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A program általános működése.
A program indításakor bekéri a felhasználó nevét, és az ellenőrzéshez szükséges jelszót.

A sikeres bejelentkezést követően megjelenik a program fő képernyője, ahol a gyakoribb feladatok a megfelelő
gombokról, a többi menüpont a fő menüt megnyitva indítható. A felhasználó által elérhető menüpontok a
program védelmi rendszerében beállíthatók. Az egyes ügyfelek számára csak az általuk megvásárolt, vagy bérelt
programfunkciók elérhetőek!
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Feldolgozás
A program alapvető funkciói:
1./ Belföldi számlák, valamint egyedi módosító okiratok, és egyedi végszámlák készítése, folyószámlák
kezelése.
2./ Belföldi rendszeres számlák készítése, nyomtatása.
3./ Deviza számlák, valamint egyedi módosító okiratok, és egyedi végszámlák készítése.

Belföldi számla készítése
Általános ismertetés:
A számla készítésénél elsőként felvisszük a számla fejet, ami a számla alap adatait tartalmazza, majd egyenként
felvisszük a termékeket, illetve szolgáltatásokat tartalmazó tétel sorokat. A számla nyomtatásáig lehetőségünk
van mind a fej, mind a tételsorok adatainak módosítására. Az adatok felvitelénél, illetve módosításánál a
program a törzsekből az összes lehetséges adatot áthozza, gyorsítva ezzel a feldolgozást. Amennyiben a felvitt
adatok rendben vannak, úgy kinyomtatjuk a számlát. A kinyomtatott számla már nem módosítható, ekkor már
csak a számla sztornózására van lehetőségünk.
A program az alábbi számlatípusokat dolgozza fel:
B1 - Számla
B2 - Módosító okirat - B1,B3, B4 számlatípust módosít
B3 - Előlegszámla
B4 - Pénzügyi teljesítést nem igénylő számla
B5 - Végszámla - csak előlegszámlából (B3) készülhet
A készletek kezelése a rendszer telepítésétől függően az anyag, vagy a készáru nyilvántartásban történik.
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A

panelen a számlafej adatait kód (Év/Iktatószám), illetve a vevő neve szerint rendezhetjük.

A

panel az általános tudnivalóknál leírtak szerint működik.

A
számlát.

gombra kattintva kiválaszthatjuk egy vevő szállítóleveleit, és azokat összevonva elkészíthetjük a

A szállítólevelek kiválasztása után elindul az adott vevőhöz tartozó új számla felvitele, majd a fej adatok
kitöltése után a program áttölti a számla sorokba a szállítólevelek összevont adatait.
A

gombra kattintva kinyomtatjuk a számlát.

A fej adatok
gombra kattintva a kiválasztott számla az általános működéstől eltérően nem törlődik, hanem
arról a következő számlaszámon érvénytelenítő okirat készül.

Számlafej felvitele, módosítása:
A számla felvitele és módosítása egymáshoz igen hasonló azzal a különbséggel, hogy felvitelnél a program a
számlaszámok közül a következőt lefoglalja és így több felhasználós üzemben is biztosítható a számlaszámok
szigorú egyedisége és növekvő sorrendje. Felvitel esetén "Fej tételjelző" táblában meghatározott saját bank kerül
kiajánlásra. Felvitel és módosítás esetén egyaránt a "Fej tételjelző" táblában meghatározott szerint kerül
megjelenítésre. Az ott meghatározottak szerint engedélyezett a teljesítés helye (nem kötelező), a szállítási cím, a
bankszámla, valamint a főkönyv adatmezőinek módosítása. A fizetési dátum számítása szintén a "Fej tételjelző"
táblában meghatározott módon történik a számla kelte, vagy a teljesítés dátuma, illetve a partner törzsben a
partnerhez tartozó fizetési hajlandóság figyelembe vételével. A fej rögzítésekor megjelenik az ÁFAHÓ mező,
melyet a rendszer a szabályzóknak megfelelően kitölt, azonban ha valamilyen ok miatt, nem a számla adataiból
következő ÁFA hónapra történik meg az áfa beállítása, akkor ezt a mezőt módosítani kell.
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A felvitel, módosítás képernyője:

A fej feldolgozásánál a feladat alapján Részletezés, Új sor felvitele, Sor módosítása felirat jelenik meg. Felvitel
esetén a program a "KPVEVO" kódú készpénzes vevőt ajánlja ki, amit természetesen módosíthatunk.
Amennyiben egy létező vevőkódot írunk be, úgy kijelöli az adott vevőt és a partner törzsből áttölti a vevőhöz
tartozó adatokat, ha nem akkor automatikusan kinyílik egy ablak, ahol a partnertörzsből választhatunk egy vevőt.
Ha az adó megfizetésére kötelezett adóalany nem a számla kibocsájtója, akkor az „Adófizetésre kötelezett
személy!”-t be kell jelölni, hogy megjelenjen a számlán.

Ha egy partnerhez több bank, számlázási cím, vagy szállítási cím tartozik, akkor a partner törzsbe felvitt adatok
közül ki kell választanunk, hogy melyik kerüljön áttöltésre.
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A fent kiválasztott adatokon túl a partner törzsből áttöltésre kerül még a vevő megnevezése, adószáma, a
partnerhez rendelt saját bank és a hozzá tartozó bankszámla, a vevő főkönyv, a fizetés módja, valamint a fizetési
hajlandóság alapján kiszámolt fizetési dátum. Az áttöltött adatok természetesen módosíthatók.
A szállítólevelek mező tartalmazza a számla alapját képező szállítólevelek számának felsorolását. Ha a
számlázás szállítólevél rendszerrel össze van kötve, akkor a program ezt automatikusan kitölti.
A számla láblécében megjelenő szöveg közvetlenül beírható, vagy a számlatípushoz rendelt szövegek közül
választható ki .
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Ha a számla típusa megváltozik, módosító okirat esetén bekéri az eredeti számla számát,
végszámla esetén pedig az előleg számla számát. Ha nem a vevőhöz tartozó megfelelő típusú számlát adtunk
meg, akkor a rendszerben lévő számlák közül választhatunk másikat.

Tételek felvitele, módosítása, törlése:
A számla fejének felvitele után, lehetőségünk van tételsorok felvitelére, módosítására, illetve törlésére.
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A tétel sorszámát, a tételjelzőt, a mennyiséget, az árkategóriát, az ÁFA-kulcsot és az ÁFA tipusát a program
felvitelnél automatikusan kiajánlja, de ez módosítható. A kiajánlásokat, illetve a mezők módosíthatóságát a
program a sor tételjelzője alapján szabályozza. Ha nem létező tételjelzőt viszünk be, akkor felnyílik egy ablak és
választhatunk egyet a tételjelzők közül.

A raktárt legördülő listából választjuk ki. A statisztikai kódot a program törzsből ellenőrzi. Amennyiben a bevitt
kód nem található, akkor felnyílik egy ablak és választhatunk egyet a kódok közül.

A sor tételjelző beállításától függően lehetőségünk van a termék, illetve szolgáltatás kódjának és nevének
felvitelére. A kód kitöltése esetén a cikktörzsből automatikusan áthozza a termék megnevezését, mennyiségi
egységét, egységárát, ÁFA-kulcsát és ÁFA-tipusát. Ha a tételhez nem rendelhető mennyiségi egység, akkor az
'üres' mennyiségi egységet kell kiválasztani és a mennyiségbe 1-et írni. Ilyenkor a számlán, nyomtatáskor, nem
jelenik meg a mennyiség és a mennyiségi egység sem. Az egységár áttöltésénél a vevő partnertörzsben megadott
árkategóriáját veszi alapul. Ha az árkategória nem található, akkor erre a program figyelmeztet. Az egységárat a
sor tételjelzőjének beállításától függően bruttó, illetve nettó árként értelmezzük.
Ha hibás cikkszámot adunk meg, akkor a cikktörzsből kiválaszthatjuk a megfelelő cikket.
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A tételsor nettó értékéből lehetőségünk van %-os, illetve összegszerű engedményt adni. A program az
engedmény %-os és Ft értékét oda-vissza számolja.
A képernyő középső részén megtekinthetők a tételsor és a számla összesen értéke, engedmény/felára, nettó
értéke, ÁFA értéke, valamint bruttó értéke.
A képernyő alsó részén a jobb áttekinthetőség kedvéért megtekinthetők a számla eddig felvitt tételeinek
fontosabb adatai.
Számla eredeti példányainak nyomtatása:
A számla fej és tétel adatainak felvitele és ellenőrzése után a "Listázás" gombra kattintva kinyomtathatjuk a
számla eredeti példányait. Elsőként megjelenik az "Egyösszegű kedvezmény / felár" képernyő, ahol
lehetőségünk van a számla összes tételére vonatkozóan a kedvezmény, vagy felár újra számolására.

Amennyiben nem akarjuk újra számolni a kedvezményt, vagy a felárat, akkor a "Rendben" gombra kattintva
megtekinthetjük a számlát képernyőn.
A kedvezmény / felár újra számolása esetén kattintsunk az "Igen" gombra, ezzel lehetővé válik a számítás
módjának kiválasztása ( ami %-os, vagy egyösszegű lehet ), majd megadjuk az összeg mezőbe a %-os értéket,
vagy a Ft összeget. Egyösszegű kedvezmény megadása esetén megadhatjuk a hozzá tartozó megjegyzést is. Ezt
követően megtekinthetjük az elkészült számla nyomtatási képét.
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A megtekintésből történő kilépés után a nyomtató beállításnál megadjuk a példányszámot, majd az "OK" gombra
kattintva a számlát a megadott példányszámban kinyomtatjuk. A "Mégse" gombra kattintva a számlát nem
nyomtatjuk ki, így ez esetben még a fejen, illetve a tételeknél módosításra van lehetőségünk. Ha a számla
tételeinek rögzítésekor olyan ÁFA kulcsot választottunk, amelyiknél a törzsben a "megjelenik" mezőt 'N'-re
állítottuk, akkor a számla nyomtatásakor az adó értéke nem jelenik meg.
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Eredeti példány:
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Számla másolati példányainak nyomtatása:
Eredeti példányok csak a számla első kinyomtatásakor, illetve érvénytelenítő okirat készítésénél keletkeznek.
Minden más nyomtatásnál a számlán a "másolati példány" szöveg jelenik meg. A másolati példányok számozása
mind a számla, mind a sztornó számla esetén 1-től kezdődően egyesével növekvően történik. Másolati példány
nyomtatásakor a számla nyomtatott formájának megtekintése után megadhatjuk a nyomtatandó példányok
számát.

Másolati példány:
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Módosító okirat formátuma:
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Előlegszámla formátuma:
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Végszámla formátuma:

Egyedi végszámla esetén a fej előlegszámla adatánál a „melléklet szerint” szöveg jelenik meg, az előlegszámla
adatait ez esetben a számla láblécében lévő szövegben kell megadnunk.
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Érvénytelenítő okirat készítése:
A fej adatok
gombra kattintva a kiválasztott számla az általános működéstől eltérően nem törlődik, hanem
arról a következő számlaszámon érvénytelenítő okirat készül. Minden típusú számláról készíthető érvénytelenítő
okirat, ha rá másik számla nem hivatkozik, vagy ha le nem zárt időszakba tartozik.
A program ezen verziója a listákat minden esetben a Windows-ban kijelölt alapnyomtatóra nyomtatja ki.
A program megerősítést kér:

Elsőként a program bekéri az érvénytelenítő okirat keltét, és az ÁFA-hót, majd a
kinyomtatja a számlát.

Érvénytelenítő okirat:
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-re kattintva

Egyedi belföldi módosító okirat
A módosító okiratok készítésénél az eredeti számlának a rendszerben kell lenni. Ha egy korábbi számláról van
szó, amely nem található meg az adatbázisban, akkor a módosító okirat minden fej és sor adatát meg kell adnia
az ügyintézőnek. E menüpont csak erre a célra használható !!!

A szokásos módon felvisszük a számlafejet. Ez esetben azonban a módosított számla számának nem kell a
számlázási rendszerben lenni. Ilyenkor meg kell adni a módosított számla eredeti bruttó végösszegét is.

A módosító okiratban minden tételhez két sor tartozik Az első sor az eredeti sort mínuszolja le nullára, majd a
második sorban megadhatjuk a tétel helyes adatait.
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Az adatok rögzítésénél csak az eredeti tételsort kell felvinni, ami automatikusan negatív előjellel kerül fel, pl. 10es sorszámon. A program ezután automatikusan felviszi a sor helyes adatait 0-ás mennyiséggel, pl. 11-es
sorszámon.
Ha az adó megfizetésére kötelezett adóalany nem a számla kibocsájtója, akkor az „Adófizetésre kötelezett
személy!”-t be kell jelölni, hogy megjelenjen a számlán.

A két sor felvitele után:
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A másodikként feltett sorban lehet megadni a tételsor helyes adatait.

Az eredeti sor mínuszos sort később már nem lehet módosítani. Ha az eredeti sort elrontottuk, akkor a helyesen
sort törölni kell, amivel együtt az eredeti sor is törlődik. A számlára több eredeti/helyes sor párost is felvihetünk.
Az elkészült számla formátuma megegyezik a módosító okirattal
.
A további feldolgozás a számla készítésénél leírtak szerint történik.
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Egyedi belföldi végszámla
A végszámla készítésénél az előlegszámlának a rendszerben kell lenni. Ha egy korábbi számláról van szó, amely
nem található meg az adatbázisban, akkor az előlegszámla minden fej és sor adatát meg kell adnia az ügyintézőnek. E menüpont csak erre a célra használható !!!

Végszámla készítésénél az előlegszámla adatait a megjegyzésben adhatjuk meg.

Ha az adó megfizetésére kötelezett adóalany nem a számla kibocsájtója, akkor az „Adófizetésre kötelezett
személy!”-t be kell jelölni, hogy megjelenjen a számlán.
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A végszámlán minden tételhez két sor tartozik A tétel első pl. 10-es sora tartalmazza a kiszámlázott tételt. A
második pl. 11-es sor tartalmazza az előleg sort, amely negatív előjellel jelenik meg a számlán.
Az adatok rögzítésénél csak az előleg tételsort kell felvinni, ami automatikusan negatív előjellel kerül fel, pl. 11es sorszámon. A program ezután automatikusan felviszi a kiszámlázott sor adatait 0-ás mennyiséggel, pl. 10-es
sorszámon. A 10-es sorban lehet módosítani kiszámlázott tételsor adatait.

A két sor felvitele után:
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A kiszámlázott (10-es) tételsor a teljesítésnek megfelelően módosítható.

Az előleg sort később már nem lehet módosítani, ha azt elrontottuk, akkor a kiszámlázott sort törölni kell, amivel
együtt az előleg sora is törlődik. A számlára több előleg/számlázott sor párost is felvihetünk.
A további feldolgozás a számla készítésénél leírtak szerint történik.
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Egyedi végszámla:
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Belföldi folyószámla kezelés
A menüpont a belföldi számlák pénzforgalmainak vezetésére szolgál. Pénzforgalom csak nyomtatott és még nem
sztornózott számlára történhet. A számlák forgalma, teljesítettsége a folyószámla kimutatások listáinak elkészítésével nyomon követhető. A rendszer előleg számlát nem kezel, de lehetőséget ad a partner több számlát is érintő
befizetésének, átutalásának feldolgozására oly módon, hogy a teljes összeget a partner egy számlájára felvisszük,
majd onnan vegyes átvezetéssel a megfelelő számlákra áttesszük.

A navigátor gombokkal lehetőség van banki és pénztári befizetések felvitelére, módosítására és törlésére. Új
teljesítés felvitele esetén a program bekéri a számlaszámot, majd a részletező képernyőn felvihetjük a teljesítés
adatait. A teljesítések a navigátor gombsor alatti rácson vevőkód, számlaszám, teljesítési dátum és sorszám
rendezettségben jelenik meg. Az adott sorra kettőt kattintva megtekinthető annak részletező képernyője.
Új teljesítés felvitele:
számlaszám bekérése:

Ha nem tudjuk megadni a számla évét és számát, akkor a hibaüzenetet kapunk:
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A
gombra kattintva tallózhatunk a rendszerben található nyomtatott, de nem sztornózott számlák között,
kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Teljesítés adatainak felvitele:

A részletező képernyő felső részén hozza a kiválasztott számla számát, típusát és végösszegét, alatta a vevő
kódját és megnevezését. A folyószámla mozgás képernyő részen beírhatjuk a teljesítés dátumát, ha egy napon
több teljesítés történik annak a sorszámát, az utaló bankot, a banki bizonylat számát, az összeget, a pénzforgalom
típusát, az ellenszámlát, valamint a megjegyzés szövegét. A
adatbázisba, a

gombra kattintva az adatok beíródnak az

-re kattintva a bevitt adatok elvesznek.

Teljesítés adatainak módosítása:
A rácson egy adott teljesítést kiválasztva, majd a navigátor gombsor módosítás gombjára kattintva annak adatai
módosíthatók a felvitelnél előzőleg leírtak szerint.
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Teljesítés törlése:
A rácson egy adott teljesítést kiválasztva, majd a navigátor gombsor törlés gombjára kattintva az a felhasználó
jóváhagyása után törlődik.
Számlák közötti átvezetés:
Számlák közötti átvezetésnél automatikusan létrehozza a számlákhoz tartozó tartozik és követel sort. Az
átvezetésben érintett két számla azonosítója mind a két sor "Honnan", illetve "Hová" mezőjében letárolásra
kerül.

A

gombra kattintva kiválaszthatjuk a számlát:

A vegyes átvezetés képernyőn a

gombra kattintva a program felviszi a cél számla követel oldalát.
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A

gombra kattintva a sor bekerül a folyószámlába, és ezzel egyidejűleg elkészül a forrás számla

tartozik sora. A

gombra kattintva adatok felvitele nélkül kilépünk az átvezetésből.
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Belföldi rendszeres számlák
A "Rendszeres számlák" törzsbe felvitt számlaszámok alapján a program lehetőséget ad az ott tárolt számlák új
számlaszámon történő elkészítésére, majd a szükségszerinti módosítás után egyedileg, vagy csoportosan történő
nyomtatására.

Számlák elkészítése
A "Rendszeres számlák" törzs adatai alapján a program elkészíti a megadott számla kelte és teljesítés dátuma
szerint az új számlákat, majd visszaírja az új számlaszámokat a törzsbe. Az új számlákon a fizetési határidő a
"Tételjelző (Fej )" törzsben beállított "Fizdat" alapján a számla kelte ( K ), vagy a teljesítés dátuma ( T ) és a
"Partner" törzsbe felvitt "Banki nap" alapján kerül kiszámításra.

Nyomtatás
Az új számlák elkészítése után a "Rendszeres számlák" törzsben lévő számlák a megadott példányszámban mint
eredeti példányok kinyomtathatók, vagy ha már korábban nyomtatásra kerültek, akkor róluk egy példányban
másolati példány készül.

33

Rendszeres számlák törzs
A törzs a rendszeresen számlázandó nyomtatott és még nem sztornózott belföldi számlák nyilvántartására
szolgál.

Lista:
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Devizaszámla készítése
Általános ismertetés:
A számla készítésénél elsőként felvisszük a számla fejet, ami a számla alap adatait tartalmazza, majd egyenként
felvisszük a termékeket, illetve szolgáltatásokat tartalmazó tétel sorokat. A számla nyomtatásáig lehetőségünk
van mind a fej, mind a tételsorok adatainak módosítására. Az adatok felvitelénél, illetve módosításánál a
program a törzsekből az összes lehetséges adatot áthozza, gyorsítva ezzel a feldolgozást. Amennyiben a felvitt
adatok rendben vannak, úgy kinyomtatjuk a számlát. A kinyomtatott számla már nem módosítható, ekkor már
csak a számla sztornózására van lehetőségünk.
A program az alábbi számlatípusokat dolgozza fel:
B1 - Számla
B2 - Módosító okirat - B1,B3, B4 számlatípust módosít
B3 - Előlegszámla
B4 - Pénzügyi teljesítést nem igénylő számla
B5 - Végszámla - csak előlegszámlából (B3) készülhet
A készletek kezelése a rendszer telepítésétől függően az anyag, vagy a készáru nyilvántartásban történik.

A

panelen a számlafej adatait kód (Év/Iktatószám), illetve a vevő neve szerint rendezhetjük.

A

panel az általános tudnivalóknál leírtak szerint működik.

A

gombra kattintva forintosíthatjuk, vagy újra forintosíthatjuk a számlát.
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A program bekéri a az árfolyam típusát (Bank, Pénztár), és a közép árfolyamot. A Ft-os listánkon ezen árfolyammal átszámolva jelennek meg a deviza adatok Ft-ban.

A

gombra kattintva kinyomtatjuk a számlát.

A fej adatok
gombra kattintva a kiválasztott számla az általános működéstől eltérően nem törlődik, hanem
arról a következő számlaszámon érvénytelenítő okirat készül.
Számlafej felvitele, módosítása:
A számla felvitele és módosítása egymáshoz igen hasonló azzal a különbséggel, hogy felvitelnél a program a
számlaszámok közül a következőt lefoglalja és így több felhasználós üzemben is biztosítható a számlaszámok
szigorú egyedisége és növekvő sorrendje. Felvitel esetén "Fej tételjelző" táblában meghatározott saját bank kerül
kiajánlásra. Felvitel és módosítás esetén egyaránt a "Fej tételjelző" táblában meghatározott szerint kerül
megjelenítésre a fej adatat tartalma, illetve az ott meghatározottak szerint engedélyezett a teljesítés helye (nem
kötelező), a szállítási cím, a bankszámla, valamint a főkönyv adatmezőinek módosítása. A fizetési dátum
számítása szintén a "Fej tételjelző" táblában meghatározott módon történik a számla kelte, vagy a teljesítés
dátuma, illetve a partner törzsben a partnerhez tartozó fizetési hajlandóság figyelembe vételével. A fej
rögzítésekor megjelenik az ÁFAHÓ mező, melyet a rendszer a szabályzóknak megfelelően kitölt, azonban ha
valamilyen ok miatt, nem a számla adataiból következő ÁFA hónapra történik meg az áfa beállítása, akkor ezt a
mezőt módosítani kell.
A felvitel, módosítás részletes képernyője:
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A fej feldolgozásánál a feladat alapján Részletezés, Új sor felvitele, Sor módosítása felirat jelenik meg. Felvitel
esetén a program a "KPVEVO" kódú készpénzes vevőt ajánlja ki, amit természetesen módosíthatunk.
Amennyiben egy létező vevőkódot írunk be, úgy kijelöli az adott vevőt és a partner törzsből áttölti a vevőhöz
tartozó adatokat, ha nem akkor automatikusan kinyílik egy ablak, ahol a partnertörzsből választhatunk egy vevőt.
Ha az adó megfizetésére kötelezett adóalany nem a számla kibocsájtója, akkor az „Adófizetésre kötelezett
személy!”-t be kell jelölni, hogy megjelenjen a számlán.

Ha egy partnerhez több bank, számlázási cím, vagy szállítási cím tartozik, akkor a partner törzsbe felvitt adatok
közül ki kell választanunk, hogy melyik kerüljön áttöltésre.
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A fent kiválasztott adatokon túl a partner törzsből áttöltésre kerül még a vevő megnevezése, adószáma, a
partnerhez rendelt saját bank és a hozzá tartozó bankszámla, a vevő főkönyv, a fizetés módja, valamint a fizetési
hajlandóság alapján kiszámolt fizetési dátum. Az áttöltött adatok természetesen módosíthatók.
A szállítólevelek mező tartalmazza a számla alapját képező szállítólevelek számának felsorolását. A számla
láblécében megjelenő szöveg közvetlenül beírható, vagy a számlatípushoz rendelt szövegek közül választható ki
.

Ha a számla típusa megváltozik, módosító okirat esetén bekéri az eredeti számla számát,
végszámla esetén pedig az előleg számla számát. Ha nem a vevőhöz tartozó megfelelő típusú számlát adtunk
meg, akkor a rendszerben lévő számlák közül választhatunk másikat.
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Tételek felvitele, módosítása, törlése:
A számla fejének felvitele után, lehetőségünk van tételsorok felvitelére, módosítására, illetve törlésére. Az ára és
az értékek ez esetben természetesen a megadott devizában értendők.

A tétel sorszámát, a tételjelzőt, a mennyiséget, az árkategóriát, az ÁFA-kulcsot és az ÁFA tipusát a program
felvitelnél automatikusan kiajánlja, de ez módosítható. A kiajánlásokat, illetve a mezők módosíthatóságát a
program a sor tételjelzője alapján szabályozza. Ha nem létező tételjelzőt viszünk be, akkor felnyílik egy ablak és
választhatunk egyet a tételjelzők közül.

A raktárt legördülő listából választjuk ki. A statisztikai kódot a program törzsből ellenőrzi. Amennyiben a bevitt
kód nem található, akkor felnyílik egy ablak és választhatunk egyet a kódok közül.
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A sor tételjelző beállításától függően lehetőségünk van a termék, illetve szolgáltatás kódjának és nevének
felvitelére. A kód kitöltése esetén a cikktörzsből automatikusan áthozza a termék megnevezését, mennyiségi
egységét, egységárát, ÁFA-kulcsát és ÁFA-tipusát. Ha a tételhez nem rendelhető mennyiségi egység, akkor az
'üres' mennyiségi egységet kell kiválasztani és a mennyiségbe 1-et írni. Ilyenkor a számlán, nyomtatáskor, nem
jelenik meg a mennyiség és a mennyiségi egység sem. Az egységár áttöltésénél a vevő partnertörzsben megadott
árkategóriáját veszi alapul. Ha az árkategória nem található, akkor erre a program figyelmeztet. Az egységárat a
sor tételjelzőjének beállításától függően bruttó, illetve nettó árként értelmezzük.
Ha hibás cikkszámot adunk meg, akkor a cikktörzsből kiválaszthatjuk a megfelelő cikket.

A tételsor nettó értékéből lehetőségünk van %-os, illetve összegszerű engedményt adni. A program az
engedmény %-os és értékét oda-vissza számolja.
A képernyő középső részén megtekinthetők a tételsor és a számla összesen értéke, engedmény/felára, nettó
értéke, ÁFA értéke, valamint bruttó értéke.
A képernyő alsó részén a jobb áttekinthetőség kedvéért megtekinthetők a számla eddig felvitt tételeinek
fontosabb adatai.
Számla eredeti példányainak nyomtatása:
A számla fej és tétel adatainak felvitele és ellenőrzése után a "Listázás" gombra kattintva kinyomtathatjuk a
számla eredeti példányait. Elsőként megjelenik az "Egyösszegű kedvezmény / felár" képernyő, ahol
lehetőségünk van a számla összes tételére vonatkozóan a kedvezmény, vagy felár újra számolására. A
kedvezmény / felár újra számolása esetén kattintsunk az "Igen" gombra, ezzel lehetővé válik a számítás
módjának kiválasztása ( ami %-os, vagy egyösszegű lehet ), majd megadjuk az összeg mezőbe a %-os értéket,
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vagy a Ft összeget. Egyösszegű kedvezmény megadása esetén megadhatjuk a hozzá tartozó megjegyzést is. Ezt
követően megtekinthetjük az elkészült számla nyomtatási képét.
A program bekéri a deviza adatok forintosításához szükséges árfolyam típusát (Bank, Pénztár), valamint a deviza
könyvelési árfolyamot, amelyen a számla adatait forintosítjuk, illetve az MNB közép árfolyamot, amellyel
forintosítva megjelenítjük a számlán az ÁFA összegét Ft-ban

A
gombra kattintva megtekinthetjük az elkészült számlát. A példány és oldal számok csak a
kinyomtatott számlán jelennek meg.
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A megtekintésből történő kilépés után a nyomtató beállításnál megadjuk a példányszámot, majd az "OK" gombra
kattintva a számlát a megadott példányszámban kinyomtatjuk. A "Mégse" gombra kattintva a számlát nem
nyomtatjuk ki, így ez esetben még a fejen, illetve a tételeknél módosításra van lehetőségünk. Ha a számla
tételeinek rögzítésekor olyan ÁFA kulcsot választottunk, amelyiknél a törzsben a "megjelenik" mezőt 'N'-re
állítottuk, akkor a számla nyomtatásakor az adó értéke nem jelenik meg.
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Eredeti példány:
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Számla másolati példányainak nyomtatása:
Eredeti példányok csak a számla első kinyomtatásakor, illetve érvénytelenítő okirat készítésénél keletkeznek.
Minden más nyomtatásnál a számlán a "másolati példány" szöveg jelenik meg. A másolati példányok számozása
mind a számla, mind a sztornó számla esetén 1-től kezdődően egyesével növekvően történik. Másolati példány
nyomtatásakor a számla nyomtatott formájának megtekintése után megadhatjuk a nyomtatandó példányok
számát.
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Másolati példány:
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Módosító okirat:
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Előlegszámla:
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Végszámla:
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Érvénytelenítő okirat készítése:
A fej adatok
gombra kattintva a kiválasztott számla az általános működéstől eltérően nem törlődik, hanem
arról a következő számlaszámon érvénytelenítő okirat készül. Minden típusú számláról készíthető érvénytelenítő
okirat, ha rá másik számla nem hivatkozik, vagy ha le nem zárt időszakba tartozik.
A program ezen verziója a listákat minden esetben a Windows-ban kijelölt alapnyomtatóra nyomtatja ki.
A program megerősítést kér :

Elsőként a program bekéri az érvénytelenítő okirat keltét, és az ÁFA-hót, az árfolyamokat, majd a
kattintva kinyomtatja a számlát.
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-re

Érvénytelenítő okirat:
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Egyedi deviza módosító okirat
A módosító okiratok készítésénél az eredeti számlának a rendszerben kell lenni. Ha egy korábbi számláról van
szó, amely nem található meg az adatbázisban, akkor a módosító okirat minden fej és sor adatát meg kell adnia
az ügyintézőnek. E menüpont csak erre a célra használható !!!

A szokásos módon felvisszük a számlafejet. Ez esetben azonban a módosított számla számának nem kell a
számlázási rendszerben lenni. Ilyenkor meg kell adni a módosított számla eredeti bruttó végösszegét is.
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Ha az adó megfizetésére kötelezett adóalany nem a számla kibocsájtója, akkor az „Adófizetésre kötelezett
személy!”-t be kell jelölni, hogy megjelenjen a számlán.
A módosító okiratban minden tételhez két sor tartozik Az első sor az eredeti sort mínuszolja le nullára, majd a
második sorban megadhatjuk a tétel helyes adatait.
Az adatok rögzítésénél csak az eredeti tételsort kell felvinni, ami automatikusan negatív előjellel kerül fel, pl. 10es sorszámon. A program ezután automatikusan felviszi a sor helyes adatait 0-ás mennyiséggel, pl. 11-es
sorszámon.

A két sor felvitele után:
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A másodikként feltett sorban lehet megadni a tételsor helyes adatait.

Az eredeti sor mínuszos sort később már nem lehet módosítani. Ha az eredeti sort elrontottuk, akkor a helyesen
sort törölni kell, amivel együtt az eredeti sor is törlődik. A számlára több eredeti/helyes sor párost is felvihetünk.
Az elkészült számla formátuma megegyezik a módosító okirattal.
A további feldolgozás a számla készítésénél leírtak szerint történik.
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Egyedi deviza végszámla
A végszámla készítésénél az előlegszámlának a rendszerben kell lenni. Ha egy korábbi számláról van szó, amely
nem található meg az adatbázisban, akkor az előlegszámla minden fej és sor adatát meg kell adnia az ügyintézőnek. E menüpont csak erre a célra használható !!!

Végszámla készítésénél az előlegszámla adatait a megjegyzésben adhatjuk meg.
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Ha az adó megfizetésére kötelezett adóalany nem a számla kibocsájtója, akkor az „Adófizetésre kötelezett
személy!”-t be kell jelölni, hogy megjelenjen a számlán.
A végszámlán minden tételhez két sor tartozik A tétel első pl. 10-es sora tartalmazza a kiszámlázott tételt. A
második pl. 11-es sor tartalmazza az előleg sort, amely negatív előjellel jelenik meg a számlán.
Az adatok rögzítésénél csak az előleg tételsort kell felvinni, ami automatikusan negatív előjellel kerül fel, pl. 11es sorszámon. A program ezután automatikusan felviszi a kiszámlázott sor adatait 0-ás mennyiséggel, pl. 10-es
sorszámon. A 10-es sorban lehet módosítani kiszámlázott tételsor adatait.

A két sor felvitele után:
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A kiszámlázott (10-es) tételsor a teljesítésnek megfelelően módosítható.

Az előleg sort később már nem lehet módosítani, ha azt elrontottuk, akkor a kiszámlázott sort törölni kell, amivel
együtt az előleg sora is törlődik. A számlára több előleg/számlázott sor párost is felvihetünk.
A további feldolgozás a számla készítésénél leírtak szerint történik.
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Egyedi végszámla:
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Listák
Kimutatások készítése a belföldi számlák, folyószámlák, és a deviza számlák adataiból.

Számlázás
Kimutatások készítése a belföldi számlák, és a devizaszámlák középárfolyamon forintosított adataiból.

ÁFA kimutatás
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:

Az ÁFA összesítés mindkét lista végén megtalálható.
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Tételes lista:
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Összesített lista:
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Áfa kimutatás partnerenként
A lista a megadott időszakra kigyűjti a 65M-01, és a 65M-01-K bizonylatok kitöltéséhez szükséges adatokat.
Paraméterek beállítása:

Ha olyan számlára történik hivatkozás, amely nem található meg a rendszerben, akkor a program ezt jelzi, annak
érdekében, hogy az adatokon a korrekciót kézzel el tudják végezni.

Lista képe:
65M-01 bizonylat adatainak nyomtatása
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65M-01-K bizonylat adatainak nyomtatása:
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Árbevétel
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák alapján az árbevétel adatokat.
Paraméterek beállítása:

Lista:
Tételjelzőnként összevont:
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Fizetési módonként tételes:

Fizetési módonként összevont:
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Kiszámlázott készletek
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:
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Cikkszámonként:
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Cikkszámonként / vevő cikkszám szerint rendezett:
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Cikkszámonként / vevő cikkszám szerint rendezett / cikkszámonként összevont:
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Cikkszámonként halmozott:

Árbevételi főkönyvenként rendezett:
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Vevői analitika
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Tételjelzős
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Időszakos összesítés
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Időszakos teljesítések
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:

Tételes lista:

Összevont lista:
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Módosító okiratok
A lista a megadott szűrési feltételeket figyelembe véve kigyűjti a számlák adatait.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Folyószámla
A menü csoportba tartozó listák a szűrési feltételeket figyelembe véve feldolgozzák a belföldi folyószámla
adatokat, elkészítik a belföldi számlák és a hozzá tartozó banki teljesítések figyelembe vételével számlaszámonként és vevőnként az egyenlegeket, és a kért formában elkészítik a listát.

Folyószámla egyeztető
A lista a belföldi számlák és a hozzá tartozó banki teljesítések figyelembe vételével elkészíti számlaszámonként
és vevőnként az egyenlegeket.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Folyószámla egyeztető – tételes
A lista a belföldi számlák és a hozzá tartozó banki teljesítések figyelembe vételével elkészíti számlaszámonként
és vevőnként az egyenlegeket.
Paraméterek beállítása:
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Lista:
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Folyószámla kimutatás
A lista a belföldi számlák és a hozzá tartozó banki teljesítések figyelembe vételével elkészíti számlaszámonként
és vevőnként az egyenlegeket. A fizetési dátum és a banki átfutási időt jelentő paraméter nap megadásával a lista
tartalma tovább szűrhető.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Folyószámla kivonat
A lista a belföldi számlák és a hozzá tartozó banki teljesítések figyelembe vételével elkészíti számlaszámonként
és vevőnként az egyenlegeket. A program a megadott számla keltéig gyűjti ki az adatokat.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Minősített folyószámla kimutatás
A lista a belföldi számlák és a hozzá tartozó banki teljesítések figyelembe vételével elkészíti számlaszámonként
és vevőnként az egyenlegeket. A program a megadott számla keltéig gyűjti ki az adatokat.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Pénzforgalmi időszakos lista
A lista a belföldi pénzforgalomból gyűjti ki az adatokat.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Vevői befizetések ÁFA bontásban
A lista a belföldi pénzforgalomból gyűjti ki az adatokat.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Vevői befiz. tételjelzőnként ÁFA bont.
A lista a belföldi pénzforgalomból gyűjti ki az adatokat.
Paraméterek beállítása:

Lista:
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Törzs karbantartás
A rendszerek működéséhez szükséges alapvető törzsek feltöltése, karbantartása.

Általános törzsek
A társ rendszerekkel közösen használt törzsek feltöltése, karbantartása.

ÁFA-tipus
Az ÁFA-típusok kódjának és megnevezésének tárolása.

Lista:
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ÁFA-törzs
Az ÁFA kulcsok adatainak tárolása.

Lista:
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Bank
A saját banki adatok tárolása.

Lista:
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Cikktörzs
A cikkek-szolgáltatások adatainak és idegen nyelvű megnevezéseinek tárolása. A képernyő alsó részén a
kiválasztott cikk árkategóriánként megállapított ára kezelhető.

A cikk adatainak felvitelére, módosítására szolgáló képernyő.
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Lista:
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Fizetési mód
A fizetési módok kódjának és magyar és idegen nyelvű megnevezésének tárolása.

Lista:
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Főkönyv
A főkönyvi számok, és megnevezésük tárolása.

Lista:
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Közterület jellege
A belföldi számlán megjelenő közterület jellegek tárolása.

Lista:
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Mennyiségi egység
A mennyiségi egységek kódjának és magyar és idegen nyelvű megnevezésének tárolása.

Lista:
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Munkaszám
A munkaszámok kódjának és megnevezésének tárolása.

Lista:

Nyelv
A nyelvek kódjának, megnevezésének tárolása. Mivel a devizaszámlákon megjelenő idegen nyelvű szüvegek a
nyelvi kódokra vannak programozva, így a nyelv törzs nem módosítható!
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Partner
A törzs a partnerek adatainak tárolására szolgál. A képernyő jobb oldalán a kijelölt partnerhez sorszámozva több
partner bank, számlázási cím, és több szállítási cím is felvihető. A számlázási cím a NAV 2016-tól érvényes
előírása szerint lett tagolva.

A partnerek adatainak felvitele, módosítása és megtekintése (dupla kattintás az adatra) az alábbi képernyőn
történik.
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Lista:
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Statisztikai kódok
A statisztikai gyűjtés kódjának, megnevezésének, ÁFA % és óradíj adatainak tárolása.

Lista:
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Szervezet
A szervezeti egységek kódjának és megnevezésének tárolása.

Lista:
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Ügyintézők
Az ügyintézők adatainak tárolása. A felhasználó kód és név és beosztás adatai, valamint a bejelentkezéskor
bekért felhasználói név és jelszó tárolása. A felhasználó által elérhető menüpontok, és jogok felsorolását a
jogok.Txt fájl tartalmazza. Minden sor első karaktere tartalmazza a hozzáférés módját, W-írási jog, R-olvasási
jog. Pl.: Wszamlakeszites sor a számlakészítéshez ad jogot, Rszamlakeszites jog esetén csak megtekinthetjük az
elkészült számlákat. Ha a kettő közül egyikkel sem rendelkezünk, akkor be sem tudunk lépni a számlakészítés
menüpontba. A jogok beállítását a Net-Soft Kft. a rendszer telepítésekor elvégzi.

Lista:
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Vonalkód nyomtatása
A cikktörzs kiválasztott sorának megfelelően csoportos vonalkód nyomtatása öntapadós etikett papírra.

Lista:

99

Számlázás
E csoportban a számlázáshoz kapcsolódó törzsek karbantartását végezhetjük el

Adókód
Az ÁFA-típusból, ÁFA %-ból, valamint az ÁFA főkönyvből és az előleg ÁFA főkönyvből összeállított adatok
tárolása. Számla sor felvitelénél ezen értékek külön-külön bevitele helyett elég az adókódot megadni. A program
ez alapján kitölti az ÁFA-típust, ÁFA %-ot, valamint a főkönyvet.

Lista:
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Árfolyam
A kereskedelmi bankok deviza árfolyamainak tárolása. A bank mezőben a saját bank kódját kell megadni.

Lista:

Devizanem
A devizanemek kódjának és megnevezésének tárolás.
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Késedelmi kamat
A partnerekhez tartozó késedelmi kamatok tárolása. A dátum a hatálybalépés dátumát jelenti, amitől kezdve a
partnernek a berögzített kamatot fel kell számolni. Ha a partnerhez nincs felvíve kamat sor, akkor az általános
vevőhöz ****** tartozó kamatokat számítja fel a program.

Lista:
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Pénzforgalmi típus
A törzs a pénzmozgások irányának és fajtájának, valamint a hozzá kapcsolható főkönyvi számok tárolására
szolgál.

Lista:
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Számlatípus
Számlatípusok tárolása. A rendszer csak a fejlesztő által felvitt számlatípusokat tudja kezelni !!!

Lista:
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Számlaszám
A számlaszámok évenkénti tárolását szolgálja. A program mindig megnöveli az itt lévő számlaszámot, felteszi
az új számlára, majd beírja a törzsbe. A számlaszámok egyediség és szigorú növekvő folytonossága biztosított
hálózatos felhasználás esetén is. Ha az adott évben már készült számla, akkor a hozzá tartozó sor adatai már nem
módosíthatók!

Lista:

105

Tételjelző ( fej )
A törzs egyetlen sort tartalmaz, amely leírja a számla és a szállítólevél fej kezelését. Meghatározza, hogy mely
mezők értékét kérje be, illetve új felvitelnél milyen adatokat ajánljon ki a program.

Lista:
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Tételjelző ( sor )
Számla és szállítólevél sor tételjelzőinek tárolása. E tételjelzők határozzák meg azt, hogy egy adott fajta termék,
vagy szolgáltatás felvitelénél a program mely adatmezőket engedjen felvinni, valamint módosítani.

Lista:
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Számla szövegei
A törzs a számlán megjelenő standard szövegek tárolására szolgál. Számlatípusonként és fizetési módonként
lehetőség van kóddal és névvel standard szövegek tárolására megkönnyítve ezzel a számla elkészítését.

…

-ra kattintva megjelenik a szöveg beviteli panelje, ahol beírhatjuk a számlatípus és
A
mezőben a
fizetési módhoz tartozó szöveget. Új sor kezdése <Ctrl>Enter billentyű leütésével történik. A sima Enter
billentyű leütésekor beírja a szöveget, és a panel eltűnik.

Lista:
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Szállítás módja
A törzs a szállítási módok magyar és idegen nyelvű megnevezéseinek tárolására szolgál.

Lista:
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Főkönyvi feladás
A rendszerben feldolgozott belföldi és devizaszámla adatokat a számla fej és tétel adatainak kontírozása után
átvehetjük főkönyvi feladásra, majd az így előkészített adatokat lekönyvelhetjük a Net-Soft Dos-os könyvelési
rendszerében.

Kontírozás
A menüpont számlák kontírozására szolgál. A számla sorok, majd a számla fej módosítható adatait kitöltve
végezzük el számla kontírozását. Ezt követően a „Főkönyvi feladás” menüpontban átvehetjük a kontírozott
számlákat a további feldolgozásra.
A számlák kontírozása a tételek kontírozásával indul. A számla összes tételének kontírozása után, ki kell
kontírozni a számlafejet. Az adatok állapotát a sorok színezése jelzi.
A számla adatok két részre bontva, a fej adatai a képernyő felső részén, a fejhez tételek adatai a képernyő alsó
részén jelennek meg.

/
A

A

panelon kiválaszthatjuk, mely évre kívánjuk feladni a főkönyvi rendszerbe a számla adatait.

panel a főkönyvi rendszer zárási dátumát mutatja.
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Számla fej kontírozása:

A program a képernyő alsó részén található táblázatban a fej adatokban kiválasztott számla sorait jeleníti meg.
Sor módosításánál, illetve az adatra kettőt kattintva megjelenik a sor adatok részletező képernyője.

A számlasor kontírozásán (Klt.fkv, Árbev. fkv, költséghely, jogcím, adókód, ÁFA fkv) túl itt korrigálhatjuk a
saját kimutatások készítéséhez szükséges, számlán meg nem jelenő adatokat.
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Főkönyvi feladás
A menüpont a kontírozott számlák főkönyvi rendszerbe történő feladásárának előkészítésére szolgál.

Lista:
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Technikai funkciók
A rendszer működtetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtása.

Indexelés
A Paradox táblák indexeinek újra építése a felhasználó jóváhagyása után.

Az indexelés végrehajtásánál nem lehet több felhasználó bejelentkezve a rnedszerbe. a program megjeleníti az
aktuálisan helyreállított tábla nevét, A indexelést követőeb elvégzi a táblák közötti adatkapcsolatok vizsgálatát,
hiba esetén jelez. A feladat végeztével a program üzenetet ad.

Időszakos törlés
A menüpont a rendszerben feldolgozott számlákat a megadott időpontig törli.

Törlés előtt azonban elvégzi a rendszer biztonsági mentését.
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Ezt követően a program bekéri a zárás dátumát, és végrehajtja az időszakos törlést.
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Adatállományok mentése
A program könyvtárában található adatokat az <adott meghajtó>\MENTES könyvtárába a napi dátum és idővel
elnevezett könyvtárba menti el.

Az „Igen” válaszra a program elmenti az adott könyvtárat.
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Adatállományok visszatöltése
A rendszer meghibásodása esetén a programmal visszatölthetjük a korábban elmentett adatokat.

Visszatöltés előtt a program elvégzi a jelenlegi állapot biztonsági mentését, majd bekéri a visszatölteni kívánt
könyvtárat.

A visszatöltés folyamatát a program mutatja.
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Időszakos zárás

A program a figyelmeztetés után bekéri az időszakos zárás dátumát.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
A program elkészíti a 2/2015. (II. 3.) MGM rendelet szerinti adatszolgáltatást a megadott XSD formátum szerint.
Az export a progam könyvtárában lévő NAV könyvtárában készül Export-ÉÉÉÉ-HH-NN.XML néven. Az XML
fájl elkészítéséhez a Szla_Nav_Xml.exe a program könyvtárában kell, hogy legyen!

Segítség
A program névjegyének megjelenítése, valamint a súgó indítása, ha telepítve van a rendszerben. Ezen
menüpontot jelenleg a program dokumentációja helyettesíti.
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Névjegy

Súgó
A program súgójának indítása, abban az esetben, ha telepítve van a rendszerben..

Kilépés
Kilépés a programból.
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Függelék
Általános működés
Az integrált ügyviteli rendszer a gyakran ismétlődő adatokat, illetve a kigyűjtésekhez használt adatokat
törzsekben tárolja. Ezzel elkerülhető az adatok ismételt tárolása, illetve kigyűjtésnél az elírásból adódó rossz
csoportosítás. Minden törzs kezelésének külön menüpontja van, ami elindítja a karbantartáshoz szükséges
programot, az ún. formot. A törzseket a program-modulok közösen használják, a karbantartásuk a törzset
felhasználó modulból elvégezhető.
Az egyes formokon az adatok felviteléhez, módosításához, illetve törléséhez használt grafikus elemek és azok
működése egységes.

A több táblát érintő formok az alábbihoz hasonlóak:

A formok általános működése:
A program megfelelő menüpontjának kiválasztása után elindul a törzset karbantartó program, amelyen lehetőség
van a törzs-adatok felvitelére, módosítására, törlésére, listázására, a pozicionálásra, a látható adatok szűkítésére.
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A form fej részében találhatók az adat-tábla megnevezése, a végrehajtást vezérlő nyomógombok és a navigátor.
Alatta található az adatokat az adat-mező nevével megjelenítő táblázat, az úgynevezett rács.
A rácson kiválaszthatjuk azt a sort, amelyet megtekinteni, módosítani, vagy törölni akarunk. Az első mező előtt
található egy külön jelző oszlop
, amely fekete háromszöggel megmutatja, hogy melyik sor van
kiválasztva.
A formból történő kilépésre az alábbi két gomb

,

, és a billentyűzeten az <Esc> használható.

A rácson történő mozgásra a billentyűzet és a navigátor egyaránt használható:
A billentyűk működése:
- balra nyíl
- jobbra nyíl
- Home
- End
- felfelé nyíl
- lefelé nyíl
- Page Up
- Page Down
- <Ctrl>Page Up
- <Ctrl>Page Down

a balra lévő mező kiválasztása;
a jobbra lévő mező kiválasztása;
az első mező kiválasztása;
az utolsó mező kiválasztása;
ugrás az előző sorra;
ugrás a következő sorra;
ugrás több sorral visszafelé;
ugrás több sorral előre;
ugrás a tábla első sorára;
ugrás a tábla utolsó sorára.

A navigátoron az egér segítségével végrehajthatjuk az előzőleg felsorolt funkciókat, valamint vezérelhetjük az
adatok felvitelét, törlését, módosítását, illetve frissítését:
A navigátor gombsoron

az egyes gombok funkciója:

ugrás az első sorra;
ugrás az előző sorra;
ugrás a következő sorra;
ugrás az utolsó sorra;
új sor felvitele -ugyanezt eredményezi az <Insert> billentyű is;
az aktuális sor törlése -ugyanezt eredményezi az <Ctrl><Delete> billentyű is;
az aktuális sor módosítása -ugyanezt eredményezi bármelyik mező módosítása is;
módosítás beírása az adatbázisba -ugyanezt eredményezi az előző sorra, illetve a következő sorra
ugrás is;
módosítás érvénytelenítése -ugyanezt eredményezi az <Esc> billentyű is;
adatok frissítése, a hálózatos környezetben a más felhasználók által felvitt adatok láthatóvá tétele.
Az törzs állományok a legtöbb esetben egy betűkből, illetve számokból összeállítható kódot, nevet, esetleg más
adatmezőket tartalmaznak. Az adatok alaphelyzetben kód rendezettségben jelennek meg a rácson. A rendezettség panelen a kód, valamint a név mezőre, illetve az előtte található gombra rákattintva lehetőségünk van a
rendezettség azonnali átváltására:

A sok sort tartalmazó törzsekben szükségünk lehet arra, hogy a különböző adatokat gyorsan megtaláljuk, illetve
egy adott feltételnek megfelelően szűkítsük a megjelenő adatok körét.
E feladatot valósítja meg a szűkítés panel:
pozicionálás a megadott sorra;
megjelenített adatok szűkítése;
szűkítés megszüntetése, minden adat megjelenik.
Pozicionálás kiválasztása után a rendezettségnek megfelelően kód, vagy név szerint állhatunk rá az általunk
megadott értékkel kódban, illetve névben egyező sorra. A megadott szöveg és az adatbázis összehasonlítása
balról jobbra karakterenként történik. Ha az érték már nem található, akkor marad az utolsó kiválasztott sor.
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A szűkítés nyomógombra kattintva lehetőségünk van a megjelenített adatok körének szűrésére. A megadott
szűrési feltétel mindig arra a mezőre vonatkozik amelyiken a rácson állunk. A feltételként megadott, illetve
kiválasztott érték a szöveges mezők kivételével pontosan meg kell hogy egyezzen a megjelenített sorok
megfelelő mezőjének értékével. Szöveges mezők esetében minden olyan sor megjelenik ahol az adott mezőben
az általunk megadott szöveg valahol előfordul.
A
gombra kattintva a megjelenített adatokról a rendezettség panelon kiválasztott rendezettségben listát
készíthetünk. Szűkítés esetén a lista fej részében a "Szűrt adatállomány" szöveg jelenik meg, jelezve hogy a lista
nem a teljes adatállományt tartalmazza.

Lista készítése
A rendszerben lévő adatokból listák, kimutatások készíthetők. Az egyes bekeretezett paneleken lévő szűrési,
kiválasztási lehetőségek együtt értelmezendők.
Példák:
Számlatípus kiválasztása:
A panelen több ellenőrző doboz is található a hozzátartozó megnevezéssel. A szűrésnél azon típusú számlák
jelennek meg, amelyeket bepipáltunk.
Számla kiválasztása:
A panelen több rádió gomb is található a hozzátartozó megnevezéssel. A rádió gombok közül mindig csak egyet
választhatunk ki és a szűrésnél az adatok ennek megfelelően jelennek meg.
Számla kelte:
A panelen két adat doboz is található (dátumtól, dátumig). A szűrésnél a program csak akkor veszi figyelembe a
beírt adatokat, ha a jobb oldalon lévő ellenőrző dobozba pipát helyezünk.

A

gombra kattintva a program összeállítja a listát és képernyőn megjeleníti azt
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A képernyőn található kezelőgombok:
Lap méretének beállítása:
Oldalak lapozása:
A

teljes oldal,

első oldal,

teljes szélesség,

előző oldal,

100%

következő oldal,

utolsó oldal

gombra kattintva a lista megtekintéséből kilépve a program megkérdi, hogy kinyomtassa-e a listát.

Az
gombra kattintva a lista az alapnyomtatóra kinyomtatásra kerül, a
gombra kattintva lista nem
készül. A program ezen verziója a nyomtató átállítását, az oldalszám beállítását, és a példányszámok megadását
nem támogatja!
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A program telepítése
A program Windows operációs rendszereken működik. Delphi 4. fejlesztőeszközzel készült, működése, kezelése
a Windows alkalmazásoknál megszokott szabványos módon történik. A program adatait Paradox táblákban
tárolja, a nyomtatást helyi, vagy hálózati nyomtatóra végzi.

Működési környezet:
- munka állomásokon Win.98 Se -től Win. 10 (32 és 64 bites) verziójáig bezárólag működik;
- szervereken Win. Nt 4.0-tól Win. Server 2012 R2-ig bezárólag működik;
- a program fájl megosztásokon, vagy terminal szerveren hálózatos módon is használható;
- újabb operációs rendszereknél nem megfelelő működés esetén szükséges lehet a program
kompatibilitási módjának beállítására;
- Borland Database Engine 5.01-es, vagy annál későbbi verzió;
speciális Paradox driver beállítások:
Lang Driver:
Pdox ANSI Hun. DC
Net Dir:
Y:\ (közös hálózati meghajtó)
- a nyomtatási feladatokhoz elérhető nyomtató kell hogy rendelkezésre álljon;
- a program működéséhez szükséges fájlok, program, adat táblák, kiegészítő fájlok a program
könyvtárában találhatók, pl.: C:\Net-Soft
- a végrehajtató program a szamla.exe, ennek az indító ikonját célszerű az asztalra kattintva/jobb
gomb/új/parancsikon létrehozásával kitenni az asztalra;
- a program a mentést az aktuális meghajtó \MENTES könyvtárába az induló könyvtár nevével és a
dátum, időponttal kiegészített nevű könyvtárba menti;
pl.: C:\MENTES\Net-Soft-2014.09.16._14_55_57 könyvtárba
- az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML kimenetének elkészítéséhez a cég által kifejlesztett
Szla_Nav_Xml.exe program megléte szükséges a program könyvtárában.
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