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A szoftver indítása:
A programot a telepítés után egy kis pénzhalom kinézetű ikonnal kell elindítani.

Program frissítése
Az Easy-Control programnak része egy internetes frissítő program. Ennek segitségével a
programból mindig az aktuális legfrissebb jogszabályoknak megfelelő verziót
használhatjátok. A lényegesebb frissitési időpontokró hirlevelet küld ki a szoftver fejlesztője,
azonban amúgy is érdemes indőnként frissiteni a programot hogy a legujjabb funkciókhoz
hozzájussatok. Lényeges hogy a program ne legyen elinditva a frissités alatt mert akkor nem
fog sikerülni. A frissitő program elinditását követően a középen található „frissités” gomb
megnyomásával tudtok programot frissiteni.

Bejelentkezés:
A programot csak azok tudják használni, akik érvényes hozzáférési névvel és jelszóval
rendelkeznek. Az első bejelentkezési nevet a szoftver telepítésekor adja meg a rendszergazda.
Azon felhasználók akiknek már van erre jogosultságuk újabb felhasználókat vehetnek fel a
program használóinak körébe.

A bejelentkezés során a program minden gépen az ott utoljára bejelentkezett felhasználói
nevet ajánlja fel alapértelmezésben. Ha ezen változtatni akarsz akkor a felhasználói név melett
található éle illetve fel nyilakkal kiválaszthatod a megfelelő felhasználói nevet.

A program vezérlő főablakának felépítése:

A következő oldalakon végig tekintjük egyenként a menüpontok tartalmát.
Látni lehet majd hogy a program nyilvántartja, illetve segít az elkészítésében a következő
dokumentumoknak:
 Árajánlat
 Bejövő vevőmegrendelés
 Kimenő szállítói megrendelés
 Beérkezett leszállított anyagok
 Beérkező szállítólevelek illetve számlák
 Szállító levelek
 Kihelyezett bizományosi szállító levelek anyagok
 Munkalapok
 Számlák

Partnercég nyilvántartás

rendezés sorrendje

Egy vállalat életében a partnerek naprakész nyilvántartása, életfontosságú. A gyors
előkereshetőség zálogában készült az alábbi program ablak:

Az ablak megjelenése után amint elkezdjük begépelni a keresendő cég nevének betűit az
partnertörzs görgetődik mindjárt a megfelelő helyre. Az ablakban láthatóak a cég főbb
elérhetőségi paraméterei.
A partner eddigi számlái gombról a hasonló című részben részletesen beszélek.

Partner adatok átadása Excel táblázatba
Annak érdekében hogy ha másik programban is szükségünk lenne ugyanezen adatokra akkor
ne kelljen újra begépelni azokat átadhatjuk a partnercégek adatait illetve a partner személyek
adatait a hasonló feliratú gombok megnyomásával. Ebben az esetben a program elinditja a
MS Excel programot a gépen és beilleszti az adatokat egy táblázatba amit mindenki
használhat kénye kedve szerint.

Boríték címzés
A program képes többféle borítékot is megcímezni a partner adatok alapján, akár etikettre
akár közvetlen a borítékra írva az adatokat.

Beljebb lépve a módosít gombbal bővebb információkat, láthatunk a nyilvántartott adatokból
és a partnercégnél dolgozó partnerekről, mint az alábbi ábrán látható.

Partner nyilvántartás (személyek)
Egy –egy cégnél akárhány partnert nyilvántarthatunk.

A partner törzsben tárolt adatoknak több célja is van a cég életében:
 Elérhetőség biztosítása, hogy bármikor fel tudjam venni a kapcsolatot a
partnereimmel, tehát tudnom kell a cég elérhetőségi adatait
 A cégadatokon kívül jó dolog, ha tudom a cégnél milyen problémával kit kell keresni.
A számlázással kapcsolatos kérdésekkel pld. nem az ügyvezetőt zavarom hanem a
könyvelőt. Itt a név beosztás funkciókon kívül

Partner céghez tartozó kontakt személyek adatai
A plusz jel megnyomásával új sor nyílik, amit kiválasztva, a személy adatai felvihetők.

Alapértelmezett fizetési mód,
Az ablakon belül lehet beállítani a cégre vonatkozó alapértelmezett fizetési módokat
amiket autómatikusan felajánl majd számlázáskor a program. Ezektől természetesen el
lehet térni esetileg állítva a számlán fizetési módot, de alapból ezt fogja felajánlani a
program ennek az ügyfélnek.

Partner % -os kedvezmények beállítása

Partner egyedi szerződéses árak beállítása
Az egyes partnerekhez egyedi szerződés alapján rögzített fix eladási árat állíthatsz be bármely
termékre. Azaz minden terméket adhatsz partnerenként akár más és más árakon is, a partner
szerződésétől függően változó árakkal. Ez esetben ide kell berögzítened a partner
termékekhez tartozó egyedi szerződéses árait.

Az egyedi szerződéses árak rögzítése partnerekhez
A partner egyedi szerződéses árak füléhez belépve először is válassz egy szerződés kategória
számot. Ha két partner ugyanabba a szerződéses kategóriába esik és ugynaazokat az árakat
használják akkor mindkettőhöz ugyanazt a kategória számot állitsd be és elég lesz
árváltozásnál csak egyzsr átirnod a kategóriánál a termék árakat. Amennyiben egyedi árakat
használsz a partnernél úgy egyedi kategória számot adj meg itt olyat ami még nem létezik
másik partnernél beállitva. Ezt onnan tudod hogy még ilyen nincs hogy ha beirod a kategória
számot akkor nem jelenik meg alatt semmilyen termékhez beállitott ár a termék listában.

A kategória megadását követően a termék név vagy a cikkszám kezdő betüit beirva
megjelennek a cikktörzsben felvitt termékek ilyen kezdetű elemei.

A „+” gombot megnyomva felvihető a partnerhez ez a termék az itt beirt áron. Ezt az eljárást
ismételgetve felvihető az partnerhez az összes neki egyedi áron adott termék.

Ha beállítod hogy „Árkényszer kivéve akciók” akkor minden esetben ezt az árat fogja a
partnerhez eladáskor beállítani kivéve ha a felvitt aktuális időszak akcióiban éppen olcsobb
lenne.

Egyedi partnerhez tartozó árlisták kezelése
A partnerhez tartozó árlistákat külön ki tudod nyomtatni vagy Excelbe exportálni és átküldeni
egyeztetésre a partnernek.
Az árlista nyomtatás ennek a gombnek megnyomásával érthető el:

Partnerhez letárolt dokumentumok (szerződések, aláírás minták)

Bármelyik egy kattintással előhívható a képernyőre a „…” gomb megnyomásával.

Üzletkötők és üzletkötői jutalékok
Itt lehet beállítani a céghez tartózó üzletkötőnket akinek a listáknál időszakokra tudunk a vevő
forgalma alapján jutalékot számolni.

Partner eddigi bejövő és kimenő számlái
A partner eddigi számlái gomb megnyomásával juthatunk az alábbi ablakhoz ahol láthatóak
időszakos szűkítési lehetőséggel a partnerrel kapcsolatos számlák akár befelé akár kifelé
irányultak.

Az ablak bal oldalán láthatóak azok a számlák, amiket mi állítottunk ki a cégnek tehát vevő
oldal, a jobb oldalon, pedig azok, amiket a cég állított ki nekünk. Mindkét oldalon egy
kattintással a számla jobb oldalán látható „…” gombon megtekinthetjük a számla tartalmát,
illetve képét. Ugyanitt a „bevételezett anyagok” gomb segítségével megtekinthetjük milyen
anyagokat vételeztünk be ezen a számlán.

Egyedi partner árlisták központi kezelése
A partnerekhez rendelt egyedi árlistákat egy helyen központilag is el tudod érni.

Az árlistákat a szerződés kategóriaszám megadásával tudod kiválasztani.

Kettőt kattintva az áron tudod azt módosítani. Jobbra az árlistától látod hogy mely cégekhez
tartozik ez a szerződéses kategória szám.
A plusz gombbal illetve a mínusz gomb segitségével tudsz belőle terméket törölni vagy
pluszba hozzáadni.
Ki tudod nyomtatni illetve Excelbe átadni és email –ben továbbküldeni.

Kinnlevőségek, tartozások
A gomb megnyomása után a következő kérdés
jelenik meg. Ha 30 –at írsz be akkor azokat a
partnereidet, fogod látni a megjelenő listában,
akiknek már több mint 30 napja, lejárt fizetési
határidejű, kifizetetlen számlái vannak.

A megjelenő listában tartozók vannak felsorolva a tartozás nagyságrendje, valamint a tartozás
ideje szerinti sorrendben, TOP listában:

A tartozó partner neve melett látható hogy hány db számlával tartozik illetve mikori a
legkorábbi lejárati idő. Természetesen a számlák összege is látszik.
Alul látható az összes kinnlevőség összesítve.
A partner melletti kiválaszt gomb lenyomásával, jutunk a következő ablakba, ahol részletezve
látható a tartozás pontos mibenléte.

Egyenlegközlő felszólító levelek
Ebben az ablakban látható a kiválasztott ügyfél összes tartozása. A tartozások mellé lejárt
felirat nélkül bejön a még nem lejárt de még kifizetetlen számlája is ha van neki. Ezt azért
tettük ide mert amíg hiányoztak innen ezek a számlák sokszor félre értették miért tartoznak
mondjuk a jövő héten megint ha egyszer a múlt héten rendezték az összes tartozásukat. Így
ebben a megoldásban egybe látható az összes még kifizetetlen tartozás.

A mindről másolat illetve az egyről másolat a számlákról készít hiteles másolatot a
nyomtatóra. Az egyenleg közlő levél pedig nyomtatóra illetve email-ben is elküldhető.

Késedelmi kamat
Az egyenlegközlő levélen megjelenő késedelmi kamat mértéke állítható az ablak alján. A
késedelmes fizetésű számlák mellett a beállított késedelmi kamat kétszeresével jelenik meg az
összeg.

Egyenlegközlő levelek e-mailben elküldése

Amennyiben e-mailben bonyolítjuk levelezésünk döntő részét az komoly költség
megtakarítást jelenthet.

Irattár, iktatási rendszer
A példát régi munkahelyünk mostanra már nyugdíjba vonult titkárnőjétől loptuk, (akinek a nevét
most nem írom le, nevezzük Őt Gizi néninek) az általa hosszú évek során kialakított iktató rendszer
felépítését átültettük számítógépre, mert azt már a gyakorlat már igazolta, hogy jól működik.
Viszonylag egyszerű elképzelése volt, mert minden ügyfélnek a cuccait külön fiókba rakta és
a fiókot feliratozta az ügyfél nevével. A folyamatban levő ügyek pedig az asztalán hevertek
betűrendbe rakva.
Annak érdekében, hogy az általunk egy bizonyos árajánlatkérésre adott árajánlatok, illetve az
azokra vonatkozó megrendelések egybe legyenek, minden árajánlat kérésnek külön dossziét
nyitott, és ha az üggyel kapcsolatban továbbléptünk, akkor abba rakta bele az arra érkező
megrendelést, illetve szállítólevelet.
Az ügyfelek fiókjai, mindenkinek egy-egy külön.

A folyamatban levő ügyek nyitott dossziéi

Új ügy, (új „projekt” dosszié nyitása)
Például ha telefonál egy ügyfelünk, hogy szeretne árajánlatot kérni tőlünk valamire, akkor
elkezdjük begépelni az ügyfél nevét és közben látjuk, hogy a fiókok mindig görgetődnek a
beirt betűknek megfelelő első ügyfélre. (Ez Gizikének nem volt ilyen egyszerű) Amennyiben már
szerepel az ügyféltörzsünkben akkor nincs más dolgunk, mint hogy mint hogy kattintsunk a
fiókján. Amennyiben még nem szerepel, akkor az új partner gomb segítségével felvisszük az
ügyfél adatait. (annyit legalább hogy hova küldjük az árajánlatot) A felvitel után kattintva az ügyfél
fiókján belépünk a következő ablakba:
Melyik dossziék látszódjanak, minden, csak a már lezárt vagy csak a nyitott dossziék

Ide kattintva lehet belépni a dossziéba és megtekinteni a tartalmát

Ide kattintva lehet lezárni vagy felnyitni egy dossziét

Ide kattintva lehet egy gombnyomással megnyitni egy új dossziét és azon belül mindjárt
egy árajánlatot vagy más okmányt, pld szállítólevelet.
A fiók ablakon belül a jobb alsó sarokban vannak azok a gombok, amik közül (az előző példánál
maradva) meg kell nyomnunk az árajánlat gombot.
Ekkor nyílik egy új dosszié, abban pedig egy új árajánlat, ahova már kezdhetjük is felvinni a
kérdéses anyagokat. Lásd következő ábra.

Új árajánlat felvitele
Az anyagokat az árajánlathoz felvihetjük a raktár készletből kiválogatva, a saját árlistánkról
illetve új tételként begépelve és meghatározva az árait. Jobb oldalon felül állíthatod hogy
legyen –e összesítés az árajánlat végén. Miközben töltöd, alul az összesítésben láthatod, hogy
mennyi lesz a jelenlegi összeállításon a hasznod.

Árajánlat aljára megjegyzés fűzhető
kötetlen hosszúságban

haszon
Elküldheted postán, emailben,
vagy faxon

A tételek felvitelénél, felviteli ablak aljában megjegyzéseket fűzhetünk a tételekhez szállítási
módjukhoz egyéb információkat tehetünk bele.

Díjbekérő kiállítása
1. Az iktatáson kívüli Díjbekérőt az EC főablakában a gyors menüben kiválasztva az új
díjbekérő menüpontot

Az iktatáson belüli Díjbekérőt pedig a projekt dossziéból a megrendelés vagy árajánlat
mellől tudod indítani, létrehozni, ugyanabban az iktatási számú dossziéban:

2. A díjbekérő ablak megnyílik. Ebben kiválasztod a partnert illetve az új tétel gombbal
felviszed a tételeket a díjbekérőre. Ezután kinyomtatható vagy e-mail -ben elküldhető a
díjbekérő.

3. A díjbekérő összegének beérkezését követően számlát kell kiállítani az utalás
beérkezésének dátumával megegyező teljesítési dátummal. Ezt a számla készít, gomb
megnyomásával teheted meg.

A már kiállított díjbekérőt a főablakban a nyitott okmányokra kattintva hívhatod elő.

4. A nyitott okmányok ablakban válaszd ki a díjbekérőket jobb oldalon és állítsd a dátum
intervallumot a díjbekérő kiállításának idejére ahhoz hogy megjelenjen.

6. A díjbekérőt megnyitni a díjbekérő sorának jobb szélén lévő "..." gomb megnyomásával
tudod.

7. A díjbekérőbe belépve a számlát el tudod készíteni róla a számla készít gomb segítségével.

Beérkező megrendelés felvitele
Amennyiben megrendelték egy korábban kiajánlott termékedet, akkor lépj be az általad adott
árajánlat dossziéjába és azon belül a kiküldött árajánlatba. Ezt a „nyitott okmányok„ ablakba
belépve az „árajánlatok” –at kiválasztva partner névre vagy okmányszámra keresve tudod
megtenni.

Rákattintva az árajánlat sorábana „..” gombra beléphetsz az árajánlatba.

Az árajánlatba belépve amikor megnyomod a „Bejövő megrendelés” gombot, elkészül az
árajánlat tartalma alapján a megrendelés.

Külső megrendelés szám felvitele
Amennyiben a megrendelőd is ad meg „külső megrendelés számot” amire hivatkozva majd
neked kellene keresned illetve utánkövetned akkor azt egyben is beállithatod a megrendelés
összes tételére vagy egyneként tételenként is be tudod állitani.
Egyben beállíthatod beirva a ide és megnyomva a „Rendelés” gombot beiródik az összes
olyan rendelés tételhez ahol ez még nincen kitöltve azaz üres.

Tételenként is beállithatod a rendelés számot
Amennyiben a tétel módosításakor ide beirod:

Külső rendelés számra keresés
A megrendeléskor bevitt rendelés számokra rá tudsz keresni a rendelés tételei között, ha a
monitoring részben belépsz a rendelések tételeihez

Majd kiválasztod hogy a rendelés szám látszódjon a középső oszlopban és beirod hogy mit
keresel:

Dijbekérő készítése megrendelés alapján
A megrendelésben állva a megrendelés tartalma alapján el tudod készíteni a díjbekérőt egy
gombnyomással a „dijbekérő készítése” gombra kattintva.

Megrendelésből szállítólevél készítése
Az iktatott megrendelés kikeresése után a megrendelésen belül …

a „szállítóra” gombot megnyomva a megrendelés tartalma alapján egy gombnyomással el
tudod készíteni a szállítólevelet.
Figyelem !! A szállítólevél készítésekor a szoftver autómatikusan csökkenti a raktár készletet
a megrendelésen szereplő beazonosítható termékekkel.

Szállítólevélből számla készítése
A szállítólevelet kikeresve és belépve a szállítólevélbe a „Számla készít” gombot megnyomva
elkészül a számla.

Beérkezett faxok
A szoftver képes együttműködni a úgynevezett FAX szerverként üzemelő számítógépekkel.
Ez esetben a faxok beérkezésük után ugyanabban az egységes rendszerben jelennek, meg
amiben a többi iktatott irat. A beérkezett faxokat lehetséges iktatni illetve bármikor
megnézhetjük akár visszamenőleg is a tartalmukat.

Faxok tartalmának megtekintése
A beérkezett faxok a program rendszer faxok menüpontja alatt, az ablak bal oldalán jelennek
meg mint iktatásra váró anyagok.

A faxok mellett látható „…” gomb megnyomásával megtekinthetjük azok tartalmát.

Faxok iktatása
Az iktatásukhoz jobb oldalon ki kell választani a partnert illetve hogy melyik dossziéba
akarod iktatni és az iktat gomb megnyomásával átkerül a jobb oldalra a kiválasztott dossziéba.
Ha elrontottad bármikor vissza tudod rakni a dossziéból az iktatatlanok közé a „iktatás
Vissza” gomb segítségével.

Szállítói számlák
Ahhoz hogy a költség oldallal is tisztában legyen valaki a költségeket is rendszereznie kell.
Automatikus kiadási bizonylat kiállítás

Rendezési sorrendhez kattints a megfelelő
oszlop tetejére. pld név sorrendhez a „név” -re

Könnyen kereshető lista jelenik, meg amelyik mező fölé írunk valamit csak az annak
megfelelő számlák jelennek meg. Pld. ha beírjuk a név fölé „ug” akkor csak a „ug”-al
kezdődő nevü szállítók számlái jelennek meg.
Mivel a számlának minden lényeges adata felvitelre került ezért automatikusan, kiállítható a
pénztár kiadási bizonylat róla.

Automatikus pénztár kiadási bizonylat kiállítás
A felvitt számlák adatai alapján a „kiadási bizonylat” gombot megnyomva kinyomtatódik a
hozzá tartozó pénztár bizonylat.

Szállítói számla felvitele
Főablakban a szállítói számlák gombra kattintva eljutsz a funkcióhoz

Az ablakban láthatod az aktuálisan leszűrt szállítói számlák listáját.
A szűrés feltételeit a felső sorban
A lista sorrendjét a táblázat felső
beirt információkkal tudod
sorára (fejlécére) kattintva tudod
változtatni.
megváltoztatni.

A leszűrt számla listát egy gombnyomással át tudod
adni Excel –be.

Kötelezően kitöltendő vagy számlaszámmal
vagy szállítólevél számmal (Egyedi
azonosító)

Számla költségeinek megbontása annyi
féle tételre amennyi féle költségnemet
képvisel, ÁFA kulcsonkénti bontásban

Számlák digitálisan letárolt képe

Plusz költségkód megadása
Projekt kód megadása

Számlák digitális képének megtekintése
A számlák képei mellett található nagyítón kattintva a számla képe megjelenik a képernyőn,
igy azok az adatok is leolvashatóak róla amiket külön nem tároltunk le. (Pld. MATÁV számlán az
ügyfélszám ami nélkül szinte semmit sem lehet intézni náluk.)

Költségszámlák besorolása költséghelyekre
A számla felvitelnél a költséghelyek „+” gombjára kattintva a feljövő ablakban
kiválaszthatjuk a költséghelyet ahova besorolnánk ezt a számlát illetve többet is felvihetünk
ha szeretnénk megosztani a költséghelyek között. Itt dátumnak feljön a számla dátuma de
átírhatjuk ha mondjuk az előző havi költségekhez szeretnénk besorolni.
ÁFA kulcs megadása

Nettó összeg megadása

A költséghelyek egyáltalán nem kötöttek mindenki a maga ízlése
szerint tudja csoportosítani, bővíteni illetve csökkenteni azok körét.

Kötelezően megadandó munkaszám. Ezzel tudod a sorrendet és
az al és fő költségnemek beosztását is szabályozni

A költségek időszakos megoszlásáról diagrammot a listák menüpontban illetve még
részletesebb bontásban a külön megvásárolható Kontrolling modulban találhatsz.

Költség kódok megadása költségszámlákhoz
Az egyes felvitt költség számlákhoz a költség helyeken kívül még egy szempont megadható,
mint „költségkód”.

Költség kód kiválasztása

A különböző költség kódokat Te viheted fel magadnak tetszés szerinti bontásban:

Módosítani a felvitt tételek megnevezését
csak ezt bekattintva tudod

Szállítói számlán érkezett anyagok bevételezése
Az egyes már felvitt számlák bevételezése az szállítói számlák ablakban kezdődik ahol a
számlát kikeresve vagy felvive és azután a számla során állva megnyomod a bevételezés
gombot.

Bevételezés
kezdése

A számlán érkezett tételek bevételezését az uj tétel bevételezése gomb segitségével kezdjük
el.

Bevételezési lépések tételenként:
1. A bevételezendő anyag kiválasztása történhet vonalkód olvasóval egy kattintással
vagy a „…” gomb megnyomásával a cikktörzsből kikeresve a tételt.

2. Cikktörzsből való választás történhet név, cikkszám vagy termékcsoport kereséssel is.
Ha még nincs fent a cikktörzsben akkor pedig az „uj cikk” gomb segitségével
felvihető. A siekeres kiválasztás után a „kiválaszt és kilép” gomb megnyomásával
térünk vissza za előző ablakba:

3. a termék kiválasztása után megadod a menyniséget és a beszerzési árat:

4. Ezután megnyomod a „bevételez” gombot

5. A bevételezés során addig ismételgeted az 1-5 lépéseket amig el nem érsz az összes
tétel felsorolásának végére.

A bevételezendő tételek felsorolása végén az összes a számlán szereplő tétel fel lesz sorolva a
bevételezett termékek listáján.

Bevételezési bizonylat
A kilépés gomb megnyomása után megjelenik bevételezési bizonylat, melyet ha akarod ki is
nyomtathatsz és hozzá tűzheted a papír alapú számlához.
itt tudod
becsukni

Ezután a megjelenő kérdésre ha jók voltak az összegek válaszolj igennel. Ha nem voltak jók
akkor pedig tudod módosítani a bevételezési adatokat.

Bevételezés
Két lépésben történik a bevételezés:
1. Első lépésben felviszed a szállítói számlák ablakban az okmány adatait amin érkezett az
árú.
2. Második lépésben bevételezed az okmányon érkezett árukat termékeket.

Okmány felvitele:
1 Kapsz árut.
2 Vagy kapsz hozzá papírt vagy nem.
3 Belépsz a szállítói számlák menüpontba.
4 Nyitsz hozzá valamilyen okmányt a felvitel gomb segítségével.
- Amennyiben számlán kapod akkor számlát viszel fel, tehát csak egyszerűen
megnyomod a felvitel gombot.
- Amennyiben szállítót kapsz hozzá akkor az ablakban felül kiválasztod a nyitott
szállítólevelek menüpontot, majd ezután nyomod meg a felvitel gombot.
- Amennyiben csak egy fecnit kapsz hozzá vagy pedig nem kapsz hozzá semmit sem
akkor kiválasztod felül a nyitott szállítók gombot
5 Az okmány megnyitása után kitöltöd az okmányon a következő mezőket:
- okmányszám: Ha nincsen mert cetlis szállítás volt akkor Te generálsz egy szállítólevél
számot pld. a mai napon kapott első cetlis szállításodhoz beírod a szállítólevél számához
hogy "20080415/1".
- Érdemes még kitölteni de nem kötelező a dátum mezőket.
6. Rögzíted a felvitt okmányt (számla, szállító, cetli)
7. A felvitt okmányok felsorolásánál rákattintva a felvitt okmányra, kiválasztod majd jobb oldalt és
megnyomod a bevételezés gombot.
8. A megnyíló ablakban megnyomod az új felvitel gombot.
Vonalkódos bevételezés:
9. A megjelenő ablakban beírod a cikkszám helyére a termék cikkszámát. Ha ez megegyezik a
vonalkóddal akkor csak rápittyentesz a vonalkód olvasóval, majd beírod a darabszámot és nyomsz
egy enter-t. Ujra bepittyented a következő vonalkódot majd beírod annak a darabszámát is és így
tovább egészen a végéig.
Nem vonalkódos bevételezés:
9. A megjelenő ablakban a cikkszám melletti "..." gomb segítségével kiválasztod a cikktörzsből hogy
mit akarsz bevételezni.
10. beírod a darabszámot és nyomsz egy enter-t
11. Ha nincs ilyen termék akkor először ugyanitt felviszed majd utána választod ki.
12. Amikor felvitted az összes terméket akkor megnyomod a mégsem gombot.
13. Ezután vissza jutsz a bevételező ablakba ahol fel van sorolva az összes általad bevételezett
termék.
Amikor megnyomod a kilépés gombot a progi megkérdezi tőled hogy akarod -e bevételezni a
termékeket.
Ha itt igen-t nyomsz akkor megnöveli a raktár készlet értékét ezekkel.
Annak az okmánynak a számát amin bevételezted ha később megváltoztatod akkor nem fog látszani
hogy mit vételeztél be rajta mivel a bevételezés okmány számhoz kötődik.

Bevételezési folyamat képekkel bemutatva:
A főablakban megnyomod a „szállítói számlák” gombot

Ha számlán érkezett az árú akkor „számlák” –on hagyod ha szállítólevélen érkezett az árú
akkor „szállítólevél” –re állítod át az okmány típusát majd megnyomod a „+Fevitel” gombot.

A megjelenő ablakban kitöltöd az okmány szám mezőt :

Ezután a név mező mellett kattintasz a „…” gombra a partner választáshoz amivel meg tudod
mondani kitől jött az árú.

A partner választó ablakban rákattintasz a felső sorban a partner kezdőbetűjére és kiválasztod
a listából a felső sorban található „kiválaszt és kilép” gombbal

Ha nincs a listában még a partner akkor felviszed az „+új partner” gombbal az adatait a listába
és ezután választod ki.
Ezután kitöltöd a dátumokat és a fizetési módot. majd beírod a megfelelő ÁFA kulcsú
oszlopba a nettó, áfa és bruttó összegek közül az egyiket a pirossal bekeretezett részekbe. Ha
például beírod, a bruttó összeget majd a beirt, összeg melletti számológép gombot
megnyomod kiszámolja a hozzá tartozó nettó és ÁFA összeget. Ha több féle ÁFA kulcs is
szerepel azon a számlán akkor több féle oszlopba is írhatsz összegeket.

Ha mindezen adatok kitöltésével végeztél, akkor felvitted az okmányt, amit be akarsz
vételezni. Nyomd meg a „rögzit” gombot az ablak jobb felső sarkában.

Felvitt szállítói számla vagy szállítólevél bevételezése (egyszerű funkció)
(gyors bevételezés)
A már felvitt számla vagy szállítólevelet kikeresed a „szállítói számlák” ablak listájában és
azon a soron állva rákattintasz a „bevételez” gombra.

A megjelenő ablakban a bevételezendő termék cikkszámát beírva és utána ENTER –t nyomva
már csak a mennyiséget és az árat kell megadnod majd megnyomnod a „+bevételez gombot”

Ahogy viszed fel a számlán érkezett tételeket sorban egymás után úgy jelennek meg egymás
után az előtted lévő ablakban a felvitt (bevételezett) termékek.
Amennyiben olyan termékhez érsz aminek nincsen cikkszáma vagy még nem szerepel nálad
a terméktörzsben akkor a cikkszám melletti gombot megnyomva fel tudod azt vinni vagy név
alapján ki tudod keresni. Amennyiben uj terméket szeretnél felvinni és nem tudod hogyan kell
keresd ki a tartalom jegyzékből a „Rakár” -> „uj termék felvitele cikktörzsbe” című részt ,
vidd fel az alapján az új terméket majd folytathatod az termék bevételezését a felvitel után
úgy ahogyan itt leírtam fentebb a már a cikktörzsedben létező termékeknél.

Felvitt szállítói számla vagy szállítólevél bevételezése (bővített funkció)
A már felvitt számla vagy szállítólevelet kikeresed a „szállítói számlák” ablak listájában és
azon a soron állva rákattintasz a „bevételez” gombra.

A bevételező ablakban pedig megnyomod a „+uj” gombot

A megjelenő ablakban sorban felviszed a tételeket amiket be akarsz vételezni a következő
módon:

1. beírod termék cikkszámát majd nyomsz egy ENTER –t vagy a cikkszám melletti „…”
gombot megnyomva kikeresheted a terméket a cikktörzsből névre keresve.

2. Ezután ha megtalálta a cikkszám alapján akkor kiírja a termék nevét és beírhatod a az
érkezett mennyiséget. (Ha nem találta meg akkor ugorj a 2a pontra és fel tudod vinni a
terméket mielőtt továbblépnél):
a. Ha nem találta meg akkor kiírja hogy nincsen ilyen termék. Ha elírtad a
cikkszámot akkor javítsd, ha pedig még nem volt ilyen termék akkor felviheted
a cikklista ablakban amibe a cikkszám melletti „…” gomb megnyomásával
juthatsz be.
b. A cikklista ablakban megnyomva az „+uj cikk” gombot felviheted a még a
listában nem szereplő termék tulajdonságait mint cikkszám, név, eladási ár,
ÁFA kulcs stb. Az új cikk felviteléről leírást a „Raktár”-> „uj termék felvitele
cikktörzsbe” címszó alatt találhatsz a tartalom jegyzékben.

3. A cikkszám beírása és felismerése után a mennyiséget kérdezi a program és az árat
amennyiért kaptad és bevételezed.

4. Az ár és mennyiség beírása után nyomd meg a „bevételez” gombot és az érkezett áruk
mindegyikét fel tudod vinni az 1-4 –ig pontok ismétlésével.

5. Az összes tétel és termék bevételezése után nyomd meg a „mégsem” gombot.

Az összes tétel bevételezése után visszajutva a „bevetelezszla” ablakba és megnyomva a
„kilépés” befejezheted a bevételezést.

Bevételezési bizonylat nyomtatása
Az előző pontba a kilépés gob megnyomásával feljön a képernyőre a bevételezési bizonylat
felsorolva az összes bevételezett terméket. Az alján lévő összesített összeggel ellenőrizhetjük
a bevételezett tételek helyességét összehasonlitva a számlán szereplő összeggel.
A bizonylatot ki tudod nyomtatni az ablak tetején lévő nyomtató ikonnal majd ajánlott ezt
hozzátűzni a bevételezett számlához.

A végén pedig be tudod csukni az ablakot a „close” gombbal.
A bizonylatot utólag is ki tudod nyomtatni a „Szállítói számlák” ablakában a „bevételezési
bizonylat gomb megnyomásával.

Bevételezés gyári szám vagy szavatossági idő megadásával
A tételek bevételezése közben amennyiben olyan terméket vételezünk be amelyiknél
bejelöltük a szavatossági idő nyilvántartását vagy az egyedi gyári számos / IMEI számos
nyilvántartást akkor a program a bevételezéskor ezt érzékeli és az ilyen termékek
bevételezésénél elkéri a gyári számot illetve a szavatossági időt is.

Egyedi gyáriszámos vagy szavatossági idős nyilvántartás beállítása
A főablakban a „raktár” funkciókhoz belépve és a „saját raktár” vagy cikktörzs karbantartás –t
választva megjelennek a termékeke a cikktörzsben.
A termékek tulajdonság lapjára a termék sorának jobb szélén lévő „…” gomb megnyomásával
tudsz bejutni:

A termék tulajdonságoknál tudod ezt a feltételt vagy nyilvántartási módot beállítani:

Bevételezés korábban felvitt szállítói megrendelésből …..
Szállítói rendelés feladás
Miután összeállítottuk a szállítói megrendelést és elküldtük a beszállítónak, az pedig
visszaigazolta azt, megnyomjuk az elküldöttnek jelölve gombot mellette.

Ekkor az elküldetlen megrendelések listájából ez eltűnik.
Bevételezéskor az elküldött de még nem bevételezett szállítói megrendelések egy
gombnyomással behívhatóak.
A bevételezést a szokásos módon elkezdve eljutva a bevételezendő tételek felsorolásáig:

A bevételezendő tételek felsorolása helyett nyomjuk meg a „Megrendelésből” gombot majd
válasszuk ki a megjelenő ablakban a feladott megrendelést!

Megrendelés kiválasztása:

A kezecske megnyomását követően az összes megrendelt tétel és mennyiség felíródik a
bevételezésre. Ezután megkérdezi a program hogy bevételezettnek jelölöd a megrendelést ?
Erre nyomjunk igent hogy ezután már ne jelenjen meg a listában ez a megrendelés.
A tételeket tudjuk módosítani , törölni, árat, mennyiséget változtatni stb mielőtt ténylegesen
bevételeznénk őket.
A kilépés gombot megnyomva, visszajutunk a hagyományos bevételezési ablakba benne a
megrendelésen felsorolt és általunk már módosított tételekkel.

Belépés a „kisker” modulba
A program indításakor belépési nevet kér a felhasználói jogosultságok megállapítása és a
naplózás érdekében.

A „Felhasználó választás” gombra kattintva kiválaszthatod a saját nevedet majd a jelszóhoz
írd be a saját jelszavadat.
Ezután amennyiben a kiskereskedelmi funkcióknál az eladó pultnál vagy nyomd meg a
„kisker” gombot, amennyiben terméket összerakni vagy a raktárkezeléssel kapcsolatos
funkciókat szeretnéd elérni nyomd meg a „belépés” gombot.

Eladási funkciók (Kisker modul)
Belépéskor a „kisker” gombot megnyomva jutunk ide.

Eladáshoz raktárból
kiválasztva a terméket

Már előre legyártott és
sorszámmal jelölt
Amennyiben a raktárból szeretnénk bármit eladni akkor a „listából választ” gombot
termékek eladása
megnyomva a megjelenő raktári ablakban kikeresve a terméket nyomjuk meg a „kilépés”
gombot.

A keresést végezhetjük név szerint vagy név részlet szerint úgy hogy beírod a keresendő
kifejezést majd megnyomod a „keres” gombot a képernyőn vagy a billentyűzeten a „F2”
gombot. Miután kijelölted a keresett terméket nyomd meg a kilépés gombot visszajutva az
eladási részbe. Írd be a mennyiséget majd nyomd meg az „eladási listára” tesz gombot.

Mennyiség
megadása

Ezeket a lépéseket ismételgesd, míg az összes eladandó tételt fel nem tetted a listába.
ezután nyomd meg a képernyőn a „nyomtatás” vagy a billentyűzeten az „F4” gombot.
Kinyomtatódik a kisker blokk ami alapján beütheted a pénztárgépbe a végösszeget és kész az
eladás.

Kisker modul gyártás termék összerakás
A program indulásakor a jelszó beírása után a „belépés” gombot megnyomva eljutunk a
program főablakába.

Itt a fenti menüpontra kattintva vagy „Ctrl-R” billentyűt megnyomva eljutunk a termék
összerakó részbe és ezzel mindjárt kapjuk is automatikusan a következő termékösszerakó
sorszámot is. Jelen esetben a 6 –ost.

Termék sorszám

Alapesetben a raktárból gombra kattintva egymás után felrakhatjuk a termék összetevőit a
gyártó lapra. eközben jobb oldalon pedig folyamatosan követhetjük a kalkulált eladási árakat
is.

Árkalkuláció
Miközben rakjuk össze a terméket pld koszorút, végig követhetjük a kalkulált árakat a jobb
oldalon.
Mentés
Itt adhatod meg a termék
nevét
Kalkulált eladási ár
Itt növelheted vagy
csökkentheted az árrést és az
eladási árat

Ide kattintva visszarakhatod a
raktárba a fel nem használt
alapanyagokat
A termék nevéhez beírva az összerakott termék nevét, a felette lévő „kilépés” gombbal
elmenthetjük az összerakott terméket a kikalkulált árral és sorszámmal.

Számlázás (bővített funkciók)
A program az eddigiekben felsorolt adatokat a kimenő és bejövő számlák adatai alapján
szolgáltatja. Egy vállalkozásnak pénze a kimenő azaz „vevő számlái” alapján jelentkezik.
A program főablakában a vevő számlák gombot megnyomva megtekinthetőek az eddig
kiállított számlák a kiállítás sorrendjében, mint egy számla tömbben.
Az ablakban láthatóak sorban a számla adatok, sorszám, kiállítás dátuma vevőnév, fizetési
mód, bruttó összeg, melyik felhasználó állította ki a számlát, mikor lett kifizetve, milyen
bizonylatszámon.

Új számlát meglepő módon felül az új gomb megnyomásával kell kiállítani.

Új számla
A számlázás ablakban megnyomva az új gombot jutunk az alábbi ablakhoz. Az ablak felső
részében láthatóak a vevő adatok amiket a vevőtörzs gomb segítségével választhatunk ki,
illetve ott vihetjük fel a vevő adatokat amennyiben még nem szerepel a partnertörzsünkben.
Szintén felül lehet állítani a kinyomtatandó számla példányszámát.

Pénznem
kiválasztás
a Ft, EUR,
DEM stb.

Raktárkészletről közvetlenül
történő eladás
Nyomtatás előtt meg lehet
tekinteni a számlát
Kilépsz nyomtatás nélkül, és
később folytatod a számlázást

Saját magunk
által előre
felvitt
rendszeresen
számlázandó
tételek listája

Számla kinyomtatása

Új számla tétel
A számlán szereplő tételeket (számla sorokat) az új tétel gomb segítségével lehet felvinni.

A név mezőbe kell a megnevezését beírni a kiszámlázandó tétel megnevezését, az alsó
megjegyzés téglalapba, pedig akár több oldalnyi tételhez tartozó magyarázó szöveg beírására
van lehetőség. A beszerzési ár töltését azoknak kell elvégezni akik később kíváncsiak lesznek
a számlán keletkezett haszonra, illetve árrésre is. A VTSZ számokat egy saját magad által
előre felvitt listából lehet választani, de természetesen helyben is lehet bővíteni a listát
számlázás közben.

Valutanem, pénznem kiválasztása
A pénznem váltás gomb segítségével beléphetünk és kiválaszthatjuk, illetve ha még nem
szerepel felvihetjük azt a pénznemet amire szükségünk van.

A pipa négyzetére kattintva kijelölheted az alapértelmezett pénznemet.

Saját árlisták
A számlázáskor saját árlistából emelhetünk át egy gombnyomással tételeket a számlára tesz
gomb lenyomásával.
A termékeket termék csoportokba rendezheted, és meghatározhatod a megjelenési sorrendet
név szerinti vagy ár szerinti legyen.

Kiállított számla helyesbítése (mínuszos számla kiállítása)
Számla stornó !
Belépsz a vevő számlákhoz a főablakban a „Vevő számlák” gomb megnyomásával. Ezután
kikeresed a helyesbítendő számla sorát és kijelölöd az egérrel azt a sort, majd megnyomod az
alul bejelölt „Helyesbítés” gombot.

A gomb megnyomását követően megjelenik egy üres számla felül a régi számla összes
tételével. Ekkor megnyomod az „Összes stornó” gombot és a számlára rákerülnek a régi
számla tételei mínusz előjellel.

Ezután nincs más dolgod, mint hogy kinyomtasd a mínuszos helyesbítő számlát. Azaz
megnyomd a „Nyomtat” gombot a jobb alsó sarokban.
(Amennyiben szükséges ezután állítsd ki a régi számla alapján a jó adatokkal a jó számlát.)

Számla „nem számszaki” helyesbítése „Számlával egy tekintet alá
eső okirattal”
Másik lehetséges helyesbítési módja a számlának, amikor például csak a vevő címe változik
vagy a vevő neve, amikor egy sima szövegszerkesztőben megírod az alábbi kinézetű és
körülbelüli tartalmú dokumentumot, aláírásoddal hitelesíted és mellékeled a számlához:

Beállítások
A beállítások menüpontban lehet a program működésének egészét meghatározó paramétereket
beállítani. Az ablak felső részén lehet beállítani a cégre vonatkozó adatokat mint cégnév,
adószám, illetve az alapértelmezett fizetési módot.

Az egyes program által előállított okmányokat akár okmány fajtánként külön nyomtatóra lehet
beállítani. A nyomtatási beállításokat számítógépes munkahelyenként külön lehet állítani
másra és másra. A program minden beállításnál felhozza a számítógépen beállított nyomtatók
listáját melyből egy kattintással ki lehet választani az okmányhoz tartozó nyomtatót.
Például be lehet állítani a számlák nyomtatásához egy lézernyomtatót, a borítékcímzés
nyomtatásához pedig egy tintasugaras nyomtatót. Így nem kell cserélgetni a papírokat
nyomtatás közben.

Egy egérklikkeléssel be lehet állítani, hogy a munkalapokra, illetve a számlákra kerüljön-e
fejléc például egy céges embléma vagy logó.

Raktár
A szoftver 1000 saját raktárat és végtelen számú bizományosi kimenő raktárat kezel. A raktár
címszó alá került be a gyártással kapcsolatos funkciók egy része. Az ügyfeleink kérésére
egyedi igények alapján külön gyártási kliens programot írunk mely az egyedi igényekhez
igazodva teljes körű cégre szabottságot biztosít.

Saját raktár
A saját raktár kezelését választva a raktárunk cikktörzse jelenik meg.

sorrend választás

A cikktörzsben szereplő cikkek sorának jobb szélén a „…” gombra kattintva megjelenik a
termék tulajdonságlapja, azaz az adatainak ablaka.

Virtuális raktár raktárak közötti átadás
Virtuális raktár
A virtuális raktár a boltok közötti termék átadás átvétel rugalmas elektronikus megoldására
szolgál. A működéséhez a beállítások -> boltok fülön fel kell vinni a lehetséges
termékcserében résztvevő boltokat , azok számait és azok elnevezéseit.

Minden boltban be kell állítani hogy az a bolt illetve annak a boltnak raktárkészlete hányas
számú boltnak felel meg. Ezt a beállítások boltszám rublikában lehet megtenni.

A beállításokat követően a boltokból történő termék átadás a következőképpen történik:

Belépve a virtuális raktárba felül látható ha van olyan termék átadás aminek mi vagyunk a
címzettjei illetve ha van olyan termék átadás amit mi adtunk át valakinek de még a cimzett
nem vette át:

A termék átadás az "új átadás -átvétel" gomb megnyomásával illetve a címzett bolt
kiválasztásával kezdődik:

Ekkor megnyílik a saját boltunk termék listája benne a z aktuális készletértékekkel. A
termékek között kereshetünk név illetve cikkszám alapján. A termékek átadása a termék jobb
szálén lévő felfelé mutató kezecskével illetve a darabszám megadásával lehetséges.

A tévesen átadott termékeket vissza tudjuk venni a olló ikonra kattintva. A címzett boltba
történő szállításhoz ki tudjuk nyomtatni a szállítási okmányt mint átvételi bizonylatot:

Termék átvétel címzett boltban
A virtuális raktárba belépve látható a nekünk címzett termékek köre:

A termékeke átvételéhez rá kell kattintani az "új átadás átvétel" gombra és az átveendő
termékek mellett a lefele mutató kezecskére.

Lehetséges az összes azonos okmányszámon átadott termék egy gombnyomással történő
átvétele is az átvesz gomb megnyomásával miközben az okmány egyik tételén állunk.

Új termék felvitele a terméktörzsbe vagy cikktörzsbe
A főablakban a „raktár, cikktörzs”->”saját raktár” vagy „cikktörzs” gombot megnyomva,
eljutsz a cikktörzs ablakba.

A raktár vagy cikktörzs ablakban állva a jobb oldalon találod az „+uj cikk” gombot amit
megnyomva új terméket vihetsz fel a terméktörzsedbe.

Ezután bejutsz a termék tulajdonságok ablakba ahol minimum a pirossal bekarikázott mezőket
kötelezően töltsed ki balról jobbra felülről lefelé haladva.

A pirossal megadott adatok beírása után a jobb felül található „kilépés és felvitel” gomb
segítségével tudod rögzíteni a megadott termék adatokat.

Termék kivonása a forgalomból (cikktörzsből)
Ahhoz hogy egy terméket kivont a forgalomból előfeltétel hogy a termék készlete nulla
legyen azaz ne legyen belőle a raktárban se mínusz se plusz érték.

Termék készletének nullázása
A termék készlet értékét a főablakból indulva a Raktár,cikktörzs->Hagyományos leltár
funkciók gombok megnyomásával előbukkanó ablakban teheted meg a legkönnyebben.
Ebben az ablakban a teendők:






Nyomd meg a „leltárhelyesb.jkv” vagy az „átvezetési jkv” vagy „selejt.jkv”
gombok közül az egyiket, hogy nyiss egy új okmányt amin változtathatod a készletet.
keresd ki a kérdéses terméket aminek csökkenteni vagy növelni akarod a készlet
értékét és nyomd meg mellette a „+” vagy a „-„ gombot.
Ezután válaszolj a megjelenő kérdésekre hogy megadd mennyivel szeretnéd
csökkenteni vagy növelni és milyen értéken a készletet.
Ha van több termék is aminek változtatnád az értékét akkor most egymás után
megteheted ezeket a módosításokat mindegyik mellett megnyomva a „+” vagy a „-„
gombot.
Ha felvitted az összes módosítandó termék mellé az értéket akkor kinyomtathatod ezt
a jegyzőkönyvet a „Jkv. nyomtatása” gomb megnyomásával.

A felvitt értékek azonnal módosítják a készletértéket.

Miután a készlet értékét nullára állitottad a terméknek a raktárban a termék forgalomból
történő kivonásához lépj be a főablakból a Raktár,cikktörzs->Saját raktár gombok

segítségével a raktár ablakba majd a termék kikeresése után ha megnyomod a „Forgalomból
kivonva” gombot a termék már ezután nem jelenik meg a cikktörzs listában.

Bizományosi raktárak kezelése
Bizományosi raktárat akkor hozz létre ha ki akarsz helyezni egyik másik partneredhez
bizományba készleteket és szeretnéd követni a fogyásokat növekedéseket illetve leszámlázni
azokat.

Bizományosi raktár létrehozása
Ilyen raktárat a főablakban a „bizományosi raktár” gombra kattintva tudod kezelni.

Itt felül tudsz bizományosi raktárat választani alul pedig láthatod a kiválasztott raktár
pillanatnyi készletét.

A raktár választó ablakban akár uj bizoműnyosi aktárat is létre tudsz hozni. A kiválaszt
gombbal pedig ki tudod választani az aktuális raktárat.

Termék készlet kihelyezés bizományosi raktárba
Terméket kihelyezni az aktuálisan kiválasztott raktárba a „kihelyezés” gomb segítségével
tudsz. Raktárból visszavételezni pedig a „Visszavételezés” gomb segítségével.

A kihelyezés gombra kattintva a megjelenő ablakban a bal oldalon láthatod a saját raktárad
készletét, a jobb oldalon pedig a már eddig áthelyezett termékeket.

A saját raktáradból áthelyezni a bizományosi raktárba úgy tudsz hogy megnyomod a termék
mellett lévő jobbra mutató kezecskét.

Bizományba érkező termékek nyilvántartása elszámolása
Termékek bizományosi elszámolásra jelölése
A cikktörzsben bekattintva a termék tulajdonságok között a „bizományba érkezett”
tulajdonságot, a terméket kijelöljük bizományosi elszámolásban szereplő terméknek, illetve
jelöljük ki hogy kitől kaptuk bizományba a terméket.

Bizományba érkezett áruk elszámolása időszakonként
Amennyiben elérkezünk egy eszámolási időszak végéhez úgy a bizományra kijelölt termékek
mozgásáról listát kérhetünk bizományosi partnerenként. Ezt a listát a „listák”->”bizományosi
Statisztikák” menüpont alatt érhetjük el.

Termék szavatosság kezelése
Termék beállítása
Ahhoz hogy a program figyelje a szavatossági időket a terméknél be kell állítani a
cikktörzsben hogy ennél a terméknél a szavatossági időket figyelni kell. ezt megteheted a
cikktörzsben amikor felviszed a terméket vagy ugyanott a cikktörzsben amikor utólag
módosítod.

Ha ez be van pipálva akkor bevételezésnél kérni fogja a termék szavatossági idejét és anélkül
nem enged bevételezni. Illetve ezen pipával jelölt termékeket vizsgálja a szavatossági lejárati
listákban.

Egyedi „maradék termék” nyilvántartás
Azt hogy ez a termék „maradék termék” nyilvántartású, a termék tulajdonságainál tudod
beállítani. A raktár ablakba belépve és a termék melletti „…” gombot megnyomva nyisd meg
a termék tulajdonságait.

A termék tulajdonságai között be tudod állitani hogy eza termék részméret nyilvántartását is
megengedi.

Maradék anyagok a raktárban
A raktári nyilvántartásban meg tudod nézni egy egy „maradék” nyilvántartású terméknél
mennyi és milyen maradékok vannak a raktári nyilvántartásban.

A maradékokra szélesség és magasság alapján tudsz keresni:

Maradék anyag kiadása
Az okmányokra tételnél (szállítólevél, számla stb) a szoftver felajánlja a választást ahol ki
tudod választani melyik maradék mennyiséget veszed ki a raktárból.

A kezecskére kattintva ki tudod választani a maradék mennyiséget A „nyíl gomb”
segitségével:

Maradék anyag visszavételezése raktárba:

A raktárból gomb segítségével kiválasztva a terméket:

Kiválasztva a terméket:

Megkérdezi a szoftver a szélességet és a magasságot, amivel visszavételezze a raktárba a
maradékot:

Bevételezés számláról vagy szállítólevélről
Ha bemegyünk a szállítói számlákhoz , felvisszük a szállítói számlát, majd a számlán állva
megnyomjuk a bevételezés gombot:

A bevételezés ablakban megnyomjuk az uj gombot és feljön a bevételezésuj ablak:

Az ablakban vagy beolvassuk a cikszám rublikábaa vonakódot vagy a cikkszám mellett lévő
".." gomb segitségével kiválasztjuk a bevételezendő terméket:

Amennyiben olyan terméket választunk ki amelyiknek bejelöltük előzőleg hogy a termék
szavatossággal rendelkezik akkor a szavatosság mező kifehéredik és lehet bele írni dátumot.

Ez esetben a szavatosság után már csak a mennyiséget és a nettó egységárat kell megadni.
Ezután megnyomva a "bevételez" gombot bevételeződik a termék.
Az "Autó.beáraz" pipát érdemes kivenni hogy ne számolja ujra az eladási árakat a terméknél.

Első bevételezés leltárral
A program indulásakor a már meglévő raktárkészletet érdemes a rendes bevételezés helyett
egy leltárral bevételezni.
Ez a következőképpen történhet:

Navigálás a leltár funkciókhoz
főablakban nyomd meg a raktár gombot.

ezután a hagyományos leltár funkciók gombot

Új leltár helyesbítő jegyzőkönyv megnyitása
Ezután a megjelenő ablakban válaszd a mindencikk választást és nyomd meg a keres gombot.
Ezután a "+leltár helyesbítő jkv" gomb segitségével nyiss egy új leltár készlet helyesbítő
jegyzőkönyvet.

Leltározás menete:
A leltár ablak felső sorában lehetséges keresési lehetőségeket kihasználva (pld vonalkód
beolvasása a cikkszámhoz, vagy név begépelése a név hez) keresd ki a terméket ami a leltár
soron következő terméke, majd nyomd meg mellette a "+" gombot és írd be mennyit találtál
belőle. (Az első leltárkor még mindenből nulla lesz az aktuális készlet) a megjelenő
kérdésekre válaszolj tudásodnak megfelelően. Ilyen kérdések lehetnek termék beállítástól
függően a db szám, a tárolási hely, gyári szám, vagy a beszerzési érték és a szavatossági idő.

Szavatossággal rendelkező termékeknél , amennyiben most szeretnéd bejelölni hogy
szavatossággal rendelkezik a termék a sorban jobb szélén megjelenő "..." gomb
megnyomásával a termék tulajdonságaihoz juthatsz egyből és ott megteheted.
Szavatossággal rendelkező termékeket érdemes úgy felvinni ahány féle szavatossági idővel
rendelkeznek. Például ha egy termékből találunk 10 db -ot 2016.02.03 szavatossági idővel
illetve 20 db -ot 2016.03.05 szavatossági idővel akkor azt két lépésben vigyük fel. Egyszer 10
-et 2016.02.03 szavatossági időt megadva majd pedig ezután újra megnyomva a termék
mellett a "+" gombot még 20 db-ot 2016.03.05 szavatossági idővel.
Ahogy visszük fel a termékeket mindig látható ahogy változik a raktárkészlet a termék
mellett.

Újrahasznosítási termékdíj kezelése
A szoftver képes az egyes termékekhez rendelt termékdíjat kezelni, azaz a kimenő általunk
kiállított számlákon feltüntetni, a számlán kategóriánként összesíteni és az ezzel kapcsolatos
hó végi összesítő elszámolásokat a bevallásokhoz elkészíteni.

Termék súlyának megadása
A raktári cikktörzsben a termék tulajdonságaihoz belépve betudod állítani mindjárt az első
fülön a termék súlyát.

Egy termékre eső termékdíj megadása
A következő lépésben kiszámolod és megadod az egy termékre eső termékdíjat, valamint
hogy az melyik kategóriába esik (papír, műanyag, fa stb.):

Számlán szereplő „termékdíjas szövegek” beállítása

A szoftver főablakában a beállításo menüpontra kattintva majd a „Újrahaszn.megjegyzések”
fület kiválasztva beirhatjuk a mindenkori jogszabályok alapján a kötelezően szerepeltetendő
szövegeket.

Termékdíjas számla kiállítása
Számla kiállításakor beirathatod és kiszámoltathatod a szoftverrel az összes a számlán
szereplő termék termékdiját és súlyát. Ilyenkor ezeket fel is tünteni a számlán a szoftver.
Ahhoz hogy ezek fel legyenek tüntetve az ujrahasznosítás menüpontban a megfelelő
menüpontot kell kiváalsztanod. Általában a „F5” a második menüpont használatos gyártóknál.

Igy a számlán feltüntetésre kerülnek tételenként és összesítve is a megjegyzésben a
termékdijra beállitott szövegrészek:

Termékdijas számla kép beállítása
Természetesen ahhoz hogy ez megjelenjen a számlán a számla képhez a Főablak ->
beállítások -> okmány formátum fülön olyan számla képet kell a céghez beállitani:

Az időszak végi termékdíj elszámolások
Lehetőség van lekérni az így a fenti módon kiállított számlák tételeinek teljes listáját
mindegyik tétel mellett a termékdíjra vonatkozó súly és termékdíj információval - > Excelbe
Így a termékdíj elszámolásért felelő munkatárs az excel táblázat alapján részletes analitikákat
illetve elszámolásokat készíthet, illetve E-mail –ben át is tudja küldeni ezeket amennyiben
külső partner végzi ezt a munkát.
A főablak -> statisztika -> számla tételek statisztikája menüpontban lekérve az időszakot,
majd átadva Excelbe a lekért tételeket.

Excelbe átadva a tételeket

Az excel táblázat sorainak végén szerepelnek ezen információk

A termékdijak összesített lekérése időszakra
Lehetőség van a termék díjak összesített lekérésére a „Listák -> Számlázási statisztikák” fülön

Kategória szerinti lekérés időszakra

Vevő partnerenkénti termékdij összesítés időszakra

Leltár
A leltár funkciók segítésére is alkalmas a szoftver.
 A leltár előtt kinyomtatható a készlet felvételéhez szükséges leltár ív.
 A leltár ív alapján felvihetők a szoftverbe a leltár eltérések.
 A leltár eltérésekről kinyomtatható a felvett jegyzőkönyv.
 Mindez aláírás után elektronikusan is rögzíthető, digitalizálható

Év váltási folyamat főbb lépései
Az év váltás menete röviden leírva:
Az aktuális év minden nyitott folyamatának , projektjeinek, lehetőség szerinti zárása
Leltár végrehajtása, ahol ha van valami készlet eltérés akkor az kiderül és
letisztázódik.
Leltár jegyzőkönyvek felvétele a leltárívek alapján, ha volt eltérés.
Leltár készlet lehúzása, nyomtatóra vagy Excel táblázatba, ha kell a könyvelőnek.
Az újévben az első napon (CSAK EGY GÉPEN !) a beállítások -nál az "új év
megnyitása" gomb megnyomása.
Ekkor megtörténnek a következő dolgok:
o régi év lezárása,
o Raktár készlet nyitótételeinek létrehozása az új évben évnyitás címszóval az
aktuálisan készletes termékeknél.
o A programban kiállított okmányok iktatási számainak nullázása és azok a
következő év pld. 2019 ,vagy 2022 –es jelöléssel azaz az új év számával újra
fognak majd kezdődni.
(Természetesen az új év megnyitása után is lehet csinálni tavalyi évre számlát és az évnyitás
előtt is lehet már jövőre csinálni számlát, ha manuálisan évet váltasz a számla létrehozása
előtt.)

Leltár menete
A leltár többféle módon is végrehajtható:
- Hagyományos módon ahol lehúzod a leltárívet, papíron, végig mentek a készleten
felírjátok miből mennyit találtok, összeadjátok, és a különbségeket felviszitek
leltárjegyzőkönyvön a gépre, lehelyesbítve a készletet.
-

Excel segítségével: Kiexportáljátok excelbe a készletet egy tableten vagy laptopon az
excelbe jegyzeteltek amikor találtok terméket majd a végén Nullázzátok a készletet és
beimportáljátok amit találtatok készletet az excelből.

-

Gépi vonalkódos leltár. Laptoppal vagy tablettel végig mész a raktáron és mindenhol
felveszed amit találsz vonalkód alapján. Ezután összehasonlíttatod a géppel a talált és
a nyilvántartás szerinti mennyiségeket és felveszed a különbségeket leltár felvételi
jegyzőkönyvvel

Hagyományos mód leírása
A leltározás a hagyományos módon a következőképpen zajlódhat. A programba belépve a
főablakban ki választod

majd a

Itt ha akarod kinyomtathatod a termék listát, amibe ha bekattintod a db számot akkor azt is
mellé írja a program.

Ezután leltározol, azaz végig mész a készleten és a raktárakon és mindegyik mellé beírod
miből mennyit találtál.
Azután ahol eltérést tapasztaltál ott annál a terméknél helyesbíted a db számokat leltár
helyesbítő jegyzőkönyvvel a következőképpen.

Leltár helyesbítő jegyzőkönyv nyitása
Először is nyitsz egy új leltár helyesbítő jegyzőkönyvet:

Leltár készlet módosítása leltár jegyzőkönyvvel
Ezután kikeresed a kérdéses terméket és megnyomod mellette a plusz vagy a mínusz gombot
attól függően, hogy negatív vagy pozitív irányba szeretnéd módosítani a készletet:

Ezt megismétled minden terméknél, aminek helyesbíteni szeretnéd a készletét.
A végén kinyomtatod a leltár helyesbítő jegyzőkönyvet a leltár befejezéséhez.

Leltár készlet nyomtatása vagy mentése Excelbe (pld. könyvelésnek)
A leltár készletet is itt nyomtathatod ki a könyvelőnek év végén, ami szükséges az év végi
mérleg elkészítéséhez. Ezt megteheted egy excel táblázatba, amit utána még formázhatsz,
illetve mindjárt nyomtatóra is.

Mivel az Excel gyakran alakítja át önhatalmúlag a számokat dátumokat általunk nem várt
formára ezért a leltár készlet mentésekor érdemes a „leltár készlet csv –be” gombot
használni ahol ezt elkerülhetjük.

Excel táblázatos módszer
A bal alsó sarokban kiexportálod a készletet Excelbe.

Végig leltározol és az excel táblázatban módosítod mindig, amit találsz.
A végén az excel táblázatot elmented majd csinálsz belőle egy két oszlopos excelt ahol az első
oszlopban a cikkszám a másodikban a db szám van.
Nullázod a készletet, majd ezt az excelt elmented csv formátumban és beimportálod a „leltár
jkv import” gomb segítségével.

Mindezek végén a teljes leltár készlet listát a „hagyományos leltár” funkcióknál ismerhetett
módon tudod kinyomtatni vagy Excelbe tárolni.

Gépi vonalkódos leltár
Válaszd ezt a funkciót:

Bejutva ide egymás után fel tudod venni a talált mennyiségeket végig haladva a raktáron:

Amennyiben egyszerre több leltár csoport is leltározik, úgy figyeljetek rá, hogy különböző
számokat adjatok meg a leltár csoport száma rublikában hogy ne keveredjenek az általatok
felvett értékek.Amennyiben végig értetek az összes terméken és felvettétek őket a gépi
leltárba akkor nyomjátok meg a „hasonlítás raktárkészlettel” gombot.

Ahol különbséget észlel a felvett mennyiség és a raktár készlet között azokat a sorokat
pirossal fogja jelölni:

A pirossal jelölt soroknál a „részletek” gomb segítségével további információk nyerhetőek pld
hogy hány tételben vettétek fel a talált mennyiséget.

Utólag megtalált mennyiségek felvétele
Amennyiben utólag még találtok további keresés után további mennyiségeket a termékből
akkor az előző ablakba visszatérve (ahol eredetileg is felvettétek a talált mennyiségeket)
további darabszámokat írhattok hozzá a megtalált mennyiségekhez.

Leltár különbségek felvétele (készlet módosítás)
A különbségeket tartalmazó sorokról egy gombnyomással tudtok leltárfelviteli jegyzőkönyvet
csinálni és az értékekkel módosítani a leltár készletet a talált mennyiségre.

A gomb megnyomását követően fog kérni egy biztonsági jelszót (x) ami az elleni védelem
hogy véletlenül ne nyomkodja senki sem.
A jegyzőkönyv látrehozása végén kiirja a számát hogy ha akarod ki tudd nyomtatni.

Mindezek végén a teljes leltár készlet listát a „hagyományos leltár” funkcióknál ismerhetett
módon tudod kinyomtatni vagy Excelbe tárolni.

Általános Gyártás Tervezés Modul
(Általában egyedi gyártás modult szoktunk írni az ügyfeleink egyedi gyártási folyamataihoz.)
A gyártás tervezés modul a programban arra lett konstruálva hogy a befolyt megrendelések
tételeinek legyártását lehessen tervezni és követni a gyártáshoz szükséges alapanyagok
mennyiségét illetve kontrollálni az aktuális raktárkészlet alapján a szükséges anyagok
beszerzését.
A modul behívásakor megjelennek a még teljesítetlen megrendelések gyártásba betervezetlen
tételei:

- A gyártás tervezés során lehetséges a megrendelő megrendelés száma alapján is keresni
illetve szűrni a tervezetlen tételeket

- Egy egy megrendelés, gyártás egy időpontra betervezésekor a program rákérdez hogy csak a
megrendelés ezen tételét vagy ugyanazon megrendelés összes tételét betervezze ugyanerre az
időpontra.

- A tervezett gyártási időpont választásakor lehetséges keresni szürni a megrendelések tételei
között:
- cikkszámra
- saját megrendelés számra
- megrendelő megrendelés számára
- megrendelő nevére

- A gyártás szempontjából betervezetlen megrendelések sorrendjét lehet változtatni:
- okmányszám
- felvétel dátuma
- határidő
- cikkszám
- vevőnév
- terméknév alapján
- A gyártás tervezés során a program a betervezett időpontra választhatóan összesítheti a a
betervezett termékeket:
- cikkszám szerint
- név szerint

- A betervezett és legyártott termékeket a gyártásból készre jelölhetjük
- A gyártásban elkészült termékeket egyből bevételezhetjük a raktárba.

- A gyártásra kiadást segíti a program hogy egy egy gyártásra betervezett termékhez "Gyártási
lapot" nyomtathatunk mely tartalmazza a gyártandó termékről a következőket:
- Gyártási lapazonosító szám
- cikkszám
- terméknév
- Termék gyártandó darabszáma
- Megrendelő rendelési száma
- Határidő
- A termék legyártásához szükséges alapanyagok:
- Alapanyag megnevezése
- alapanyag cikkszáma
- alapanyag egy termékhez szükséges darabszáma mennyisége
- Alapanyag a gyártási lapon lévő mennyiségének legyártásához szükséges
darabszáma
- Gyártás technológiai leírás.

- A program segítségével meg lehet nézetni ki leehet számoltatni hogy a betervezett időpontig
legyártandó termékekhez megvan -e minden szükséges alapanyag megfelelő mennyiségben.
- A gyártáshoz szükséges alapanyag szükségletről hiány listát lehet nyomtatni a következő
tartalommal:
- A hiányzó alapanyag megnevezése
- A hiányzó alapanyag cikkszáma
- A hiányzó alapanyag hiányzó mennyisége, amit be kel szerezni a sikeres gyártáshoz.

Egyedi árak kezelése
Ez a leírás azoknak szol, akik nem csináltak a partnereiknek egyedi árlistát, de mégis a
legtöbb partnerüknek egyedi árakon adják a termékeiket.
Lehetőség van az elmúlt időszak eladásai alapján az egyes partnerekhez automatikusan egyedi
árlistát generálni anélkül, hogy kézzel kellene meghatároznunk vagy felvinnünk az egyes
termékeket és az áraikat.
Ezáltal egy sokkal rendezettebb és ellenőrzöttebb megrendelési -> szállítási –> számlázási
folyamatot tudunk kialakítani kevesebb munkaigénnyel és sokkal kevesebb tévedési
lehetőséggel.
Ha egyedi árak vannak beírva a partnerhez akkor minden megrendelés felvitelnél illetve
számlázásnál a program az egyedi árakat fogja használni így kizárva a véletlen tévedés
lehetőségét és biztosan egységesítve a használt árakat.

Árlista kialakítása, generálása múltbeli kiszámlázott tételek alapján
Lépések:
1. Az Easy-Control szoftver elindítása után lépj be a partnerek közé és keresd ki a partnert
akinek az árait akarod kezelni.

2. A partner kikeresése után nyomd meg a „Partner eddigi számlái” gombot!

3. Ezután a megjelenő ablakban nyomd meg a „Vásárlás történet” gombot.

4. A megjelenő ablakban látod mindjárt a partner összes aktuális évi vásárlásait. Ha ez az
időszak nem elég akkor felül tudod a két dátum rublikában tovább tágitani a lekérdezett
időintervallumot.
Ezután ha árlistát akarsz generálni a partnerhez csak meg kell nyomnod a jobb alsó sarokban
a „utoljára számlázott áron” gombot.

5. A megjelenő kérdésre felelj igennel majd az árlista generálás után becsukhatod az ablakot.

Egy adott partner árainak lekérdezése
Az Easy-Controlban belépve a partnerek közé és kikeresve a partnert kattints kettőt a partner
során vagy nyomd meg a „módosít” gombot.

A megjelenő ablakban kattints a „Szerződéses árak” fülre hogy láthasd a beállitott árait a
partnernek.

A partner árlistáját le tudod kérni és nyomtatni a jobb oldali „árlista nyomtat” gomb
megnyomásával.

Egy adott partner árainak módosítása
Az Easy-Controlban belépve a partnerek közé és kikeresve a partnert kattints kettőt a partner
során vagy nyomd meg a „módosít” gombot.

A megjelenő ablakban kattints a „Szerződéses árak” fülre hogy láthasd a beállított árait a
partnernek.

Az egyes sorokban található árakat kettőt kattintva a soron tudod módosítani ! A megjelenő
kérdésre ird be az uj árat majd nyomj entert !

Pénztárkezelés
A pénztár kezelés lehetővé teszi a napi pénzmozgások követését és a napi zárások létrehozását
a program segítségével. A pénztár kezelés feltételezi hogy a pénztárba csak úgy kerül bele
pénz hogy aki beleteszi az kitölt egy pénztár bevételi bizonylatot, ugyanez igaz a
pénzkivételekre is, ami csak pénztár kivételi bizonylatokkal készül el.

A bevételi pénztárbizonylatok készítése
A pénztárba bekerülő bármilyen pénzekről pénztár bevételi bizonylat kell készüljön. Ezeka
bizonylatok készülhetnek többféleképpen:

Egyedi bevételi bizonylatok között egyenként begépelve
o A pénztárba belépve kiválasztod a megfelelő pénztárat amibe dolgozni akarsz.
o AEzután megnyomod az „Egyedi bevételi bizonylat” gombot belépve abevételi
bizonylatok közé.
o Az uj bizonylat kiállítááshoz megnyomod az „új bizonylat” gombot.

o A megnyíló ablakban először az összeg befizetőjének a nevét kérdezi meg a
program.
o Ezután az „új sor” gomb megnyomásával vihetünk fel tételeket a pénztár
bizonylatra megnevezés és összeg beírásával.

o A tételek felvitelét követően a „kilép és nyomtat” gomb megnyomásával
nyomtathatjuk ki a bizonylatot.

Egy bizonyos általunk kiállított vevőszámláról vagy annak részfizetéséről.
o A vevő számlákhoz belépve ki kell választani a kérdéses számlát.
o Ezután a jobb oldalon megnyomva a fizetve gombot felvihetjük a rész összeget
a számlához amit kifizettek. A program itt magától felajánlja a hátralevő
tartozás mértékét.

o A kifizetett összeg felvitele után megnyomva „Bevételi p. Bizonylat” gombot
kiállítódik a bevételi pénztárbizonylat. A kiállítása közben a program
megkérdezi melyik pénztárba és melyik napra rögzítse a részösszeget.
o Nekünk csak jóvá kell hagyni enterrel a felajánlott értékeket.

Egy időszak kp-s számláiról a gép által összegyűjtve hozzá az analitikát.
o A pénztár ablakba belépve és kiválasztva a megfelelő időszakot meg kell
nyomni a bevételi pénztár bizonylat gombot.
o Ekkor a program összegyűjti a saját telephelyeden ebben az időszakban
készült számlákat és ez lapján ha jóváhagyod elkészíti a bevételi pénztár
bizonylatot.

Kiadási pénztárbizonylatok
Egy bizonyos bejövő kp-s szállítói számláról
 szállítói számlákhoz belépve a számlát kiválasztod



Az ablak jobb oldalán megnyomod a „kiadási pénztárbizonylat” gombot.



Ekkor a kiválasztott számla összegeinek megfelelően kinyomtatódik a kiadási
pénztárbizonylat.

Egy időszak kp-s számláiról kiadási bizonylat kiállítása


A pénztár ablakba belépsz és kiválasztod a megfelelő időszakot.



a kiadási pénztár bizonylat megnyomását követően egy jóváhagyás után
automatikusan kinyomtatódik az időszak kp-s számláinak listája és a lista
végösszegével egy kiadási pénztárbizonylat.

Egyedi kiadási bizonylat kiállítása.
Azon esetekben, amikor nem egy számláról vagy nem egy időszak számláiról állítunk ki
kiadási bizonylatot, hanem valamilyen egyéb indokból veszel ki pénzt a kasszából, tudod
használni az egyedi kiadási bizonylat funkciót. Egy ugyanilyen elnevezésű gombot találsz a
pénztár funkció főablakában alul. Ezt megnyomva és a megnyíló ablakban kiválasztva az „új
bizonylat” gombot, egy új kiadási bizonylat ablaka jelenik meg. Először a pénzt átvevő nevét
kell megadni. Ezután az új sor gombbal lehetséges az egyes tételeket felvinni a bizonylat
soraiba, az összeg és a megnevezés megadásával.
A bizonylat kiállítását a jobb alsó sarokban található kilép, és nyomtat gombbal tudjuk
befejezni.

Gyors leírás: Napi zárás menete
1. Lépj be a pénztár ablakba
2. válaszd ki a saját pénztáradat
3. Ha voltak aznapra kimenő kp –s számláid, akkor nyomtasd ki a napi kp-számlák
listáját a „bevételi pénztár bizonylat” gombbal (a dátumokat ellenőrizd, ha nem a mait
csinálod)
4. Ha voltak aznapra bejövő kp –s számláid, akkor nyomtasd ki a napi kp-s bejövő
számlák listáját a „Kiadási pénztárbizonylat” gombbal (a dátumokat ellenőrizd, ha
nem a mait csinálod)
5. Nyomd meg a „+pénztárjelentés” gombot. Ekkor a tegnapi zárás záró készletét
áthozza a mai nap nyitójának. (ha még nem egy üres pénztárjelentésen állsz. Ha már
egy üresen állsz akkor állítsd be a kezdő pénzkészletet a „kezdő pénzkészlet” Beállit
gombjával.)
6. Nyomd meg a „minden nyitott pénztár bizonylat áthelyezése” gombot hogy az üres
pénztárjelentéshez hozzá rendelődjenek a még nyitott bizonylatok.
7. jelöld be hogy az „egyenleg számolva”.
8. Nézd meg mennyi lett a pénztári egyenleged a „pénztár jelentés nyomtatása” gomb
segítségével. Majd close gombbal csukd be.
9. Amennyiben szeretnél a zárás elött még pénzt kivenni a pénztárból tedd meg a
„egyedi kiadási bizonylat” gombra bejövő kiadási pénztárbizonylatoknál.
a. Itt az „új kiadási bizonylat” gombbal tudsz új bizonylatot felvinni.
b. Ezután a pénztár ablakban ha csináltál bizonylatot akkor azt is át kell tenned a
pénztárjelentésre a „minden nyitott pénztár bizonylat áthelyezése” gombbal.
10. Amennyiben az összes szükséges kiadási és bevételi bizonylatot már elkészítetted és
átraktad a pénztárjelentésre nyomd meg a „pénztár jelentés nyomtatása” gombot.
11. Kész.

Statisztika és kimutatások
Kinnlevőség kezelés
Egy partner kinnlevősége
Amikor egy partner kint levőségére vagyunk kíváncsiak akkor a partner ablakban a partner
eddigi számlái gombra kattintva látni tudjuk a bejövő és kimenő számláit.

A megjelenő ablakban egyeztető listát húzhatunk le számla alapút és egyenleg alapút is.

A számla lapú lista számlánként mutatja a kifizetéseket:

Az egyenleg alapú lista pedig egyenleg alapon számol el az összes beérkezett és lekönyvelt
befizetéssel. Ez különösen akkor hasznos, ha téves hivatkozásokkal és vagy többször is utalt
ugyanazzal a hivatkozással tévedésből a partner. hiszen így látható hogy összesen mennyit
számláztunk neki és összesen menyit fizetett be ebből milyen dátumokkal és összegekkel.:

Összes kint levőség
Elérhető a főablakból közvetlenül az alábbi gomb megnyomásával:

A szoftver megkérdezi „hány napon túli tartozásokat mutassa?” majd behozza az összes kinn
levőségi listát.

A kiválaszt gomb –ra kattintva egy partner kifizetetlen számláit láthatod.

Egyenleg közlő levél és felszólító levél küldése
Az ablakon belül egy gobnyomással elküldheted neki a felszólitó levelet vagy az egyenleg
közlő levelet.

Eredményesség (naprakész eredményességi kimutatások)
(Az Easy-Control szoftverhez készült egy külön fejlesztésű „Kontrolling modul”)
Az igazán részletes kimutatások és analitikák a fenti „kontrolling modul” –ból érhetőek el.
Azonban a főbb számok és adatok innen közvetlenül az Easy-Control ból is elérhetőek. A
legtöbb esetben ezek a lekérdezések is a „bőség zavarát” szokták okozni a számtalan fülre
összeválogatott kategóriánként csoportositott lekérdezések és listák halamazával.

Kisker Bolti eredményesség lekérdezése (pld.hó végén.)
A főablakban rákattintasz a Blokkok részletezésére

Beállítod az időszakot, a pénztár azonosítót és a „usernev” oszlopot, kiveszed a „csak függő”
pipát:

Alul látod mindjárt a havi bruttó forgalmat. Ha akarod átadhatod excelbe is.

Amennyiben kíváncsi vagy eladónként is az időszakra akkor a usernev rublikába írd be a név
szűrést és úgy nyomj „keres” gombot:

Alul itt is láthatod mindjárt hogy mekkora forgalmat generált a kiválasztott eladó.
Ezt is átadhatod excelbe az „excelbe átad” gomb segítségével.

Egyszerű diagrammos kimutatások
A program képes a használat során bevitt adatok alapján eredményességi kimutatásokra
naprakész adatokkal.

Szállítói és Vevő TOP lista a forgalom alapján
A program a felvitt beszállítói és a kiállított vevő számlák összege alapján összesített forgalmi
kimutatást állít össze melyben a sorrendet a forgalom mérete határozza meg.

Listák
A program egyre többféle lista előállítására alkalmas. A listák száma szinte napról napra
bővül a partnereink igényei alapján. Ön a programnak ebbe a menüpontjába belépve már
valószínűleg sokkal több lista funkciót talál itt.

ÁFA listák
ÁFA listák, ezen listák különböző csoportosításban illetve dátum időintervallum szerinti
bontásban a vevő és a szállítói számlák lekérdezésére illetve nyomtatására alkalmas. Lehet
bontani kifizetett számlákra és fizetetlen számlákra. Szállítói és vevő számlákra, teljesítés
dátuma és fizetés dátuma alapján időintervallumot meghatározni.

Üzletkötők, kiállítók, bonyolítók
A számlákat lehet csoportosítani és összesíteni üzletkötők és kiállítók, illetve bonyolítók
szerint. A kiállító az a személy, aki a számlát kiállította. A bonyolító pedig aki a számlához
tartozó megrendelést felvette.

Kifizetett és fizetetlen számlák
Minden ÁFA listát lehet szűrni, hogy csak a fizetet vagy csak a fizetetlen, illetve mindegyik
számla látszódjon a listában.

Tartozók, kifizetetlen vevőszámlák
A program nagymértékben támogatja a tartozó vevő számlák behajtásához szükséges
folyamatokat.

Tartózói TOP lista
TOP listázni lehet a tartozókat a tartozások nagyságrendje szerint. A tartozókról egy
gyűjtőablakban látszik hogy hány számlával tartozik még mikori a legkorábbi kifizetetlen
számla fizetési dátuma, illetve mennyi az összesített tartozása az ügyfélnek.

Kifizetetlen szállítói számlák listája

Költségek megoszlása, csoportosítása:

A felvitt szállítói számláknál a számlák összegét különböző általad meghatározott
költséghelyekre tudod csoportosítani. Ennek a csoportosításnak az eredményét lehet egy-egy
időszakra lebontva lekérdezni, illetve diagram és listás formában megjeleníteni.
Például a fenti példában egy csoportosítás látható:
 Alvállalkozói szolgáltatások
 Működési költség
 Anyagköltség

Vállalati részleg bontás használata
Egy nagyobb szervezetnél a szervezet részlegeiben dolgozóknak inkább akadályozná mint
segitené a munkáját ha minden részleg árlistái, szállítólevelei , munkalapjai és terméktörzsei
közül kellene mindig a saját dolgait kiválogatni. Ezért az Easy-Control-ban bevezetésre került
a részleg bontási lehetőség.
A szervezet egyes részlegei , felhasználói és okmányai dokumentumai mind mind ellátásra
kerülnek egy részlegkóddal. Igy a az egyes részlegek dolgozói a saját szintjüknek megfelelő
mértékben látnak bele az Easy-Control –ban tárolt anyagokba terméktörzsekbe.

Vállalati részlegek felvitele adminisztrációja
Az Easy-Controlban végtelen számú részleget és alrészleget lehetséges felvinni 250 szintű
mélységig a szervezeten belül. Az egyes részlegeket be lehet sorolni egymás alá és főlé,
fastruktúra szerűen. Mindezen jelöléseket egy főkönyviszám módjára kezelt részleg jelzéssel
látja el a szoftver.
Tehát ha van a szervezetben fő ágazat és azon belül több al-ágazat akkor pld igy lehet
elnevezni őket:
Főbb részlegek:
Részleg jelzés
Részleg megnevezése
0
Vezetés
01
Nyomda
02
Varroda
03
Habilitáció
04
Rehab
05
Gépjármű szervíz
Beosztott részlegek:
Részleg jelzés
050
0501
0502
0506
0101
0102

Részleg megnevezése
Szerviz Vezetés
Szerviz beszerzés
Szerviz raktár
Szerviz ügyfélszolgálat
Nyomda vezetés
Nyomda raktár

A fenti struktúra alkalma s arra hogy a vezetéshez tartozó felhasználók lássák az alájuk
tartozó részlegek összes dokumentumait és anyagait.
Azt hogy az egyes felhasználók milyen részleghez tartoznak a felhasználói
jogosultságnál lehetséges állítani a részleg kód megadásával:

Részleg bontás:
Az Easy-Control legyes főbb funkcióinál ahol értelmezhető volt, megjelent mától egy
„részleg jel” szűrés. Ez autómatikusan kitöltődik a bejelentkezett felhasználó részlegkódjával
illetve a felhasználó által létrehozott okmányok dokumentumok megkapják autómatikusan
ezeket a részleg jelzéseket. Igy a felhasználó részlegébe tartozó dolgozók mivel ugyanazt a
részleg jelet használják ezért látni fogják egymás dokumentumait míg mások
alapértelmezetten nem.

Amennyiben kitörlőd a részleg jelzést úgy láthatod a többi részleg dokumentumait is
de alapértelmezetten nem fognak zavarni téged a munkában.
Ilyen főbb funkció ablakokban kerültek bevezetésre a részleg jelzések:

Partnerenkénti vásárlási történet lekérése
Lépésenként tudod alább olvasni még lentebb pedig képernyőképekkel illusztrálva:
-

Lépj be a programba, és
keresd ki a partnert a partner törzsből
Nyomd meg a vásárlás történet gombot
válaszd ki az időszakot
kattintsd be az egyforma termékek összevonása lehetőséget és akkor az egyforma
megnevezésű termékek mennyiségét összesítve mutatja
Ha akarod EXCEL –be átadni ezeket az információkat nyomd meg az excel –be átad gombot.

Ugyanez bemutatva képernyőképekkel:

Okmányok (árajánlatok, számlák) PDF –ben küldése
beállítási segédlet: „Pdf ==>> E-mail” gomb használatához
Az „Easy-Control -> Beállítások -> Nyomtatási beállítások” ablakban jobb alul válaszd ki
a win2pdf nyomtatót vagy bármilyen más pdf nyomtatót, ami kérdés nélkül elkészíti a
nyomtatáskor a számla vagy okmány pdf képét. Ilyen például a Win2pdf program is.
Le tudod tölteni a következő helyről:
https://www.win2pdf.com/download/download.htm
vagy amennyiben itt éppen nem érhető el itt találsz róla egy kisegítő másolatot:
Ingyenes Win7,Win8, Win10: http://www.easy-control.hu/prg/pdf/w2pdf_setup.exe
Ingyenes Win szerver: http://www.easy-control.hu/prg/pdf/w2pds_setup.exe
Professzionál: http://www.easy-control.hu/prg/pdf/w2pdfprosp.exe
A továbbiakban a win2pdf.exe beállításait veszem sorra, de hasonlóképpen kell, ha másik
programot használsz azt is beállítani.
A win2pdf letöltése és telepítése után az első nyomtatáskor megkérdezi, hogyan akarod
használni ? Használhatod a próba verzióját, ami nem időkorlátos, azaz nem fog lejárni, de
néha kérdezni fog, vagy meg is vásárolhatod és akkor nem fog időnként kérdésekkel zaklatni.
Amennyiben az ingyenes használatot választod, nyomd meg a „I Agree” gombot, amennyiben
megvásárolod akkor pedig az „Enter Licence Code” gomb után megjelenő utasításokat
követheted.

Ha ezt megválaszoltad, meg fogja kérdezni, hogy hova mentse el a pdf dokumentumot. Ekkor
be is tudod állítani a „PDF Options” gomb megnyomásával.

A megjelenő ablakban a második „document” fülön tudod beállítani a lényeges részeket
amiket be is karikáztam neked a képen:

Ami lényeges, hogy amilyen nevet beállítasz, annak az útvonala tényleges létezzen. Ugyanezt
az útvonalat és file nevet kell megadnod az Easy-Control -> beállítások -> Nyomtatási
beállítások fülön is a pdf nyomtató file rublikában.

A beállításokat követően a kérdéses számlára ráállva egy gombnyomással lehet pdf –ben
küldeni e-mailhez csatolva:

WoocCommerce wbeshop -> Easy-Control
dokumentáció

Webshop –ban feladott rendelések kezelése
Értesítés a webes rendelésekről
A webshop –ban feladott rendelésekről e-mail értesítést kapsz az info@kanizsapack.hu címre.
Az e-mail –ben benne van a megrendelő adati és elérhetőségei, valamint hogy mit rendelt és
milyen fizetési és szállítási móddal.

Webshopban feladott rendelések átvétele
Amikor kapsz egy e-mail értesítést a rendelésről akkor belépsz az Easy-Control –ba és
megnyomod a „webáruház” gombot.

Ezután az Easy-Control mivel össze van kapcsolva a webshop –oddal ezért autómatikusan
kiolvassa a webshop utolsó 50 db rendelését.

Az új rendeléseket és a régi rendeléseket is kilistázza a képernyőre . Az Új rendeléseket a
„[Felveve uj rendeleskent]” szöveggel jelöli a képernyőn.
Neked nincs más dolgod mint hogy ezt a kiirást megvárd majd megnyomd a „kilépés”
gombot.

A kilépés gomb megnyomása után megjelenik a webáruházas rendeléseket kezelő felület.

Felül látható a megrendelések sora, alatta pedig a az egyes megrendelések részletei. Legalul
pedig a megrendelés számlázási és szállítási címei.

Beérkezett webes rendelések felvétele Easy-Control –ban
A megrendelés melletti „rendelésre” gombra kattintva megrendelésre rakhatjuk a
webshopban megrendelt termékeket. Az Easy-Control átveszi a megrendelő adatait és a
megrendelt termékeket.
Első lépésként felhozza a partnertörzsben hasonló néven szereplő partnereinket az EasyControl -ból egy listában:

Új partner felvétele
A „felvétel Webes adatokkal” gombra kattintva új partnerként egy gombnyomással felveheted
a megrendelőt a webshopban megadott adataival az Easy-Control partnertörzsébe. Az
esetlegesen a webshop –ban hibásan megadott adatokat itt ebben a lépésben tudod javítani.

A „kilépés és rögzít” gomb megnyomása után már ki is tudod választani a „kiválaszt” gomb
megnyomásával.
Ha pedig más néven szerepel már nálad, akkor a „teljes partnertörzs” gomb segítségével ki
tudod keresni az adatait.

Ezután pedig az Easy-Control –ban tudod folytatni a vásárlási folyamatot a megrendelési
fázistól kezdve. A megrendelésre rákerül a webshopban beirt megjegyzés is.

A webshop kezelése
Termék beállítása az Easy-Control -ban a webshophoz
Az easy-controlban kikeresve a terméket a termék tulajdonságai között a „Webáruház adatok”
fülön meg tudod adni a webshop –os árusításhoz szükséges adatokat.
A két legfontosabb a termék képének megadása és a „webáruházas árusítás” pipa bejelölése.

Termék megjegyzések kezelése
Az egyes termékekhez rövidebb leírást illetve hosszabb részletesebb leírást is lehet tenni az
Easy-Control –ban.

Rövid megjegyzés beírása

Ez a WooCommerce webshopban igy jelenik meg a terméktulajdonságoknál:

Hosszabb leírás kezelése beírása

Ez a WooCommrece –ben igy jelenik meg amikor kikeressük a termék tulajdonságokat:

A WooCommercben be lehet állítani hogy a webshop ban melyik megjegyzéshez irt melyik
szöveg milyen módon jelenjen meg a termék lapján.

Termék súly megadása szállítási díjak számolásához a WooCommerce
ben
Az Easy-Control –ban meg lehet adni minden terméknek a súlyát. Az Easy-Control termék
tulajdonságok ablakjában:

Ezt a tulajdonságok ha megadjuk akkor azt az Easy-Control átadja a WooCommerce
webshopnak kezelésre a termék tulajdonságokkal együtt és a szállítási dij számításakor ki
tudja számolni a suly és a szállítási cím zónája alapján a becsült szállítási dijat.
A WooCommerce termék lapon ez itt jelenik meg:

Termékcsoport meghatározása
A másik fontos dolog hogy a termék termékcsoportját is jelöld ki „webshop” –hoz. Ez a
termék csoportok ablakban lehetséges:

Termékcsoportok feltöltése webshop –ba
A termék csoportot és a termék csoporthoz tartozó képet is fel kell tölteni a webshopba
mielőtt feltöltenéd a termékcsoport ba tartozó termékeket.
Ezt a „termékcsoportok szinkronizálása” menüpont segítségével tudod megtenni ahogy a fenti
képen is látható bekarikázva.

Termékcsoport struktúra feltöltése
Amennyiben nem csak egy szintű termékcsoport struktúrát használsz akkor lényeges hogy a
termékcsoport struktúrában az főcsoportoktól felfelé haladva az alcsoportok felé töltsd fel az
egyes termék csoport szinteket. Az egyes termékcsoport szinteken végig haladva beállítod az
öszses termékcsoporthoz azon a szinten a képeket majd elég a végén megnyomnod a
szinkronizálást.
Lényeges hogy mire egy termék csoportot feltöltesz addig ra a termékcsoport szülő csoportja
már legyen feltöltve a WooCommerce be.

Termék feltöltése webshop –ba
Ha a termékcsoportot már feltöltötted, akkor fel tudod tölteni a terméket is a webshopba az F7
billentyűvel vagy a lenti képen látható menüpont kiválasztásával.

Az ablakban piros szinnel tünteti fel az Easy-Control a webes árusításra kijelölt termékeket.

Készlet figyelés és szinkronizálás Easy-Control –WooCommerce
között
Az Easy-Control és a WooCommerce képes készlet szinkronizálásra a két rendszer között.
Ehhez a webszolgáltatónál, akinél a webshop van elhelyezve, be kell állíttatni ezt a
szolgáltatást hogy fusson autómatikusan a háttérben.
Az Easy-Contol –ban történő eladásokat és készletnövekedéseket figyelve a szolgáltatás a
Woocommerce webshop készlet értékeit napra készen tartja.

Általános gyártás modul
A gyártás modul működéséhez szükséges hogy a legyártandó termék megrendelt mennyisége
a beérkező megrendelések közé már fel legyen véve. A megrendelés felvételét a fentiekben a
„beérkező megrendelés felvitele” részben leirt, módon tedd meg.
Amennyiben a cikktörzsedben a megrendelt termékhez már felvitted a gyártási összetevőket
(alapanyagokat és gyártási munkafolyamatokat):

akkor a megrendelést a megrendelt tételek között kikeresve egy gombnyomással indíthatod a
„gyártási terméklap nyomtatást”:

Megrendelt termék kiadása gyártásba
A beérkező rendelések tételeihez belépve ki tudod keresni a megrendelt tételt:

Termék kísérő lap lekérése
Terméklapot tudsz nyomtatni hozzá a gyártás során végrehajtandó munkafolyamatokkkal
illetve alapanyagokkal a tételen állva:

Termék kísérő lap nyomtatása
A termék kísérő lapot ki tudod nyomtatni egy gombnyomással, melyen szerepelni fognak a
szükséges gyártási munkafolyamatok és a szükséges gyártási alapanyagok.

Szükséges gyártási munkafolyamatok listája

Szükséges gyártási alapanyagok listája
Mely alapján ki lehet adni az alapanyagokat a gyártásba.

Készlet összerakás szétszedés
Előre elkészített recept sablonok létrehozása

A menüpontot kiválasztva az erre szolgáló modulba jutunk. Itt a felső sorba tudjuk rögzíteni a
receptek nevét, például Bútor garnitúra szett –nél hogy „jobbos” vagy „balos” szetthez
akarunk receptet létrehozni ezt megadhatjuk a nevében is.

Az egyes kiválasztott felvitt sablonokhoz az „összetevők” szekcióban a „+” gombbal tudjuk
felvinni, hogy milyen rész egységekből áll a garnitúra szett és melyik részegységből mennyi
kell hozzá. Pld fotelből 2 db.

Előre elkészített recept sablonokból összeszerelés

Az összerakáshoz először nyitni kell egy jegyzőkönyvet a „+” gombbal majd a „gyártás
összetevők” gomb megnyomásával megkérdezi a szoftver hogy hány darabot szeretnél a
sablon alapján összerakni? Itt ha egyet irsz akkor minden összetevő raktár készletét csökkenti
a bal felső sarokban kiválasztott raktárban a sablon alapján megadott mennyiséggel, majd a
felül kiválasztott termék darabszámát növeli a megadott darabszámmal.

NAV Online számla regisztrációt segítő leírás
(A működéshez minimum a verzió „5.0.0.1.y” –jú program szükséges)

Kedves Easy-Control felhasználó !
2018. július 1-jétől változik az áfa- és eva-alanyok számlákra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettsége. A befogadott számlákról teljesítendő adatszolgáltatás Az adóértékhatár 2018.
július 1-jével 100 000 forintra csökken.
Még az elmúlt héten is több változtatás jelent meg a NAV ide vonatkozó oldalán amit az
utolsó pillanatban még változtattak a befogadó rendszeren. ezért eddig a pillanatig vártunk
hogy minél aktuálisabb legyen a neked küldött leírásunk a teendőkről.
Ugyanakkor mire holnap megkapod ezt a leirást már lehetséges hogy közben új gombok vagy
funkciók jelentek meg a felületen mert még jelenleg, az utolsó pillanatokban is fejlesztik,
változtatják még a NAV rendszerét.
Szóval megkísérlek segíteni neked a teendőidben ezzel a leírással.
Mit kell csinálnod ahhoz hogy az Easy-Control –ban működjön az online NAV bejelentés a
100.000 Ft –ot meghaladó Áfa tartalmú számláknál ?
1. Be kell regisztrálnod a NAV oldalán
a. létre kell hoznod egy technikai user –t.
b. kulcsokat kell generálnod hozzá
2. Ezután frissítened kell az Easy-Control programot
a. A program elindítása után a beállításoknál a jobb szélső „NAV online XML”
fülön az ablakban megjelenő 4 mező információit ki kell töltened, azaz be kell
másolnod a regisztrációs felületről a „technikai user” adatait ide és elmenteni
az alsó piros gombbal.
3. Beirt adatok ellenőrzése
4. Ez után elsején még egyszer ellenőrizd az e-mail fiókodat, hogy kaptál –e azóta újabb
levelet bármilyen változásról ! (Sajnos az elmúlt héten még mindig nagyon sok
módosítást eszközöltek az utolsó pillanatban is, a NAV fogadó rendszerében ezért
előfordulhat, hogy még addig változni fognak újra a dolgok és újabb frissítést fogunk
kiadni hozzá.)
A fenti pontokról részletesebb leírást láthatsz a továbbiakban leírva képernyőképekkel.
Amennyiben úgy érzed nem akarsz foglalkozni ezzel akkor munkatársunk is el tudja
vállalni külön díjazásért de csak abban az esetben ha az ügyfélkapus belépési adataidat
meg fogod tudni mondani hozzá. Munkatársaink a regisztrációt és a kulcsok adatok
bemásolását 20.000 Ft –ért végzik el helyetted. Ezt az igényedet az info@rooter.hu e-mail
címen tudod jelezni nekik, a telefonszámod megadásával ahol vissza tudnak hívni,
megkérdezni az adataidat.
Ami biztosan kelleni fog nekik adat azt itt felsoroljuk, hogy a jelentkező e-mail –ben mindjárt
meg tudd adni nekünk.
E-mail –ben kollegáinknak megírandó adatok:
- Cég adatok. (név, cím, adószám)

- jogosult képviselő adatai (név, cím , személyes adószám)
- jogosult képviselő e-mail címe

NAV regisztráció itt indítható el ezen a címen:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start
A következő lapokon meg kell adnod ügyfélkapus belépési nevedet és jelszavadat valamint
adószámodat. Ki kell töltened egy adatlapot ahol meg kell adnod telefonszámodat és e-mail
elérhetőségedet.
Ugyanezeket az elérhetőségeket kell megadnod cégként is. (Ezek lehetnek eltérőek is a
magánszemélyként megadottól.)

A regisztrációt követően ujra bejelentkezve ki tudod választani a megadott céged adatait az
adószámára kattintva.

NAV felhasználókezelés
A felhasználók menüre kattintva beléphetsz a felhasználókezelésbe:

Új NAV felhasználó létrehozása
Az új felhasználó gomb megnyomása után:

Új technikai felhasználó
Ezután ki kell választani hogy uj technikai felhasználót akarunk létrehozni:

NAV Kulcsgenerálás
Itt rákattintva a kulcsgenerálásra létrehozhatóak a kulcsok:

Ekkor létrejön a technikai felhasználó:

Számlázóba bemásolandó NAV adatok
Az Easy-Control –beállitásokhoz az alábbi adatokat kell bemásolni a NAV oldaláról:

Lépj be a beállítások „NAV Online XML” fül beállításai közé. A bemásolandó adatok
között a hozzá tartozó jelszó itt nem látszik mert azt a létrehozásakor adtad meg első
lépésben. Azt neked kell ide begépelni.

Beállítások ellenőrzése
A helyes kitöltést és a beállítások helyességét tudod ellenőrizni az adatok beírása után a vevő
számlák ablakban a jobb alsó sarokban található ide vonatkozó gombokkal melyeket az alábbi
képernyőn pirossal bekarikázva láthatsz:

Az ellenőrzést érdemes nem az utolsó pillanatra halasztani, hogy ne akkor kelljen hibát
keresni, amikor már fel kellene tölteni a számlát.

Beirt NAV regisztrációs adatok ellenőrzése
Az adatok helyességének ellenőrzését el tudod végezni a „NAV online kapcsolat ellenőrzés”
gomb segítségével.

A számlák feltöltésének ellenőrzése
A számlák feltöltésének sikerességét a feltöltést, azaz a nyomtatást követően mindjárt kiírja
neked a program a képernyőre.
Amennyiben utólag akarod ellenőrizni akkor sikeres feltöltés esetén, a felső képen
bekarikázott részen található „TR.azon:” rublikában találod meg a NAV által vissza adott
tranzakciós azonosítót. Mindig az aktuálisan kiválasztott számlához tartozó „tr.azon” –t
mutatja.
Sikertelen feltöltés esetén pedig a „NAV napló” gomb segítségével tudod megnézni a hiba
okát.

NAV online A 2020.július 01 –től érvényes feltöltési
szabályok
A szabályok annyiban változtak hogy a ettől a dátumtól kezdődően minden belfőldi
adóalanynak szóló számlát fel kell tölteni. Ezért a szoftver autómatikusan megkísérli
nyomtatáskor feltölteni a kitöltött számlát, kivéve ha számlázáskor bejelölöd hogy a vevő
„nem MO. –i adóalany”

A számla feltöltés után 4 féle állapot lehetséges a NAV státuszban melyet a szoftver a
számlák jobb szélén színekkel jelöl:

NAV státusz : „Befogadva elutasítva”
Mi ilyenkor a teendő ?

Amennyiben mint a fenti képen Te is azt látod legalább a 5.0.0.4Z verziót hazsnálod és a
visszaérkező üzenetben azt olvasod hogy:
„A megadott számla sorszámmal, már történt adatszolgáltatás !”
Akkor a következő történt:
- a számla fel lett küldve a NAV –hoz,
- a NAV sikeresen vissza is adott egy tranzakciós számot a beküldés és a számla fogadása
után
- A NAV időnként „túlterheléses állapotában” viszont egy másik tranzakciós számmal tárolja
le végül a beküldött számládat és nem azon a tranzakciós számon amit vissza adott neked.
Ilyenkor hiába akarod a régi tranzakciós számmal lekérdezni, mert nem azzal tárolta le.
Neked a számla kiállítójának az a dolgod a törvény szerint hogy a kiállított számlát feltöltsd
és meggyőződj róla hogy jó adattartalommal letárolta a NAV szervere.
Ezt a következőképpen tudod megtenni:
1. Elindítasz egy web böngészőt a gépeden és belépsz az következő címre:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
2. Belépsz a címen a saját felhasználói neveddel és jelszavaddal.

3. A belépést követően rákattintasz az alábbi menüpontra és kikeresed a kérdéses számlát:

4. A számla kikeresését követően a számla részleteibe belépve:

5. Kikeresed az új tranzakciós számot kijelölöd és jobb egér gombbal kimásolod.

6. Ezután a kimásolt tranzakciós számot bemásolod a számlázó programban a TR 2 azon
rublikában a „…” gombot megnyomva a számlához:

7. Miután bemásoltad a NAV oldaláról (onlineszamla.nav.gov.hu) az uj tranzakciós számot ujra
ellenőrizheted a számla státuszát az uj tranzakciós számmal.

Mobil tabletes szerviz funkciók
Tabletes bejelentkezés
A tableten indítsd el feltelepített böngészőt és hívd be az alábbi webcímet:
https://api.easy-control.hu/web/index.php

A szoftver modul vásárlásakor megkapod a céged „Cég azonosítóját” a felső sorba azt ird be.
Az alatta lévő két sorba az Easy-Control –ban használt felhasználói neved és jelszavadat
tudod beírni.
A „belépés gomb megnyomását követően tudod használni a mobil felület szolgáltatásait.

Belépést követően el tudod érni a felső sorban a főmenüt.

Szervizes autóba raktári átvétel
A szervizes autóba kiadandó alkatrészeket az Easy-Control ban a fő raktárért felelős raktáros
adja ki a „virtuális raktáron keresztül”. Ezen alkatrészek főraktárbeli fogyásáért így Ő tud egy
személyben felelősséget vállalni.
(A kiadás módját a kézikönyv „Virtuális raktári kiadás” részében találod meg.)
A szervizes munkatársnak kiadott alkatrészeket a szervizes munkatárs tudja átvenni a virtuális
raktárból a saját szerviz autós raktárába, így az autó raktárában lévő anyagokért és azok
fogyásáért Ő tudja vállalni a felelősséget.
A „Saját raktár” funkcióba belépve a mobil felületen látni tudja mindig az aktuálisan átvételre
váró neki kiutalt anyagok listáját, illetve a saját szerviz autójában lévő anyagok listáját:

Saját raktár készlet és kiadott anyagok megtekintése
A Raktár->Saját raktár felületre belépve felül láthatod a számodra kiutalt de még általad át
nem vett anyagok listáját, soronként a feladó és a cimzett nevével. A számodra kiutalt
anyagokat át tudod venni az „Átvesz” gombra kattintva a saját raktáradba:

Míg alul láthatod a saját raktáradban lévő anyagok listáját felsorolását.

Szervizes munkalap készítése a javítás helyszinén

