
A program működése 
 

Belépés a programba 
A programba be kell jelentkezni a felhasználói nevünkkel és jelszavunkkal. 

 

Számlázás 
A főmenüből a számlázás menüpontot kell kiválasztani. 

 



 

A számlázás 3 fő lépésből áll. 

1. Ki kell választani a vevőt vagy új vevőt kell felvinni a vevő nyilvántartásba 

2. Ki kell válogatni, hogy milyen tételek lesznek a számlán 

3. A számla fizetési módját, dátumait és egyéb adatait be kell állítani és a mentés és nyomtatás 

gombbal a folyamatot befejezni. 

Létező vevőnél a vevő nevének elejét beírva a program kikeresi a vevőt. 

 

Ha új vevőről van szó, akkor az új vevő gombbal az alábbi ablak jelenik meg.

 



 

A nevet, címet kötelező megadni. A csoport mezőt üresen lehet hagyni. Ha az irányítószámot nem 

ismerjük, akkor azt a mezőt hagyjuk üresen és a település nevét írjuk be, majd a Település neve 

melletti ? ikonra kattintsunk. A program megpróbálja kikeresni az irányítószámot. 

A cím ellenőrzéséhez a G ikonra kell kattintani. Ha a cím rendben van, akkor a szürke hátterű 

mezőben megjelenik a teljes cím. 

 

A mentés gombbal lehet az új ügyfél adatait tárolni. Az új vevőt automatikusan ki is jelöli a számla 

vevőjének a program. 

A következő lépés a számla tételeinek összeállítása vagy egy meglévő tétel lista betöltése. Két gomb 

áll a rendelkezésre ehhez. 

 

Az új lista esetén összeállíthatjuk, hogy mi kerüljön a számlára. Ez az áruk válogatása ablakot hozza 

elő. Itt az ablak jobb oldalán találhatók a fontosabb műveletek gombjai: új tétel, törlés, mentés. 

Új tétel gombbal kerül a számlára egy új tétel az árutörzsből. Ez a szokásos árukereső ablakot jeleníti 

meg. Az áru nevének begépelésével lehet keresni a törzsben. A listában ki kell jelölni a megfelelő árut 

és a kiválaszt gombbal tovább kell lépni. 



 

A kiválasztás után meg kell adni a mennyiséget, az esetleges engedmény értékét százalékban és az 

eladási árat. 

 

A hozzáad gomb lenyomása után az áru felkerül a listára. Ha újabb tételt szeretnénk a listára venni, 

akkor ismételni kell a műveletsort. 

Ha nem kell egy tétel, akkor az egérrel kattintsunk az adott tételre a listában, hogy kijelölésre 

kerüljön, majd utána a törlés gombra kell kattintani. 

Ha minden tétel rendben van, akkor a mentés gombbal tudunk a számlázáshoz visszatérni. 

Adjuk meg a fizetés módját, a teljesítés dátumát és a fizetési határidőt – ha szükséges. 

Ellenőrizzük a képernyő alján az Összesen értékét. Ha minden rendben, akkor kattintsunk a mentés 

és nyomtatás gombra. Meg kell erősíteni, hogy elkészüljön-e a számla. Ha igennel válaszolunk, akkor  

a számla elkészül. A program kiírja a számla sorszámát. Ezen csak OK gombbal lépjünk tovább és a 



számla nyomtatási képe meg fog jelenni a monitoron. A nyomtatási eszköztárról tudjuk a nyomtatást 

elindítani. Ha szükséges, a nyomtatás előtt persze lehet nyomtatót választani. 

 

A nyomtatás indításához használjuk ezt az ikont:  

 

  



Számlák lekérdezése, stornírozása és exportálása 
A számlákat a főmenü számlák menüpontjával lehet listázni. Szűrni lehet vevő névre és dátumra is. 

Ha nem szűrünk egyikre sem, akkor az utolsó két havi számlát fogja listázni. A listában dupla 

kattintással lehet a számlaképet megtekinteni vagy kinyomtatni. A számlalistában egy vagy több 

elemet is ki lehet jelölni. A kijelölt számlákkal műveleteket lehet végrehajtani: stornírozás, 

nyomtatás, stb. Az ÁFA lista, számla lista és exportálás Excelbe mindig a teljes listával dolgozik. A 

nyomtatás, exportálás PDF-be és stornírozás mindig a számlalistában kijelöltekkel dolgozik. 

 

Számla lista minta: 

 

  



Excel exportálás minta: 

 

ÁFA lista minta: 

 

Riportok 
A főmenüből lehet elérni. Számos lekérdezés kapott itt helyet: bevételezések és szállítólevelek 

listázása, eladási statisztika az árukra vonatkozólag és a 2016-tól kötelező adóhatósági ellenőrzési 

adatszolgáltatás. Értelemszerűen a szűrési lehetőségeket kell használni és a lekérdezés vagy 

exportálás gombokkal lehet indítani. A bevételezéseknél és szállítóleveleknél a lista a képernyőn 

jelenik meg. Ha valamelyik listaelemre duplán kattintunk, akkor a képernyőn meg fog jelenni a kijelölt 

bevételezés vagy szállítólevél nyomtatási képe. Az eladási statisztikában képernyőre vagy Excelbe 

kérhetjük az eredményt. Az adóhatósági lekérdezésnél csak XML-be mehet a végeredmény. A szűrési 

feltételek megadása után az XML exportálás gombra kattintva lefutnak lekérdezések, és ha van 

exportálható adat, akkor meg lehet adni a mentendő fájl helyét és nevét. Ha ez exportálás során 

valami hiba merülne fel, akkor a képernyőn meg lehet nézni, hogy melyik adatsorral volt a probléma. 

Pl:  

 

Ha nincs hiba, akkor csak egy nyugtázó üzenetet kapunk, pl: 

 



Új ügyfél 
A főmenüből érhető el. Az új ügyfél lehet egyszerű vevő, viszonteladónak megjelölt vevő (ennek 

igazából nincs jelentősége sehol, csak egy plusz információ) vagy beszállító. A beszállító egy fontos 

tulajdonság, mert bevételezéskor csak ezeket az ügyfeleket listázza, mint beszállítók. Meg kell adni a 

mezők tartalmát és a mentés gombbal lehet az új ügyfelet tárolni az adatbázisban. 

 

Alkalmazottak kezelése 
A főmenüből érhető el. Listázza a meglévő alkalmazottakat. Ezekkel az alkalmazottakkal lehet a 

programba belépni. Ha az összes alkalmazottat törölnénk véletlenül, akkor a programba nem fogunk 

tudni belépni! Minden alkalmazottnak van neve, felhasználói neve és jelszava, valamint jogosultsági 

szintje. A szintekkel lehet meghatározni, hogy milyen menüpontokhoz férjen hozzá egy alkalmazott. 

Az 1-es a legkorlátozottabb szint, az 5-ös pedig aki mindent csinálhat. Ha csak a jelszavát szeretnénk 

egy alkalmazottnak megváltoztatni, akkor az új jelszót kell csak beírni és a mentés gombra 

rákattintani. Előtte persze az alkalmazottat a listába ki kell jelölni. 

 

Egy új alkalmazottnál az összes adatot meg kell adni. 

 



Saját jelszavunk módosítása 
A főmenü jelszó módosítás parancsát kell elindítani. Meg kell adni a régi jelszavunkat és kétszer az új 

jelszót. 

 

Keresés menü 
A keresés menüből lehet indítani áru vagy ügyfél keresést. A szokásos áru kereső vagy ügyfél kereső 

ablak jelenik meg. 

    

Ügyfél menü 
Az ügyfél menüből lehet elérni az ügyfelekkel kapcsolatos műveleteket: keresés, új, módosítás és 

csoportkezelés. A csoportkezelés lényege: az ügyfeleket csoportokhoz lehet rendelni. A csoportoknak 

van egy gyors kódja (ezt lehet megadni az ügyfél adatainál), megnevezése és ár szorzója. Pl: 

 Az árszorzót arra tudjuk 

használni, hogy az adott 

csoportnak milyen kedvezményt 

vagy mennyivel többet 

számoljunk fel minden egyes 

árura. Az itt látható képen 

kedvezményt senki nem kap, 

minden ügyfélcsoport 

drágábban kapja az árukat, 

kivéve a 0 gyorskódú csoportot. 

Az az egy csoport azon az áron 

kap minden árut, ahogy az 

rögzítve van. 

 



Áru menü 
Az árukkal kapcsolatos műveleteket lehet elérni innen. A szokásos keresés, új 

áru, módosítás már előzőleg ismerős lehet. Az, amit innen lehet elérni még, a 

bevételezés és szállítólevél készítés. Ez a két művelet úgy zajlik, mint egy 

számla készítése. 

 

 

 

Bevételezés 
Az áru menüből indítható. 3 fő lépésből áll. Beszállító kiválasztása, majd a tételek kiválogatása és a 

mentés a végén. A bevételezéshez megadhatunk saját megjegyzést illetve ha valamilyen 

dokumentum alapján zajlik a bevételezés akkor a annak a dokumentumnak a számát a b.szám 

mezőbe rögzíthetjük. A bevételezésről nyomtatást is kérhetünk. Pl: 

 

 

  



Karton 
Az áruk mozgásáról a karton funkcióval kaphatunk képet. Ki kell választani egy árut és a képernyőn 

meg fog jelenni az összes mozgási adat. A mozgásoknak 3 típusa van: bevételezés (B), szállítólevélen 

(K) kivételezés és a számlázás (SZ). Ezt a típus oszlopban jelöljük B, SZ, vagy K rövidítéssel. A 

képernyőn megjelenített lista adatait Excelbe is lehet exportálni. 

 

 

  



Szállítólevél készítés 
Szállítólevél készítést az áru menüből lehet indítani. A bevételezéshez hasonlóan beszállítóknak lehet 

csak szállítólevelet készíteni. Ki kell választani a szállítót, össze kell állítani az áruk listáját, és ha 

akarunk, megadhatunk megjegyzést és egy azonosító számot. A mentés után, ha kell, nyomtathatunk 

is szállítólevelet. 

 

 

  



Címke nyomtatás 
Az árukhoz nyomtathatunk címkéket. Először le kell szűrni, hogy mikhez kell címke. A szűrésre több 

feltételt is megadhatunk. A feltételek között és kapcsolat van. Ha megadtuk a feltételeket, akkor a 

lista készítésre kell kattintani. 

 

Ekkor meg fog jelenni egy táblázat, aminek az első oszlopában megadhatjuk, hogy az árunként hány 

címkét szeretnénk nyomtatni. Pl: 

 

A táblázatból az Esc gombbal lehet kilépni. Ekkor el lehet dönteni, hogy hova menjen a nyomtatás: 

képernyőre, nyomtatóra vagy PDF-be a későbbi nyomtatáshoz. 

 

  



Árlista készítés 
Az áru menüből indítható. Meg kell adni, hogy milyen árucsoport kerüljön a listára és milyen árral. Ez 

utóbbi az ügyfélcsoport megadásával történik. Kétféle árlista van: fejléces és egyszerű. Az egyszerű 

árlistát ha PDF-be kérjük, akkor HTML fájlt fog létrehozni, nem PDF fájlt. Ezt a HTML fájlt fel is lehet 

tölteni FTP-n keresztül egy előre megadott helyre. A helyet a beállításokban lehet megadni: 

 

A … gombra kell kattintani, ott lehet szerkeszteni. Szokásos URL formátumban kell megadni a helyet. 

 

 

Fejléces: 

 

Egyszerű: 

 

  



Beállítások 
A segítség menüből érhető el. A program működésével kapcsolatos beállításokat lehet elvégezni. Itt 

lehet megadni a cég adatait, számlázással kapcsolatos opciókat, stb. 

 

Minden elég egyértelmű. Egy dolgot kell csak kiemelni innen. Új év nyitásakor általában igény szokott 

lenni, hogy a számlák sorszáma induljon újra 1-ről és valahogy jelöljük meg az új évet. Ennek a 

sorszám utáni szöveg mező a módja illetve a sorszám megjelenítési mező. A megjelenítési mezőbe 

ugyanazt a számot kell írni, amit a száma sorszám mezőben látunk. A sorszám utáni szöveget meg 

módosítani kell, amire szeretnénk. Pl: /2016. Ha egyezik a számla sorszám és a sorszám megjelenítési 

mező tartalma, akkor a következő kiállított számla sorszáma 1-ről fog indulni. 

A számla sorszám mezőt soha ne módosítsuk! A program ellenőrzi a tartalmát, olyan sorszámra nem 

lehet állítani, amit már felhasználtunk. Viszont ha elállítjuk, akkor sorszámhiányosságot okozhatunk 

az adatbázisban, ami a számviteli törvénnyel szembe megy! 

 


