhasználók lapra lépve nyílik lehetőségünk kétszintű jogosultsági rendszerben kezelni a
program használatára jogosult felhasználóinkat.
CSOPORT: a felhasználók azon köre, akik azonos jogosultsággal bírnak. Sok felhasználót
foglalkoztató rendszerben célszerű a feladatokat a munkamegosztás alapján csoportokba
sorolni. Pl. „Raktáros”, „Mérlegkezelő”, „Pénzügy”, „VEZETŐ” stb.
Az Új csoport gomb segítségével kezdeményezzük új csoport létrehozását. A megjelenő
ablakban megadjuk a csoport nevét, esetleg leírását. Ugyanitt a Jogosultságok mezőben egy
hierarchikus, + jelek segítségével kibontható jogosultsági fán kipipálhatjuk a csoportra jellemző
egyes jogokat. Pl. ha az adott csoportnak engedélyezni akarjuk a Munkalap létrehozása
funkciót, akkor a Munkalap / Munkalap adatok szerkesztése / Új munkalap létrehozása pipát
kell megjelölni.
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Miután az összes vonatkozó jogot beállítottuk a Rendben gombbal mentjük el a változásokat.
Ezt követően létrehozhatjuk a felhasználókat az Új felhasználó paranccsal. A Login név mező
tartalmazza azt a belépési nevet, amellyel a felhasználó beléphet a rendszerbe. Jelszó megadása
kötelező.
Lehetőségünk van a partner törzs saját dolgozóit a belépési névhez csatolni. Így a program
egyes helyein a belépés alapján teljes névvel, adatokkal azonosítható az adott műveletet elvégző
munkatárs.
Az új felhasználót a Csoport tagság fülön lehet csoportba rendelni. Egy felhasználó több
csoportba is tartozhat, ebben az esetben az összes joggal rendelkezik, amit az egyes csoport
tartalmaznak.
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Felhasználót törölni az adatlapján belül az Aktív pipa törlésével tudunk. Ilyenkor az összes
művelete megmarad a dolgozónak, de a továbbiakban már nem léphet be a rendszerbe.
A kapott csoport jogokon kívül az egyes felhasználóknak a Jogosultságok fülön is megadhatunk
un. egyedi jogokat. Ezekkel a jogokkal a csoportjogok kiegészülnek.
A rendszer alapértelmezésben tartalmaz egy sysadmin nevű felhasználót, amely az összes
lehetséges joggal bír, és ezek tőle nem elvehetők. Javasolt ezen sysadmin felhasználó egy
felelős személynek történő kiosztása, és a kezdeti 123 jelszó megváltoztatása. A későbbiekben
a jogok kiosztása és megváltoztatása a sysadmin felhasználó feladata lehet.

1.5.

Adatbázis mentések

A program főablakának címkesorán a bal felső sarokban látható ikonra kattintva bal egér
gombbal, megjelenő helyi menü tartalmazza az Adatbázis biztonsági mentése parancsot. Ez a
parancs csak a szerver szerepű gépen használható.
Hatására a program a megadott mentési helyre a teljes adatbázist elmenti. Ezt a mentést a
későbbiekben adatvesztés esetén használhatjuk az adatok visszaállítására.
A program telepítésekor, ha van megszakítás nélkül működő szerverünk, kérjük az automatikus
mentés beállítását.
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Ugyanitt található az adatbázis visszaállítása mentésből parancs. Javasolt, hogy ezt a
lehetőséget csak a megbízott rendszergazda használja. Az összes az aktuális adatbázisban lévő
adat felülíródik!

1.6.

Adatimport és adatexport lehetőségei a rendszerben

A rendszer képes fogadni Excel formátumú file-okból a cég egyéb elektronikus
adathalmazaiban meglévő termék és partner adatokat. Ezen importálás előtt célszerű az adatok
karbantartását, naprakészre állítását megtenni.
A program a benne eltárolt adatokra teljes körűen biztosítja az Excel export lehetőségét. Bárhol
a programban bármely táblázaton állva a helyi menü „Küldés Excelbe” parancsával küldhetjük
ki az adatokat. Ez a lehetőség a Riportok modulban futtatott lekérdezések eredmény tábláira is
érvényes.
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2. Törzsadatok

A törzsadatok modul tartalmazza mindazon alap adatokat és beállításokat, amelyek a folyó
munkát lehetővé teszik.

2.1. Raktárhelyek

A program képes egy cég több raktárhelyét kezelni. Használata akkor indokolt, ha az egyes
raktárhelyek eltérő címen vannak, és közöttük tényleges készlet forgalom zajlik. Az egyes
raktárhelyek közötti készletmozgás csak Kiadás és Bevételezés tranzakciókkal valósítható meg.
(Lásd Tranzakciók).
Ha egy telephelyen különböző helyi raktárokat kezelünk, pl. „Kézi raktár”, „Festék raktár” stb.,
de ezek között nincs mozgás, akkor a termék kategória lehetőséget használjuk a tételek
szétválogatására.
Új raktárhelyet a hasonló nevű gombbal hozunk létre, majd a megjelenő párbeszéd ablakban
megadjuk a raktárhely adatait.
Amennyiben nem hozunk létre raktárakat, úgy a program egy alapértelmezett raktárhelyet
használ.

2.2. Bizonylat tömbök
Bizonylat tömbök fogalma: olyan szigorúan sorszámozott (nyilvántartott) bizonylatok sorozata,
amelyek egy összefüggő sorszám tartományt alkotnak, és azonos paraméterekkel rendelkeznek.
A bizonylat tömböket feladatuknak megfelelő csoportokba osztjuk. Ilyenek pl. a
számlatömbök, a szállítólevél tömbök vagy a munkalap tömbök. Minden tömb típusból
létrehozhatunk tetszőleges számút. Azonos típusú tömböknél ebben az esetben mindenképpen
javasolt a Sorszám formátum adatnál eltérő jelzést használni.
Az új bizonylat tömb létrehozás gombra kattintva legördül a létrehozható tömbök listája.
Válasszuk ki a tömbtípust!
A megjelenő ablakban az adott tömbtípusra jellemző adatokat állíthatjuk be. A szürke mezők
tartalmát a program automatikusa adja meg.
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Az alábbiakban egy számlatömb adatait tekintjük át:
-

-

-

Név: a számlatömb neve
Kezdő sorszám: az első kiadott sorszám, ahonnan a rendszer elkezdi a tömbben a
bizonylatok kiadását
Sorszám formátum: egy sablon megadásával kialakíthatjuk a számla formátumot.
”Szöveg” – idézőjelek közötti szöveg változtatás nélkül jelenik meg, 000000
karakterekkel megadhatjuk a sorszám rész hosszát. Ahány 0-t adunk meg, a sorszám
rész mindig olyan hosszra lesz kiegészítve kezdő 0-kal.
Szöveg sablon: előre beírt szöveg rész, amely az adott bizonylat megjegyzés
részében jelenik meg. A sablonok megadása a Törzsadatok / Szöveg sablonok
részben lehetséges.
Pénznem: itt dől el a bizonylaton használt pénznem fajtája.
Kerekítés: az adott bizonylat tömb összes bizonylatán a számítások ennyi tizedes
jegyre történnek. Pl. Ha EUR számlatömböt nyitunk, akkor a tizedes jegyek számát
célszerű 2-re választani.

Bizonylat tömböt zárni az aktív pipa törlésével tudunk. Az alapértelmezett pipa kiválasztásával
a tömb lesz az új bizonylat létrehozásánál az automatikusan megjelenő.
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2.3. Szótárelemek
Ebben a modulban adjuk meg a teljes programban használt listák elemeit. Így a felhasználók
mindig csak olyan értékeket adhatnak meg egy adott mezőben, amelyet a megfelelő
jogosultsággal hoztak létre és így biztosan érvényes.

3. Partnerek kezelése

3.1. Partner adatok rögzítése
Bármely funkcióhoz a partnerek kiválasztása, megadása egy közös törzsből származik.
A Partnerek modulba belépve egy áttekintő listán az összes már eddig rögzített partner
bejegyzése megjelenik. Ez a lista hasonlóan az összes listához, rendezhető, szűrhető és
exportálható.
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Egy partner adatlapja a következő felépítésű:

Az Alapadatok lapon található a leggyakrabban használt adatok köre, illetve az első cím.
Egy partnerhez tetszőleges számú címet megadhatunk a második fülön. Közöttük szerepel egy,
az alapértelmezett, ami az adott cég számlázási címét jelenti.
FIGYELEM! A saját cég adatainak kitöltése a munka kezdetén elengedhetetlen! A rendszerben
egy saját cég lehet. Ezek az adatok szolgálnak a kimenő bizonylatok, pl. számlák kitöltésének
alapjául.

A bankszámlaszámok fülön adhatjuk meg a cégek által használt számlaszámokat. Különös
jelentősége van a saját cég esetében. Javasolt itt a bank nevét és SWIFT kódját is megadni.
12

Partnerek esetén használható a többszintű, hierarchikus kategória rendszer, amely alapján
tetszőleges beoszthatók a partnereink.
FIGYELEM! Ez a törzs szolgálhat a saját dolgozók, személyi erőforrások rögzítésére is. Ezeket
természetesen osszuk be a megfelelő kategóriákba. De NEM azonos a dolgozók teljes körű
nyilvántartására alkalmas modullal.

3.2. Új ügyfél rögzítése
Az ügyfelek rögzítése, adataiknak tárolása egy nagyon hasonló ablakban végezhető el, mint a
termékek esetében. Az „Új ügyfél” gomb hatására megjelenik az ügyfelek adatlapja, amely
kitölthetők az ügyfelek adatai.
Fontos: használjuk a kategóriákat a partnertörzsben szerelők szétválogatására.

3.3. Ügyfél szerkesztése
Az ügyfélen állva kettős kattintással, vagy a Szerkesztés gombra kattintva tovább
szerkeszthetjük az ügyfél adatlapját.

3.4. Ügyfél törlése
A program az ügyfeleket is logikailag törli a Törölve jelölőnégyzet kipipálásával. A logikai
törlés azt jelenti, hogy az adatok az adatbázisban megmaradnak, de a listákban, műveletekben
nem elérhetők. Ha a partner lista alján látható „Töröltek is látszanak” jelölőnégyzet ki van
pipálva, akkor a törölt adatok is megjelennek a listában, egyébként nem látjuk ezeket.

3.5. Saját cég adatok

A partnertörzsben kerülnek rögzítésre a programot használó cég adatai is. Új partnerként
felvesszük cégünk adatait, és a Saját cég pipával jelezzük, hogy ezek a saját adataink.
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A partnertörzs Saját cég adatok nyomógombjával is szerkeszthetjük adatainkat.
Fontos: az itt kitöltött adatok kerülnek pl. a kiadott számlák eladó adataihoz, ezért a saját cég
adatok kitöltését pontosan végezzük el, illetve gondoskodjunk, hogy csak a megfelelő
felhasználók módosíthassák ezeket.

3.6. Csatolmányok
A csatolt file-ok fülön van lehetőségünk az adott partnerhez tetszőleges számú és típusú
elektronikus dokumentumot csatolni.
Lehetőségünk van a rendszerben egy-egy partnerhez különböző típusú események rögzítésére
is. Ezek az események lehetnek reklamációk, különböző reklám tevékenységek,
megelégedettség vizsgálati esetek stb. Az eseményekhez Megoldási utasítást rendelhetünk
határidővel, valamint ezen utasítás teljesítésére is lehetőségünk nyílik.
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4. Cikktörzs

Ebben a részben kezeljük termékeinket, szolgáltatásainkat és adjuk meg azok adatait. Az
áttekintő nézetben táblázatos formában szűrhető, rendezhető formában kezelhetjük a cikkeket:

4.1. Új szolgáltatás/termék bevitele:

Új terméket a termékek oldal kiválasztása után az „Új termék” nyomógomb lenyomásával
kezdeményezünk. A megjelenő Termék/Szolgáltatás adatok párbeszédablakban (Adatlap)
berögzítjük a termék adatait.
 A Termék/Szolgáltatás kódja adat egy szám azonosító. Ezt vagy a program
ajánlja fel, vagy mi bevihetünk kézzel egyet. Névvel együtt közösen kezeli a
rendszer, vagyis egy forgalomnál elég elkezdeni begépelni a kód elejét és a
program megkeresi a terméket.
 Megnevezés, az név, amellyel a papírfajta szerepel a program minden listájában.
 Leírás: hosszabb név, idegen nyelvi név, amelyet akár a számlán is



megjeleníthetünk.
Egység: az a mértékegység, amiben forgalomnál, tranzakcióknál mérjük a
terméket. Ez itt általában a kg..
Nettó egység ár: az alapár, amelyet a rendszer használ, ha nincsen megadva a
termékre egyedi ár. Lásd: Egyedi árak
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Termékek azonosítása a rendszerben sokféle módon történhet. Használhatjuk a
rendszer által generált azonosítót, adhatunk meg kézzel „Termék kódot”,
használhatjuk a rendszer által generált vonalkódot, adhatunk meg külső
beszállítói vonalkódot, illetve a termékeket összevonhatjuk kötegbe sarzs
megadásával. Bizonyos estekben igény van a termékek egyedenkénti
megadására is. E két utóbbi lehetőséget a megfelelő tranzakciós illetve
munkalap tételsorokban tehetjük meg.

Az új terméket ennyi adattal már rögzíthetjük, és egy későbbi időpontban tovább
szerkeszthetjük, vagy még rögzítés, kilépés előtt az alábbiakban olvasható további
lehetőségeket is megadjuk.
Az új termék bevitelét a Rendben gombbal zárjuk.

4.2. Készlet adatok:
Csak a fehér színű mezőkbe írhatunk, a többi mezőt a program tölti ki a bekövetkezett
változásoknak megfelelően. Minimum készlet: az a mennyiség, amely alatt a program
figyelmeztet a beszerzésre.
Ha szolgáltatásokat is nyújtunk, (SZOLGÁLTATÁSOK lap) a Tranzakciók és készlet adatok
tárolása jelölő négyzetet ki kell kapcsolnunk, hiszen szolgáltatás esetében nincs készlet kezelés.
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4.3. Termék összeállítás
Ezen a lapon lehet megadni az eladni kívánt összetett termék alkotóit és mennyiségeiket. Új
összetevőt a Hozzáad nyomógomb segítségével adhatunk az összetételhez. A megjelenő Kereső
ablakban kiválasztjuk a kívánt alkotót, majd a Rendben gombbal hozzáadjuk a összetételhez.
Ezt követően megadjuk a felhasznált mennyiséget. Ha egy összetevőt törölni szeretnénk, ezt az
eltávolít nyomógombbal tehetjük meg a kérdése tétel egérrel történő kijelölése után.
Új összetevő hozzáadásánál mindig álljunk a legfelső sorban a termék nevére. Ha már
valamelyik összetevőn állunk a program az alá fogja az új összetevőt betenni, ezzel hierarchikus
szerkezetet alakíthatunk ki.

4.4. Kategóriák
Ezen a lapon kialakíthatjuk termékeink kategóriáit, illetve az aktuális terméket beoszthatjuk
kategóriákba. Kategóriák alapján bonthatjuk az elszámolással kapcsolatos listáinkat. A
kategóriákat szabadon szerkeszthetjük:

4.5. Termék adatainak szerkesztése
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Ezzel a lehetőséggel egy már meglévő termék adatait változtathatjuk meg. A termék listában
kiválasztva a kérdéses terméken kettőt kattintva, vagy a Szerkesztés nyomógomb használatával
kezdeményezhetjük az adatok szerkesztését. Ugyanaz az ablak (Adatlap) jelenik meg, mint amit
az új termék bevitelénél használtunk, és benne ugyanazokat az adatokat változtathatjuk meg. A
változásokat a Rögzít nyomógombbal, vagy a „Rendben” gombbal menthetjük el.
4.6. Termékek törlése
Terméket törölni a termék Adatlapján a Törölve jelölő négyzet kipipálásával. Az adatok nem
törlődnek véglegesen a számítógépről. Ha a termék lista alján látható „Töröltek is látszanak”
jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor a törölt adatok is megjelennek a listákban, egyébként nem
látjuk ezeket.
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5. Kereskedelem
Az árucikkek rendszeren kereszteli forgalma a Megrendelések modulban indul.

5.1.

Megrendelés tömbök létrehozása

Első feladat, hogy a mindkét iránynak megfelelő megrendelés bizonylattömböket létrehozzuk.
A bizonylat tömbök használatát részletesen a 2.2. fejezet írja le. Történik a Törzsadatok /
Bizonylattömbök oldalon Megrendelés típusú új tömb létrehozásával és az alábbi adatok
megadásával.
Alábbi példa egy beszállítás irányú megrendelés tömb:

A következő példa pedig egy értékesítés irányú megrendelés tömb adatait tartalmazza:
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A két irányt a „Bejövő megrendelések (eladás)” jelölő négyzet bekapcsolása állítja be.

5.2.

Beszerzés

Egy beszerzési folyamatot a Megrendelések modulban indítunk egy új megrendelés
készítésével. A megrendelés párbeszédablakban kiválasztjuk a beszerzés iránynak megfelelő
tömböt, majd kitöltjük a fejléc adatokat:
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Ezt követően lehet a tételeket hozzáadni a megrendeléshez, kitöltve a mennyiséget, valamint
ha szükséges átírva az árat. A rendszer jelzi az aktuális készletet. A bevitelt a Megrendelés
tárolása funkcióval fejezzük be. A beszerzés „Új” státuszba kerül.
Használható folyamat státuszok a beszerzés során a következők:
1. Új – piszkozat jellegű, még nem élő megrendelés
2. Aktív – éles megrendelés. Aktiválás nyomógombbal léptetjük
ebbe a státuszba. Kötelező lépés.
3. Visszaigazolt – partner által vállalt teljesítés. Nem kötelező.
4. Megrendelt – partnernek kiküldött megrendelés. Kötelező
státusz.
5. Beérkezett – tétel státusz. Tétel kijelölés után a „Szállítva
gombbal” kapcsolható. Kötelező státusz.
6. Bevételezve – A készlet könyvelés funkcióval állítható be tétel
kijelölés után. Ebben a lépésben kerül be a raktárkészletbe a
termék. Ha minden tétel bevételezett, akkor az egész
megrendelés is „Bevételezve” státuszú lesz.
Szállítólevél a Megrendelt státusz után készíthető az eszköztár hasonló nevű gombjával. Az
elkészült szállítólevél bekerül a Szállítólevelek modulba. Lehet közvetlenül nyomtatni a
megrendelésből indítva, vagy piszkozatként áttéve a szállítólevelek modulban. A szállítólevél
készítése nem állít státusz és független a készletkezeléstől. Nem kötelező.

5.3.

Értékesítés

Az értékesítése folyamat teljesen a beszerzés mintájára történik, azzal a különbséggel, hogy
az elején a megfelelő tömböt, vagyis értékesítés szerepű megrendelés bizonylat tömböt
választunk:
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A kitöltés, a folyamat és a használt státuszok ugyanazok, mint a beszerzés esetén.
Természetesen a jelzett cikkek a készletből levonásra kerülnek a készlet könyvelés során.
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6. Kimenő számlák
Számlázni az alábbi módokon lehetséges:
- Amikor a forgalomból (Mérlegelés és Forgalom modulok használata esetén)
automatikusan, annak adatainak felhasználásával készítünk számlát automatikusan
- Megrendelésből indított kereskedelmi tevékenység (Megrendelések és
Szállítólevelek modul használata estén) esetén a szállítólevekből automatikusan
- Amikor a számlák modulban tetszőleges tartalommal számlázunk, függetlenül a
forgalmaktól. Ebben az esetben KÉZI számláról beszélünk.
Alapvető különbség a két módszer között az, hogy csak olyan termékek útját tudjuk a
projekteken végig követni, amelyet az automatikus számlázási lehetőséggel valósítunk meg.

6.1 Automatikus számlázás forgalmak alapján
A Forgalom modul Kimenő számlák parancsával kezdeményezzük a számlázást. A megjelenő
párbeszéd ablakban a szűrők megadásával kigyűjtjük a számlázandó forgalmak listáját:
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A listában kijelöljük ki azt a tételt, amelyet most szeretnénk számlázni. Ezt követően nyomjuk
meg a Rendben gombot. Hatására megjelenik egy lista a lehetséges számlatömbökkel. Ezek
közül választva megjelenik a számla szerkesztő a kijelölt tételekkel.
FIGYELEM! E helyen dől el a számla valuta nem! Amilyen valuta nem a kiválasztott
számlatömb valuta neme, az lesz a számla valuta neme is !
A számlán töltsük az dátumokat, illetve a fizetés módját. Amennyiben fordított adózású
számlát kívánunk kibocsátani, akkor az ilyen nevű jelölő négyzetet pipáljuk ki.
Ellenőrizzük a tétel adatokat. Az egységár mezőben itt még lehetőségünk van az eladási ár
megváltoztatására. A mezőt elhagyva a program újraszámolja a számlát.
Ha a rendben gombra kattintunk, akkor egy un. számlapiszkozat készül, amelyet a továbbiakban
még korlátozás nélkül megnyithatunk és szerkeszthetünk.
Amikor a számlát a Nyomtat gombbal kinyomtatjuk, akkor lesz belőle végleges, lezárt számla.
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FIGYELEM! A számla nyomtatás után nem szerkeszthető!
Helyesbítő és jóváíró számla készítése szintén az Eszközök menü megfelelő parancsával
történik.
Ha egy számlát véglegesnek tekintünk és le kívánjuk zárni , akkor válaszuk a nyomtatás
gombot. A megjelenő párbeszédablakban válasszuk ki a számla nyelvét.

Ha a számlánk EUR-ban készül (vagy más valutában), akkor meg kell adnunk a valuta
árfolyamot. Ez szükséges ahhoz, hogy a rendszer forintban is képes legyen nyilvántartani a
bevételt, illetve előírás szerint a számlán feltüntesse forintban az adó értéket.
Szintén fontos lépés a bankszámlaszám beállítása. Ez lehet a tömbben beállított számlaszám,
de lehet ettől eltérő az adott számlára érvényes számlaszám. Ezen számlaszámok alapján a
számlariportokban készíthetünk a bankforgalomra kigyűjtést, nyomtathatunk banknaplót.
(Lásd: Saját cég adatok)

6.2. Szállítólevélből készített számla
Történik a Szállítólevelek modul Eszközök / Számla készítése paranccsal. Mindenben
megegyezik a 5.1. fejezetben leírtakkal.
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6.3. Kézi számla készítése
A munkalapoktól teljesen függetlenül is adhatunk ki számlákat a rendszer segítségével. Ekkor
a számlakészítést a Számlák lapon kezdeményezzük az Új számla nyomógomb segítségével. A
számla készítés további menete teljesen megegyezik a 6.1. -ben leírtakkal.

6.4. Határidő figyelés
A Riportok / Munkalapok, munkák / Határidők parancsával indítható a lekérdezés, amely
tetszőleges dátumra kilistázza a legyártandó termék adatait. Ezek az adatok a munkalapok
tételjegyzékéből származnak.

7. Dolgozók nyilvántartása
Történik a hasonló nevű modulban. Az áttekintő táblázatban a szokásos módon láthatók és
kezelhetők az egyes dolgozók.
A szerkesztés vagy új dolgozó gomb hatására az alábbi párbeszédablak jelenik meg:
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Ezen az adatlapon látható, hogy a program lehetőséget ad az alapadatok tárolásán kívül az
alábbi funkciók megvalósítására is:
-

végzettségek, tanfolyamok nyilvántartása
orvosi vizsgálatok és eredményeik, azokhoz kapcsolható érvényességi idők megadása
költségek – tetszőleges, előre nem definiált tervezhető és nem tervezhető költségek (pl.
munkába járás költségei, cafeteria, térítések, tanfolyami díjak stb.)
jelenléti ív kezelése, ehhez tartozó kimutatások munkaügy felé
egyéb szöveges adatok tárolás, (pl. leltár felelősség, munkaköri leírás, időszaki

-

munkautasítások)
tetszőleges számú és formátumú elektronikus dokumentum csatolása a dolgozóhoz. (pl.
szerződések, munka alkalmassági vizsgálatok, jogosítványok)
tetszőleges egyéb előre nem definiált, felhasználói adatmező kezelése

-

Kötelezően kitöltendő a Vezetéknév, a Keresztnév és a Telephely mező. A

-

munkakörre vonatkozó adatokat a Munkahelyi adatok fülön tölthetjük ki.

Funkcionálisan a modul megegyezik a rendszer többi moduljával, így pl. dolgozót is csak
logikailag tudunk törölni.
Figyelem! Az itt található adatok a jogosultsággal rendelkezők számára szabadon látható
és írható! Így csak olyan adatot adjunk meg, amelynek kezelésére és továbbadására engedéllyel
rendelkezünk. Ezen felül a kiválasztós listák adatainak átírását figyelmesen végezzük el, mivel
ez más dolgozóknál is módosulást eredményezhet.

7.1 Jelenléti ív
A programban a dolgozókról jelenléti ívet tudunk vezetni az alábbi adatokkal:
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A rendszer rögzített adatok alapján vezeti és kalkulálja a dolgozó éves munkaidő és szabadság
adatait.
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8. Gépjármű modul

A modul feladata egyrészt a saját gépjárművek törzs adatainak, valamint költségeinek,
vizsgáinak kezelése, valamint a saját, értékesített, bérbe adott vagy szervizkövetés alá vont
járművek, gépek nyilvántartása.

Az alapadatok körében a rendszám kötelező adat. Amennyiben olyan munkagépről, eszközről
van szó, ami nem rendelkezik rendszámmal, úgy bármilyen cégen belüli egyedi azonosító
használata javasolt.
A párbeszéd ablak egyes lapjain a feliratnak megfelelő adatok rögzíthetők. Az egyes
adatcsoportokra aktív figyeléseket lehet a programban aktiválni, amelyek az adott határidő
lejártakkor figyelmeztetnek.
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9. Bejövő számla modul – költségkezelés
Ebben a modulban történhet a bejövő számla érkeztetés és költséghelyhez rendelése. Egy
bejövő költség bizonylat az alábbi tartalommal kerül berögzítésre:

A példában lehet látni, hogy szükség esetén nem csak költséghelyre, de akár főkönyvi számhoz
is lehet rendelni a költséget.
A bejövő költségeket a riportok modulban tetszőleges szűrésekkel és csoportosításokban lehet
lekérdezni.

10.Házipénztár használata

10.1. Jogcímek
A házipénztárban a pénzmozgások kötelezően jogcímekhez kötődnek. Első lépés ezen a
jogcímek létrehozása. A jogcímek jogcím kategóriákba oszlanak. Erre példa lehet:
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Pl. Kocsikkal kapcsolatok kiadások:
Benzin
Javítás
Napidíj stb.
A jelentéseknél így lehetőségünk van pl. az összes autókkal kapcsolatos kiadás együttes
követésére is.
Új jogcím kategóriát a Jogcímek soron állva az egér jobb gombjával történő kattintással tudunk
létrehozni. Az itt megjelenő helyi menüből az Új kategória parancsot kell kiválasztanunk, majd
be kell gépelnünk a kategória nevét.
Ezt követően a listában a kategória nevén állva ismét helyi menüből az Új jogcím parancsot
kell kiválasztani, amellyel most a kategóriákat hozhatunk létre.
Az így létrehozott jogcímek a házi pénztár bevételénél, illetve kiadásánál már használhatók,
ugyanígy a jelentéseknél is.

10.2. Bevétel – Kiadás
A házi pénztár jobb oldali ablakában, a Szerkesztés ablakban történik. Az ablak területén bárhol
jobb egérgomb -> helyi menüből az Új tétel paranccsal vagy, INS nyomógomb (billentyűzet)
hatására a táblázatban egy új sor jelenik meg az aktuális dátummal.
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A mezők között egérrel, vagy TAB billentyűvel mozoghatunk. Az ügyfél listából választható,
ugyanígy a jogcím is.
Kitöltjük a Bevétel, vagy Kiadás cellát, (kettő együttes kitöltése hibaüzenetet eredményez),
majd a dátumokat. A dátumok kitöltését grafikus naptár segíti.

A sort elhagyva a mentés automatikusan megtörténik, A mentés gomb hatására pedig a teljes
művelet zárásra és mentésre kerül.

10.3. Házipénztár riportok
A riportok menüben találhatóak a
- Házipénztár időszaki jelentés
- Házipénztár dinamikus riport
- Házipénztár elszámolás
riportok, amelyek a házipénztárakba tett bejegyzéseket a megadott paraméterekkel a megfelelő
formában listázzák.
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11. Megrendelések modul (Kereskedelem)
A ki és bejövő forgalom kezelésére két megrendelés bizonylat tömböt hozunk létre az alábbi
beállításokkal:

Ezt követően a Megrendelések modulban mindkét irányú folyamatot lehet indítani az Új
megrendelés nyomógombbal:
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Az új tétel gomb segítségével a cikktörzsből választhatunk terméket.
A megrendelést a kész eladásig a következő sorrendű lépéssorral lehet végrehajtani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tétel(ek) hozzáadása után mentés
Aktiválás
Visszaigazolás - opcionális
Megrendelés
Szállítva státusz – kötelező a szállítólevél vagy a számla
Szállító levél készítés
Készlet könyvelés – a pipával kijelölt tételekre, most csökken a raktárkészlet
Szállítólevelek modulban az adott szállítólevél alapján automatikus számlakészítés.
(Szállítólevelek modul / Eszközök/ Számla készítése)

12.Iktató rendszer
12.1. Érkeztetés, iktatás
Történik a Dokumentumok/ Új dokumentum menüpontban az alábbi ablakban:
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A különböző típusú dokumentumok kezelése azonos felépítésű ablakban történik minden típus
esetén, dokumentum tömbönként meghatározható jogosultsággal és tartalommal, többféle
kategorizálási szemponttal:

12.2. Elektronikus tárolási forma és digitalizálás biztosítása
Tetszőleges számú és tetszőleges típusú file csatolása a „Csatolt file”-ok lehetséges a lapon. A
program képes link-ként megőrizni a hivatkozást a programra, elletve beágyazással az
adatbázisba elmenteni a dokumentumot. A csatolt dokumentumok egy kattintással elérhetők.
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12.3. Az iratok életciklusának követése

Az iratok teljes életciklusának a kezelésére a program a következő lehetőségeket adja:
-

Dokumentum státusz nyilvántartása

-

Dokumentum verzió

-

Dokumentum (aláírás dátuma)

-

Technikai kezdet

-

Érvényesség (lejárati dátumok megkülönböztetése.
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A dokumentum és folyamatok kapcsolata
Az alábbi mezők segítségével kapcsolhatjuk a beiktatott dokumentumot a rendszer más
objektumaihoz:

A partnert a partnertörzsből választjuk ki, a Hivatkozási szám mező, amelyben a rendszerben
keletkezett más adathoz, folyamathoz lehet rendelni a dokumentumot. Pl. projekt azonosító.
A program ezen kívül lehetőséget biztosít a dokumentumok között hálós kapcsolati rendszer
kiépítésére:
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12.4. Iratok és ügyek követése, keresése
Dokumentumot lehet keresni az alaprendszer gyors keresés funkciójával minden mező szerint,
vagy pedig összetett keresést lehet végrehajtani:
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12.5. Szignálás, feladatkiosztás
Igény esetén a dokumentumhoz végrehajtandó további feladatot, felelőst és határidőt
rendelhetünk:

12.6. Jogosultság kezelés
A programban személy és csoport jog alapján lehet az iktatás kezeléséhez megbizottakat
kijelölni:
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-

Tartalmilag is el lehet választani, hogy mely felhasználók mely iktatott dokumentumokat
láthatják:
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13.Projektek
13.1. Projektek indítása
A projektek modulban lehetőség van „projektek” indítására, melyben az adott munka bármely
paramétere könnyen megadható. (elvégzendő feladatok, alkatrész felhasználás, munkaidő
elszámolás stb.)

A projekt indítása az „új projekt” gombbal történik. A felületen a pirossal megjelölt mezők
kitöltése minden esetben kötelező. Az egyéb oszlopban megjelenő Gjmű. azonosító, Gjmű.
típus, Km.óra állása, és a Megjegyzés mező a számlán mint megjegyzés szerepelni fog.
13.2. Alkatrész felhasználás
Az alkatrész felhasználás mezőre kattintva lehetőségünk van megadni, hogy az adott
feladathoz milyen alkatrészeket használtunk fel. Az alkatrész felhasználás hozzáadása mező
azonban csak akkor lesz aktív, ha a projektet már elmentettük.
A folyamata a következő lépésekből áll:
-

alkatrészek hozzáadása

-

alkatrész kiadása projektre

-

tétel hozzáadása (kötelezően kitöltendő a mennyiség)
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A hozáadott tétel(ek) megjelennek az alkatrész felhasználásánál. A felhasznált alkatrészeket
lehetőségünk van a számlára is rátenni. (A tétel előtti pipával, majd a számlára gombot
megnyomva.)

A számlázás fülre kattintva megjelennek azok a tételek melyeket felvittünk, mint lehetséges
számlázandó tételek. Itt is, de még a későbbiekben is van lehetőség új(abb) tételek felvitelére.
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13.3 Számla elkészítése
A tételek kijelölése után (melyeket a számlára szeretnénk tenni) kattintsunk a számlakészítésre
gombra úgy hogy előtte a tételek ÁFA tartalmát válasszuk ki. A számla elkészítésekor még
lehetőségünk van újabb tételek felvételére. A számlához csatolhatunk szállítólevél számot is.

14.Riportok, jelentések.

14.1. Riportok indítása
A riportok lehetőség mind a rendszer egészében szereplő, abba rögzített adatok kinyerésére
szolgál. Segítségükkel akár ad-hoc rendszerű saját lekérdezések, akár előre definiált,
szabványosított beszámolók készíthetők.

43

Minden témakör előtt a + jel segítségével kinyithatjuk a témakörben szereplő jelentéseket.
Ha kiválasztottuk a listában a kívánt lekérdezést a bal oldali listában (Paraméter fül)
megjelennek az adott lekérdezés szűrési lehetőségei. Pl. ilyen az időszak, vagy pl. a kategóriák.
Egy jelentést a bal felső sarokban a Futtatás nyomógombbal kezdeményezzük. Ennek hatására
szintén jobb oldalon megjelenik új ablakban a jelentés eredménye. Ezeket az eredményeket
nyomtathatjuk, vagy a közvetlenül Excelbe exportálhatjuk további feldolgozás vagy adatküldés
céljából. Ezekre az eredmény táblázatokra is igaz az I.7. a táblázatok lehetőségeiről szóló leírás.
Egyszerre egy időben akárhány jelentésünk lehet megnyitva. Ezeket a piros körben fehér X
gombbal zárhatjuk be.

14.2. Dinamikus riportok
Tág teret ad a személyre szabott jelentéseknek a dinamikus riport lehetőség. Ezeknél a
riportoknál a szűrési paraméterek alatt kipipálhatjuk azokat a mezőket, amelyek szerint
csoportosítani, összesíteni szeretnénk a tételeket. A kipipált mezők sorrendje is változtatható a
lista melletti nyilak segítségével. A listában felül szereplő mezők lesznek a külső csoportosítási
szempontok, lejjebb haladva a belső csoportképzők helyezkednek el.
A kialakított dinamikus riportot nem kell minden alkalommal létrehoznunk, a csoportosítás
soron állva a kedvencek közé vehetjük fel őket, valamilyen megnevezéssel.
Ebben a példában, amely a tranzakciók dinamikus
riport beállításait mutatja, a következő lekérdezést
hajtjuk végre:
2010.12.01 és 2010.12.31 között a Szállító2 nevű
partner cég beszállításait gyűjtjük ki a cég Maglódi
telephelyére.
A kigyűjtött tételeket csoportosítjuk elsősorban
hónap, majd pénznem, és végül azon belül termék
szerint.
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A riportok eredménytábláit tovább szűrhetjük rendezhetjük, vagy helyi menü segítségével
közvetlenül Excelbe exportálhatjuk, ahol vagy más rendszerekbe importálhatóak, vagy tovább
feldolgozhatók.
A dinamikus riportok eredményeit összesítő táblázatokban is felhasználhatjuk, mindig annak a
konkrét csoport összesítésnek a megnyitásával, amit vizsgálunk.
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