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1.Bejelentkezés

● Adjuk meg bejelentkező neveket, jelszavakat majd Nyomd meg a Bejelentkezés
nyomógombot

● A Jelszó mező mellett a “szem” ikonra klikkelve láthatjuk az éppen beírt jelszót
ellenőrzésképpen

● Alul az “Emlékezz rám” jelölő box segítségével megjegyzi a böngésző a jelszavakat,
a következő belépéskor nem fogja újra kérdezni. Ha megjegyeztetjük akkor ezek
után a programból sem enged kilépni a program. Ha a böngészési előzményeket
töröljük akkor újra engedni fog kilépni a rendszerből

● Az “Új felhasználó” linkkel új felhasználót vehetünk fel, az ezzel kapcsolatos form
beviteli mezők : Kép, Bejelentkező név, jelszó, Jelszó megerősítése, Teljes név,
e-mail cím. “Beszúr” bomb rögzíti az új felhasználót. (Ezek után adminisztrátori
engedélyezés kell hogy éljen az új felhasználó). “Vissza” gombbal visszaléphetünk a
belépő felületre.

● “Jelszó letöltése” linkkel (magyarul: Jelszó emlékeztető) a regisztrációban megadott
e-mailre elküldi a rendszer a jelszavunkat.

● Bal oldalt a “Programozás Kft.” linkre klikkelve elindul a cégünk weboldala:
https://programozas.org/
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2.Biztonság
2.1Felhasználók

● A programot használó felhasználók listája
● Új…Új felhasználó felvétele
● Gyors keresés…Keresés a felhasználók táblázatában
● Export…A felhasználók exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Módosítás…Egy sor elején ceruzás ikonnal egy felhasználó módosítása indítható:

Kép, Bejelentkezési név, Teljes név, E-mail cím, Aktív (Igen, Nem), Csoporthoz
tartozás

● A Módosít felületen alul: Új felhasználó felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan beírt
mezők tartalmainak mentése, Törlés gomb, Kilépés gomb a felületből

● A csillaggal jelölt mezők kötelezőek
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
● Rendezés: Bármelyik oszlop tetején abc-be rendezés, vagy ennek megfordítása
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2.2.Alkalmazások

● A programban szereplő összes felület listája
● Új: Új felület megadás (ehelyett érdemes szinkronizálással beadni az új felületeket)
● Gyorskeresés
● Export…A felhasználók exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Módosítás: Alkalmazás neve, Leírás, Kötelező mezők csillaggal
● A Módosít felületen alul: Új alkalmazás felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan beírt

mezők tartalmainak mentése, Törlés gomb, Kilépés gomb a felületből
● A csillaggal jelölt mezők kötelezőek
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
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2.3.Csoportok

● A programban szereplő felhasználói csoportok listája
● Új: Új csoport megadás
● Gyorskeresés
● Export…A csoportok exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Módosítás: Csoport neve
● A Módosít felületen alul: Új csoport felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan beírt

mezők tartalmainak mentése, Törlés gomb, Kilépés gomb a felületből
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
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2.4.Csoport/Felhasználó

● A programban szereplő csoportokhoz tartozó felhasználókat listázhatom ki
● Csoport kiválasztása után A Keresés gomb hozza a kért listát
● Törlés: A csoport keresési mező törlése
● Szűrés mentése: A szűrési feltételünket egy új listaelembe menthetjük
● Az eredménylista után megjelenő felület:
● Gyors keresés: Keresés az eredmény listában
● Oszlopok: A megjelenítendő oszlopokat szelektálhatjuk
● Rendezés: Az eredménylista rendezése
● Export…Az eredménylista exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Vissza gomb: Kiléphetünk a felületből
● Módosít gomb: Módosíthatjuk a felhasználót
● Ugrás: Bal alul a kiválasztott sorszámú oldalra ugrás
● Nézet gomb: hány rekord látszódjon egy oldalon (Nagyszámú felhasználó esetén

van jelentősége)
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
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2.5.Csoportok/Alkalmazások

● Beállíthatjuk hogy melyik felhasználói csoportnak mihez van joga
● A felhasználói csoport kiválasztása után az OK gomb megnyomására megjelenik a

konfigurációs felület
● Lapozás…Bal felül: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb felül: Minden mező, Tartalmazza keresési mező
● Kötelező mezők: csillagosak
● Kijelöltek mentése gomb alul: Menti az aktuális változttásokat
● Kilépés: Kilépés a felületből
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
● A táblázat első oszlopa azt jelöli ha egy sorban változás történt
● A táblázat második oszlopa segítségével egy gombnyomásra az egész sor

kijelölhető
● Hozzáférési jog: Az adott menüelemhez
● Beszúrási jog: Új elem felvételének engedélyezése
● Törlési jog: Törlés engedélyezése
● Módosítási jog: Módosítás engedélyezése
● Exportálási jog: Exportálás engedélyezése
● Nyomtatási jog: Nyomtatás engedélyezése
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2.6.Alkalmazások szinkronizálása

● Ezen a felületen az újonnan felvett alkalmazások szinkronizálhatóak be az
engedélyezési rendszerbe

● A jelölőboxal ki-be kapcsolgatjuk hogy az OK gomb megnyomására megtörténjen a
szinkronizálás

2.7.Hitelesítés

A program hitelesítésére alkalmas felület
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2.8.Beállítások

● Munkamenet lejárati művelet: 1.Nincs művelet 2.Átirányítás a bejelentkezéshez
3.Üzenet megjelenítése és átirányítás a bejelentkezéshez

● Emlékezzen a bejelentkezésre: Igen, Nem
● Ne feledje a bejelentkezés lejárati idejét pl.30 napig
● Jelszó lekérése: Igen, Nem
● Új felhasználó: Igen, Nem
● Nyers erő: Igen, Nem
● Kéttényezős hitelesítés: Igen, Nem
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2.9.Jelszó módosítása

● Régi jelszó megadása mező
● Új jelszó
● Jelszó mégegyszer

2.10.Kilépés

● Kiléphetünk a programból
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3.CRM
3.1.Felhasználók

● Gyors keresés…Keresés a felhasználók táblázatában
● Export…A felhasználók exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Módosítás…Egy sor elején ceruzás ikonnal egy felhasználó módosítása indítható:

Vezetéknév, Keresztnév, Bejelentkező név, Jelszó, E-mail, Irányítószám, Helység,
Kép

● A Módosít felületen alul: Új felhasználó felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan beírt
mezők tartalmainak mentése, Törlés gomb, Vissza gomb a felületből, Frissítés gomb

● A csillaggal jelölt mezők kötelezőek
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
● Rendezés: Bármelyik oszlop tetején abc-be rendezés, vagy ennek megfordítása
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3.2.Fejlesztések

● Gyors keresés…Keresés a fejlesztések táblázatában
● Export…A fejlesztések exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Módosítás…Egy sor elején ceruzás ikonnal egy fejlesztés módosítása indítható:

Felhasználó (csak adminisztrátor láthatja és módosíthatja), Fejlesztés leírása.
Dátum, Verziószám, Kész

● A Módosít felületen alul: Új fejlesztés felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan beírt
mezők tartalmainak mentése, Törlés gomb, Vissza gomb a felületből, Frissítés gomb

● A csillaggal jelölt mezők kötelezőek
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
● Rendezés: Bármelyik oszlop tetején abc-be rendezés, vagy ennek megfordítása
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3.3.Tevékenységek

● Gyors keresés…Keresés a tevékenységek táblázatában
● Export…A tevékenységek exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf, Nyomtatás
● Módosítás…Egy sor elején ceruzás ikonnal egy tevékenység módosítása indítható:

Felhasználó (csak adminisztrátor láthatja és módosíthatja) Esemény, Megoldás,
Dátum, Perc, Típus

● A Módosít felületen alul: Új tevékenység felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan beírt
mezők tartalmainak mentése, Törlés gomb, Vissza gomb a felületből, Frissítés gomb

● A csillaggal jelölt mezők kötelezőek
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
● Rendezés: Bármelyik oszlop tetején abc-be rendezés, vagy ennek megfordítás
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3.4.Tevékenység típusok

● Gyors keresés…Keresés a tevékenység típusok táblázatában
● Export…A tevékenység típusok exportálása: Pdf, Word, Excel, XML, Csv, Rtf,

Nyomtatás
● Módosítás…Egy sor elején ceruzás ikonnal egy tevékenység típus módosítása

indítható: Típus (pl.Telefon, Mail stb.)
● A Módosít felületen alul: Új tevékenység típus felvétele gomb, Mentés: Az aktuálisan

beírt mezők tartalmának mentése, Törlés gomb, Vissza gomb a felületből, Frissítés
gomb

● A csillaggal jelölt mezők kötelezőek
● Lapozás…Bal alul: Első, Utolsó, Előző, Következő
● Jobb alul: Hány oldalból hányadik oldalon vagyunk
● Rendezés: Bármelyik oszlop tetején abc-be rendezés, vagy ennek megfordítás
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4.Törzsek
4.1.Áfa

● A táblázatban használt mezők:`id`, `megnevezes`, `afa`
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4.2.Áruk szolgáltatások

● A táblázatban használt mezők: `CIKKID`, `MEGNEVEZES`, `CSOPORT2`,
`CIKKSZSAJAT`, `CIKKSZAM`, `SZOLGALTATAS`, `SAJATLEIRAS`,
`NYOMTATLEIRAS`, `MENNYEGYSEGBE`, `MENNYEGYSEGKI`,
`MENNYEGYSEGSZORZO`, `EGYSEGAR1`, `ENAR2`, `ENAR3`, `ENAR4`,
`ENAR5`, `ENAR6`, `EBAR`, `KSHID`, `KNKOD`, `AFASTR`, `ELADASIAR`,
`HASZONKULCS`, `MINKESZLET`, `NTOMEG`, `BTOMEG`, `ATVALTAS`,
`CSOPORT`, `TIPUS`, `NYITOKESZLET`, `EVJARAT`, `MINOSEGIKAT`,
`TERMOHELY`, `SZFAJTA`, `TERMEKNYILV`, `GYMDATUM`, `MUSTFOK`, `KEP`,
`ZARJEGYTIPUS`, `TERMEKSZAM`, `KULNYITOKESZLET`, `CSOPORT0`,
`TERMEKDIJ`, `SZAMLASZAM`, `FAJTAKOD`, `ATVALTAS2`, `KTKOD`,
`CSOPORT1`, `TERMEKDIJ2`, `RAKTARBOL`, `RAKTART`, `FOGYASZTASIIDO`,
`AKCIOKEZDETE`, `AKCIOVEGE`, `AKCIOSARBRUTTO`, `SZOLOTORKOLY`,
`OSSZESALKOHOL`, `LOTSZAM`, `IMPORTALT`, `SZAVATOSSAG`,
`POTENCIALISALKOHOL`, `VONALKOD`
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4.3.Áru típusok

● A táblázatban használt mezők: `id`, `megnevezes`
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4.4.Árucsoport

● A táblázatban használt mezők: `ACSOPID`, `ACSOPORTNEV`, `VTSZ`, `KNKOD`,
`TIPUS`, `FAJTAKOD`, `MERTEKEGYSEGID`, `MEGJEGYZES`
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4.5.Bankok

● A táblázatban használt mezők: `id`, `banknev`, `bankszamlaszam`
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4.6.Beállítások

● A táblázatban használt mezők: `sorszam`, `eszlsz`, `szamlaformatum`
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4.7.Beszállítók

● A táblázatban használt mezők: `PARTNERID`, `MEGNEVEZES`, `PARTNERKOD`,
`TIPUS`, `HIVATALITEL`, `FAX`, `OTTHONITEL`, `MOBILTEL`, `SZEMELYHIVO`,
`EMAIL`, `SZLACIMID`, `SZLACIMUTCA`, `SZLACIMHELYSEG`, `ATVEVO`,
`ATVEVOSTATUSZID`, `KPVELFIZET`, `LEVCIMID`, `LEVCIMUTCA`,
`LEVCIMHELYSEG`, `UGYINTEZO`, `UGYINTEZOSTATUSZID`, `ADOSZAM`,
`ADOAZONOSITOJEL`, `OSTERMIGSZAM`, `VAMSZAM`, `BANKSZAMLA`,
`BANKEGYEB`, `SZLAFORMATUMFAJL`, `MEGJEGYZES`, `RENDSZAM`,
`FIZMODID`, `REGSZAM`, `ANYJANEVE`, `SZULHELY`, `SZULNEV`, `SZULEV`,
`HEGYKOD`, `TERULETHA`, `IRANYITOSZAM`, `HRSZ`, `DULO`, `HASZMOD`,
`TAJSZAM`, `IMPORTALT`, `FELIRSZAM`, `ORSZAGID`, `NEME`, `STATSZAM`
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4.8.Devizanemek

● A táblázatban használt mezők: `id`, `devizanev`, `rovidnev`, `szorzo`, `ftarfolyam`,
`aktiv`, `arlista`
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4.9.Fizetési módok

● A táblázatban használt mezők: `id`, `fizetesimod`
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4.10.Fuvarozók

● A táblázatban használt mezők: `AZONOSITO`, `FUVAROZONEVE`, `RENDSZAM`,
`GKTIPUSA`, `TELEPHELY`
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4.11.Helység típusok

● A táblázatban használt mezők: `rig_id`, `rig_name`, `rig_weight`
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4.12.Községek

● A táblázatban használt mezők: `cit_id`, `cit_zip`, `cit_name`, `cit_cty_code`, `cit_lat`,
`cit_long`, `cit_cso_code`, `cit_rig_id`, `cit_range`, `cit_population`, `cit_homes`
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4.13.Mértékegységek

● A táblázatban használt mezők: `id`, `nev`, `rovidnev`, `szorzo`
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4.14.KN kódok

● A táblázatban használt mezők: `id`, `nev`, `knkod`
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4.15.Megyék

● A táblázatban használt mezők: `cty_id`, `cty_code`, `cty_name`
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4.16.Országok

● A táblázatban használt mezők: `ctr_id`, `ctr_name`, `ctr_longname`,
`ctr_country_code`, `ctr_capital`, `ctr_adjective`, `ctr_currency`, `ctr_curr_iso`,
`ctr_sub_currency`, `ctr_name_en`
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4.17.Raktárak

● A táblázatban használt mezők: `ID`, `RAKTARKOD`, `VAMSZAM`, `RAKTARNEVE`,
`HELYSEG`, `UTHSZ`, `IR`, `TEL`, `FAX`, `SZLSZ`, `ADOSZAM`, `NYITOOSSZEG`,
`NYITODATUM`, `ELERESIUT`, `SZAMLAFORMATUM`
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4.18.Telephelyek

● A táblázatban használt mezők: `ID`, `MEGNEVEZES`, `FANTAZIANEV`,
`PARTNERKOD`, `IR`, `HELYSEG`, `UTCA`, `ORSZAG`, `TELEFON`, `AKTIV`,
`ENGEDELYSZAM`
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4.19.Vámtarifaszámok

● A táblázatban használt mezők: SORZSAM, MEGNEVEZES, VTSZ
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4.20.Városok

● A táblázatban használt mezők: `tsh_id`, `tsh_zip`, `tsh_city_name`, `tsh_name`
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4.21.Vevők

● A táblázatban használt mezők: `PARTNERID`, `MEGNEVEZES`, `FANTAZIANEV`,
`PARTNERKOD`, `TIPUS`, `HIVATALITEL`, `FAX`, `OTTHONITEL`, `MOBILTEL`,
`SZEMELYHIVO`, `EMAIL`, `SZLACIMID`, `SZLACIMUTCA`, `SZLACIMHELYSEG`,
`ATVEVO`, `ATVEVOSTATUSZID`, `KPVELFIZET`, `LEVCIMID`, `LEVCIMUTCA`,
`LEVCIMHELYSEG`, `UGYINTEZO`, `UGYINTEZOSTATUSZID`, `ADOSZAM`,
`BANKSZAMLA`, `BANKEGYEB`, `SZLAFORMATUMFAJL`, `MEGJEGYZES`,
`KEDVEZMENY`, `ENGEDELYSZAM`, `FIZHAT`, `KPARTNERKOD`, `BANKID`,
`FAKTOR`, `SZALLITONAR`, `UGYFELAZONOSITO`, `FIZMODID`, `SZERZSZAM`,
`KOTESDATUMA`, `KOTESIDO`, `ANYJANEVE`, `SZIGSZAM`, `KOZADOSZAM`,
`JUTALEK`, `UGYNOKKOD`, `VALLIGSZAM`, `CEGJEGYZEKSZAM`, `AKCIO`,
`ORSZAGID`, `NEME`, `CBAREGIOAZONOSITO`, `CBAREGIONEV`,
`CBAVALLALKOZASAZONOSITO`, `CBAUZLETAZONOSITO`, `CBAADOSZAM`,
`CBAVALLALKOZASNEV`, `CBAUZLETNEV`, `CBAIRSZ`, `CBATELEPULES`,
`CBACIM`, `GLNSZAM`
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4.22.Vevőtípusok

● A táblázatban használt mezők: `id`, `tipusnev`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     37.oldal



4.23.Adalékanyagok

● A táblázatban használt mezők: `AZONOSITO`, `NEV`, `MINOSEG`,
`MERTEKEGYSEG`, `HASZNOSULAS`, `FELHASZNALAS`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     38.oldal



4.24.Borvidékek

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `MEGNEVEZES`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     39.oldal



4.25.EKO BKO számtartományok

● A táblázatban használt mezők: ID, DATUM, SORSZAMTOL,SORSZAMIG, TIPUS

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     40.oldal



4.26.Fajtakódok

● A táblázatban használt mezők: `id`, `nev`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     41.oldal



4.27.Hegyközségek

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `BORVIDEK`, `HEGYKOZSEG`,
`HEGYBIRO`, `IRSZAM`, `TELEPULES`, `CIM`, `TELSZAM`, `KOD`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     42.oldal



4.28.Hivatalos zárak

● A táblázatban használt mezők: `ID`, `MEGNEVEZES`, `EGYAZJEL`,
`HIVZARGARTOID`, `HASZNALT`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     43.oldal



4.29.Hordós jogcímek

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `MEGNEVEZES`, `MEGJEGYZES`,
`BEVETEL`, `KIADAS`, `VALTOZAS`, `TIPUS`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     44.oldal



4.30.Kiszerelések

● A táblázatban használt mezők: `id`, `megnevezes`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     45.oldal



4.31.Jogcímek

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `KOD`, `MEGNEVEZES`, `KESZLET`,
`ADO`, `BIZTOSITEK`, `ERVKEZDETE`, `ERVVEGE`, `TIPUS`, `EV`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     46.oldal



4.32.Melléktermékek

● A táblázatban használt mezők: `AZONOSITO`, `NEV`, `MINOSEG`,
`MERTEKEGYSEG`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     47.oldal



4.33.Minőségi kategóriák

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `MEGNEVEZES`, `FOLDTIPUS`,
`SZIN`, `IZ`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     48.oldal



4.34.Nagykereskedelmi jogcímek

● A táblázatban használt mezők: `ID`, `MEGNEVEZES`, `TIPUS`, `DATUM`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     49.oldal



4.35.Palackos jogcímek

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `MEGNEVEZES`, `MEGJEGYZES`,
`MENNYISEG`, `URTARTALOM`, `BEVETEL`, `KIADAS`, `VALTOZAS`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     50.oldal



4.36.Receptúrák

● A táblázatban használt mezők: `ID`, `CIKKSZAM`, `CIKKSZAMALAPANYAG`,
`MENNYISEG`, `MEGNEVEZES`, `ATVALTAS`, `VTSZ`, `MERTEKEGYSEG`,
`FAJTAKOD`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     51.oldal



4.37.Szőlők

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `FAJTAKOD`, `MEGNEVEZES`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     52.oldal



4.38.Tárolótartályok

● A táblázatban használt mezők: `SORSZAM`, `JELE`, `ANYAGA`, `URTARTALMA`,
`ELHELYEZESE`, `FOGLALT`, `TARTALYHELY`, `TARTALMA`, `MEGNEVEZES`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     53.oldal



4.39.Zárjegy fajták

● A táblázatban használt mezők: `ID`, `TIPUS`, `FAJTA`, `MERET`, `URTARTALOM`

Zeusz web 2022 ügyviteli rendszer                                     54.oldal


