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1.1.Áruk-Szolgáltatások
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● Ezen a felületen új árut, szolgáltatást vehetünk fel, módosíthatjuk annak adatait, vagy törölhetjük kivéve, ha
már történt az aktuális áruval eladás.
● A táblázat bal oldalán egy kis háromszög jelöli hogy melyik az éppen aktuális áru.
● A táblázat jobb oldalán az egér segítségével mozoghatunk a táblázatban. Lépkedhetek a kurzormozgató
billentyűkkel (ha rajta van a fókusz), HOME = a táblázat első rekordjára ugrás, END = a táblázat utolsó
rekordjára ugrás, PageUp, PageDown egy lappal feljebb vagy lejjebb ugrás. A táblázatba a közvetlen beírás
nem engedélyezett.
● A megjelenési sorrend név és cikkszám valamint private cikkszám szerint lehetséges, ehhez kapcsolódóan
kereshetünk is, amint beírunk valamit a kereső mezőbe, találat esetén máris az aktuális sorra ugrik a program.
● A vissza gombbal kiléphetünk.
● A „Csak használt áruk megjelenítése” gomb értelemszerű (Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Termék
Számokat is)
● Adott termékszám szűrése mezőbe ha beír egy Termékszámot majd megnyomja a Szűrés gombot akkor a
táblázatban csak a kiválasztott termékszám alá sorolt palackos, kannás és lédig termékek jelennek meg.
● Az Árucsoportok gomb az Árucsoportok törzset jeleníti meg
● A Mértékegységek gomb a Mértékegységek törzset jeleníti meg
● A Kiszerelések gomb a Kiszerelések törzset jeleníti meg
● A Raktárak gomb a Raktárak törzset jeleníti meg
● A Receptúra gomb a Receptúra kialakítási felületet jeleníti meg
● A VTSZ másolása KN kódba gomb minden VTSZ számot átmásolja a KN kód mezőbe.
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1.1.Új áru
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Megadhatjuk az áru, szolgáltatás nevét (255 karakter hosszan)
Rövid leírást az áruról (A NÉBIH engedélyszámot érdemes ide írni)
Beállíthatjuk az áru típusát (áru vagy szolgáltatás)
Csoporthoz tartozását.
Vámtarifaszámát.

KN kódját.
A gépi cikkszámát a program automatikusan adja nem engedi változtatni
A Private cikkszám mezőbe bármilyen betű és szám kombinációt adhatunk
Áfa kulcsát
Haszon kulcsát
Beszerzési és eladási nettó és bruttó árát. Ha több ár listát használ akkor nem ezt az árazást használja a
rendszer
Bejövő és kimenő egységét
Átváltás mennyisége pl.göngyöleg esetében
Minimum készlet ami alatt egy kimutatással meg tudjuk nézni melyek azok a termékek amik készlete ez a
szám alatt van.
Akció alá helyezésének dátum kezdete és vége
Használt áru vagy sem. A nem használt áruknak is rendszerben kell maradniuk hogy a visszamenőleges
kimutatások is jól jöjjenek. Viszont a nem használt áruk eladáskor nem jelennek meg, nem zavarnak a
megjelenésükkel.
Átváltás literben. Egy nagyon fontos mező, ez alapján számolja a program hogy hány literrel dolgoztunk. pl
Egy 0.75-ös termék esetében ide: 0.75 –öt kell írni.
Nettó és Bruttó tömege kilogrammban
Évjárat
Minőségi kategóriája.
Gyártás kezdetének dátuma.
Termőhelye.
Szőlőfajtája
A hozzárendelt zárjegy típusa
Termékszám. Nagyon fontos mező. Hogy ez a termék melyik termékszám alá tartozik pl.: 1801 Ha új
termékszám alá kerül akkor ebben a mezőben kell átírni. Fontos hogy új terméket nem kell bevezetni csak ezt
a mezőt kell módosítani. Ha új termékként vezetném be akkor egy idő után nagyon feldagadna az áruk
törzsem sorainak száma.
Termék Nyilvántartásban szerepelnek: Igen vagy Nem ? Csak Termékszám esetén IGEN !
Termékdíj forintban
Termékdíj 2 forintban
KT kódja
Főkönyvi Szám
Kiszerelése. pl:0.75 liters, 2 literes stb.
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● Szőlőtörköly mázsa, csak Termékszám esetén kaphat értéket.
● Összes alkohol, csak Termékszám esetén kaphat értéket
● Potenciális alkohol. Csak Termékszám esetén kaphat értéket.
● Mustfok. Csak Termékszám esetében kaphat értéket.
● LOT szám (Termelés dátuma ha van)
● Szavatosság dátuma ha van.
● Az esemény naplóba bejegyzést tesz az: új, módosít, töröl gombok megnyomása valamint egy termék
lemásolása ha hasonló terméket akarunk létrehozni.
1.1.1.Termékszám beállítása
●
●
●
●
●
●
●
●

Belépés az áruk törzs felületre
Új (Termékszám)
Termékszám nevének megadása (érdemes a “Termékszám” szavat elhelyezni az elnevezésben)
A csoport legyen: Termékszám
A Private cikkszám legyen pl: 2201
A Termékszám mező: legyen üres
A Termék nyilvántartásban szerepeljen: pipa
A bejövő és kimenő mértékegység lehet HLT

1.1.2.Termékszám alá tartozó Palackos, Kannás, Lédig, Szőlő, Must beállítása
● Belépés az áruk törzs felületre
● Új
● Csoport legyen pl: Palackos: Palackos, Kannás: Kannás, Lédig: Lédig, Szőlő: Szőlő: Must: Must
● Private cikkszám: Az maradjon amit a program ad
● Termékszám pl: 2201
● A Termék nyilvántartásban szerepeljen: nincs pipa
● Mértékegység: Palackos: db, Kannás:db, Lédig: l, Szőlő: kg, Must: l
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1.2.Vevők

● Ezen a felületen új, vevőt vehetünk fel, módosíthatjuk annak adatait, vagy törölhetjük kivéve, ha már történt
az aktuális vevővel eladás.
● A táblázat bal oldalán egy kis háromszög jelöli hogy melyik az éppen aktuális vevő.
● A táblázat jobb oldalán az egér segítségével mozoghatunk a táblázatban. Lépkedhetek a kurzormozgató
billentyűkkel (ha rajta van a fókusz), HOME = a táblázat első rekordjára ugrás, END = a táblázat utolsó
rekordjára ugrás, PageUp, PageDown egy lappal feljebb vagy lejjebb ugrás. A táblázatba a közvetlen beírás
nem engedélyezett.
● A megjelenési sorrend megnevezés, partnerkód, helység és utca szerint lehetséges, ehhez kapcsolódóan
kereshetünk is, amint beírunk valamit a kereső mezőbe, találat esetén máris az aktuális sorra ugrik a
program. Kis és nagybetű érzékeny a kereső.
● A „Vissza” gombbal kiléphetünk.
● A „Minden vevő akcióba” nyomógomb minden vevőt akció típusúra állítja.
● A„Minden vevő akcióból” nyomógomb minden vevőt kivesz az akció típusból.
● A „Rendszeres számlázási törzs” nyomógomb segítségével beállíthatjuk hogy kinek és milyen tételekkel
írjunk számlákat egyetlen egy gombnyomásra.
● A „Vevőcsoportok” nyomógomb segítségével vevőcsoportokat alakíthatunk ki.
● A „Kiválaszt” nyomógomb csak akkor éles ha egy másik felületről jövünk erre a felületre s ki akarunk
választani egy vevőt
● A felületre való lépés bejegyzést tesz az eseménynaplóba
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1.2.Új vevő

● A beviteli mezők: Számlázás Fülön:Név, Fantázianév, Partnerkód (nem módosítható), Megjegyzés,
● Irányítószám (belőle város automatikus), Város (belőle irányítószám automatikus), Utca-házszám, Átvevő,
Kedvezmény, Faktor rendszerbe tartozik ?, Szállítóba is vegye fel ?, Szállítón ár megjelenés ?, Akcióban
részt vesz ?, Fizetési határidő, Faktor ügyfélazonosító, Fizetési mód,
● Levelezés fülön: Irányítószám, Helység, Utca-házszám, Ügyintéző, Számlázás adatainak áthozatala.
● Pénzügyi info fülön: Adószám, Közösségi adószám, Bankszámlaszám, Bank egyéb adatai, Utalási bank cím
(az itt beállított bank neve fog megjelenni az eladó neve alatt), Engedélyszám, Vállalkozói igazolvány szám,
Cégjegyzékszám.
● Telefonok fülön: Hivatali, Otthoni, Fax, Mobil, E-mail cím
● Telephelyek: A vevőhöz tartozó telephelyek
● Egyéb adatok fülön: Szerződésszám, Kötés dátuma, Kötés ideje, Anyja neve, Személyi igazolvány szám,
Ügynöki jutalék %, Típus, Ország, Neme
● Csoporthoz tartozás fülön: Meghatározhatjuk hogy milyen főcsoporton belül milyen csoporthoz tartozik a
vevő.
● CBA fülön: Régió azonosító, Régió név, Vállalkozás azonosító, Üzlet azonosító, Adószám, Vállalkozás név,
Üzlet név, Üzlet Irsz, Település, Cím
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1.3.Beszállítók

● Ezen a felületen új, szállítót vehetünk fel, módosíthatjuk annak adatait, vagy törölhetjük kivéve, ha
már történt az aktuális szállítóval bevételezés.
● A táblázat bal oldalán egy kis háromszög jelöli hogy melyik az éppen aktuális szállító.
● A táblázat jobb oldalán az egér segítségével mozoghatunk a táblázatban. Lépkedhetek a
kurzormozgató billentyűkkel (ha rajta van a fókusz), HOME = a táblázat első rekordjára ugrás, END
= a táblázat utolsó rekordjára ugrás
● PageUp, PageDown egy lappal feljebb vagy lejjebb ugrás.
● A táblázatba a közvetlen beírás nem engedélyezett.
● A megjelenési sorrend név és partnerkód szerint lehetséges, ehhez kapcsolódóan kereshetünk is,
amint beírunk valamit a kereső mezőbe, találat esetén máris az aktuális sorra ugrik a program.
● A vissza gombbal kiléphetünk.
● A Felvétel vevőnek gombbal az aktuális vevőt felvehetjük vevőnek.
● A Szerződés nyomtatása gombbal az aktuális szállítóval nyomtathatunk egy szabványos megbízási
szerződést.
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2.3.Új beszállító

● Megadhatjuk a szállító nevét, megjegyzést a szállítással kapcsolatban. A partnerkód automatikus,
egyedi és a gép generálja. A számlázás fülön: Irányítószám, helység, utca-házszám, ügyintéző neve,
csak készpénzzel fizethet, típusa, rendszáma, ország, neme, fizetési módja adható meg
● Levelezés fülön: Irányítószám, helység, utca-házszám, ügyintéző neve adható meg. A számlázási
adatok áthozatala ezen mezők tartalmát másolja át.
● A pénzügyi info fülön: Adószám, adóazonosító jel, őstermelői igazolvány szám, jövedéki engedély
szám, regisztrációs szám, bankszámlaszám, bank neve, anyja neve, születési helye, születési év,
születési név, TAJ szám, gazdasági aktaszám, felir szám adható meg.
● A telefonok fülön: Hivatali, lakás, mobil fax szám és e-mail cím adható meg.
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1.4.Árucsoportok

● A törzs felület elérése: Főoldal...Áruk...bal alul:Árucsoportok
● Mező nevek: Kód, Megnevezés, VTSZ, Fajtakód, Mértékegység
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1.5.Beállítások
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A beállítások felületen - Alapértelmezett értékek
Alapértelmezett raktár
Alapértelmezett nyitó dátum
Alapértelmezett fizetési mód
Alapértelmezett áruk típusa
Számlázás új tételnél sorrend: 1. Áru neve majd mennyiség majd bruttóár majd OK 2.Saját cikkszám majd
mennyiség majd bruttóár majd OK 3.Áru neve majd mennyiség majd nettóár majd OK
Bevételezés nyomtatása: 1.Képernyőre 2.Nyomtatóra 3.Folyamatos eladás
Számla kinézet: 8 kinézet közül választhatunk
Számla betűtípus: 3 betűtípus közül választhatunk
Kerekítés: 1 vagy 5 forintra
Bejövő mennyiség egysége alapértelmezetten
Kimenő mennyiség egysége alapértelmezetten
Csak készpénzben fizethet
Számlákon a programozó cégnév megjelenése
Utolsó eladási ár, és kedvezméyn mentése
Figyelmeztet ha a készlet negatív
Csak számlázás
Pincekönyv használata
Szállítólevélen forint összegek megjelenítése
Vevő aláírás szerepeljen 1., 4.számlanézetben
Eladó aláírás szerepeljen 1.számlanézetben
Eladó jobboldalt, vevő baloldalt
Termékdíj megjelenítése számlán
KT kód szerinti bontás megjelenítése számlán
Tételenként Kg szorzat
1.Számlanézet leporellóra
Eladáskor bevételi pénztárbizonylat megjelenése
Számla folytonosság ellenőrzés
Göngyöleg összesítő számlákra gombnyomással
Göngyöleg összesítő számlákra gombnyomás nélkül
Utolsó számlakeltnél ne engedjen korábbra írni..
Eladáskor akciós árlista megjelenítése
Szállító árajánlattal
Eladáskor "Megrendelővel" számoljon
Mázsajegyen Ft-ok ne jelenjenek meg
Többnyelvű szállító
Automata érkeztetés
Kedvezmény kiírása tételesen
Export számlák mindig 0%
1-es számla nézet NAGY számokkal
Online számlák azonnali küldése 2.0
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●
●
●
●
●
●
●
●

Fizetés határideje napokban
Teljesítés napokban
Alapértelmezett áfa kulcs
Alapértelmezett számla példányszáma
Alapértelmezett szállítólevél példányszáma
Alapértelmezett felvásárlási jegy példányszáma
Rendeltetés 1.telephelyre
Online számla azonnali küldés 3.0

●
●
●
●
●

Beállítások felületen - Számla feliratok
Számla felira 2 mezőben
Felső megjegyzés
Alsó megjegyzés 3 mezőben
Termékdíj megjegyzés 2 mezőben

●
●
●
●
●
●

Beállítások felületen - Sorszám formátumok
Számla sorszám formátumot választhatunk a már megszerkesztettek közül
Számla sorszámozása én elején nullázódjon vagy sem
A számla sorszám szerkesztővel: év, hónap, nap, sorszám és szöveg tagokat adhatunk össze
A szállítólevél sorszám szerkesztő hasonlóképpen működik
Az export számla sorszám szerkesztő hasonlóképpen működik

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beállítások felületen - Felhasználói információk
Felhasználó neve
címe
Telefon
Telefax
Bank fiók neve
Bankszámlaszám
Adószám
Vállalkozói engedély szám
Vámhatósági nyilvántartási szám
Ezen mezők értékeit a felhasználó nem változtathatja meg, csak adminisztrátor jogosult erre
Ezen a fülön a “Felhasználók” nyomógombra egy nyomtatási nézetben jönnek fel a program felhasználóinak
listája

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beállítások felületen - Adóraktárak
Ha alapvetően szállítóleveleket fogunk kiállítani akkor pipáljuk be a “Szállítólevelek kiállítás” jelölőboxot
További jelölőboxok értelemszerűen: Számlán EKO szám megjelenítése
Bevételkor lédig figyelés
BKO adatai számlákra
EKO adatai számlákra
LOT szám vonalkóddal
Jövedéki adó értéke Ft-ban kifejezve
EKO összesítő EKO-kra
EKO sorszám folytonosság ellenőrzés
Automata veszteség számolás
NETA használata
Típu beállítási lehetősége: Adóraktár: bor, sör, szesz, olaj. Nagykereskedelem: bor, sör, szesz, olaj. Csak
számlázás, Raktárkészlet könyvelés, Műanyagos, Diszkont.
● Pincekönyv tizedesek száma: 2 vagy 4 db
● Veszteség palackozáskor %-os beállítási lehetőség
● Beállítások felületen - Rendszer
● Adatintegritás ellenőrzés nyomógomb: Leellenőrzi direktben az esetleges tábla sérüléseket. A program
induláskor egyébként automatikusan megteszi ezt.
● Hibajelzések alapban ki vannak kapcsolva. Minden hibaüzenet a c:\szamla\beallitasok\RaktarErro.log fileba
íródik. Itt direktre kapcsolhatjuk.
● Újraindexelés nyomógomb egy direkt indexelést hajt végre
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1.6.Devizanemek

● A devizanemek tábla egy nagyon ritkán újraírandó tábla, ezért ezt adminisztrátori szinten tudjátok csak
beállítani.
● Mezők: ID, Devizanev, Rovidnev, Szorzo, FtArfolyam, Aktiv, Arlista
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1.7.Felhasználók

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A felhasználók táblát csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
NEV VARCHAR(50),
HELYSEG VARCHAR(50),
IR INTEGER,
UTHSZ VARCHAR(50),
TEL VARCHAR(50),
FAX VARCHAR(50),
BANK VARCHAR(50),
BANK2 VARCHAR(50),
SZLSZ VARCHAR(50),
SZLSZ2 VARCHAR(50),
ADOSZAM VARCHAR(50),
VAMSZAM VARCHAR(20),
HEGYKOD VARCHAR(12),
UGYINTEZO VARCHAR(50),
FADOSZAM VARCHAR(50),
JELSZO VARCHAR(10),
AKTUALIS INTEGER,
CLOCK VARCHAR(20),
ENGEDELYSZAM VARCHAR(20),
IBAN VARCHAR(40),
VPIDSZAM VARCHAR(20),
CEGJEGYZEKSZAM VARCHAR(20),
KOZADOSZAM VARCHAR(20),
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BGASZAM VARCHAR(30),
BMUKENGYSZAM VARCHAR(30),
MVHREGSZAM VARCHAR(30),
MGSZHREGSZAM VARCHAR(30),
DATUMKEZD DATE,
DATUMVEG DATE,
JOGOSULTSAG VARCHAR(30),
SWIFT VARCHAR(10),
FELIRSZAM VARCHAR(20),
UTCA VARCHAR(50),
HAZSZAM VARCHAR(20),
TELEPHELY VARCHAR(100),
GLNSZAM VARCHAR(20)
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1.8.Helységek

●
●
●
●
●

A helységek tábla egy belső tábla, módosítására nagyon ritkán van szükség
Mezők:
HELYSEGID INTEGER NOT NULL,
IRANYITOSZAM VARCHAR(4),
HELYSEG VARCHAR(40)
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1.9.Kiszerelések

● Program indítása...Áruk...alul:Kiszerelések
● A felviteli felületen a kiszerelés Sorszámát és Elnevezését adhatjuk meg. Az áruk törzsben fogjuk tudni majd
megadni egy áru kiszerelését (0.75 literes, 1 literes stb.)
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1.10.Mértékegységek

● Program indítása...Áruk...bal alul: Kiszerelések
● Mezők:Kód, Rövid név, Mértékegység megnevezése
● Egy termék lehetséges kiszereléseinek táblázata: (db, liter, kg stb.)
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1.11.Vevőcsoportok

●
●
●
●
●
●

Ritkán módosított tábla, csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
CSOPORTAZONOSITO INTEGER,
MEGNEVEZES VARCHAR(30),
ALAPERTELMEZETT INTEGER
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1.12.Országok

●
●
●
●

Ritkán használatos tábla, csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
ID INTEGER,
ORSZAG VARCHAR(10) (HUF, USD stb.)
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1.13.Raktárak

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
ID INTEGER NOT NULL,
RAKTARKOD INTEGER,
VAMSZAM VARCHAR(15),
RAKTARNEVE VARCHAR(50),
HELYSEG VARCHAR(50),
UTHSZ VARCHAR(50),
IR INTEGER,
TEL VARCHAR(50),
FAX VARCHAR(50),
SZLSZ VARCHAR(50),
ADOSZAM VARCHAR(50),
NYITOOSSZEG DOUBLE PRECISION,
NYITODATUM DATE,
ELERESIUT VARCHAR(50),
SZAMLAFORMATUM VARCHAR(20)
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1.14.Telephelyek

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A vevők törzsbe van a felviteli felülete. Egy vevőnek végtelen számú telephelye lehet.
Mezők:
ID INTEGER NOT NULL,
MEGNEVEZES VARCHAR(100),
FANTAZIANEV VARCHAR(100),
PARTNERKOD INTEGER,
IR INTEGER,
HELYSEG VARCHAR(40),
UTCA VARCHAR(40),
ORSZAG VARCHAR(40),
TELEFON VARCHAR(20),
AKTIV INTEGER,
ENGEDELYSZAM VARCHAR(30)
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1.15.Bankok

●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
ID INTEGER,
BANKNEV VARCHAR(50),
BANKSZAMLASZAM VARCHAR(50)
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1.16.Mustfokok

●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
MUSTFOK DOUBLE PRECISION,
VARHATOALKOHOL DOUBLE PRECISION
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1.17.Adalékanyagok

●
●
●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
AZONOSITO INTEGER NOT NULL,
NEV VARCHAR(20),
MINOSEG VARCHAR(5),
MERTEKEGYSEG VARCHAR(10),
HASZNOSULAS DOUBLE PRECISION,
FELHASZNALAS INTEGER
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1.18.Borvidékek

●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
MEGNEVEZES VARCHAR(30)
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1.19.Fuvarozók

●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Fuvarozók
A rendszerben szereplő fuvarozókat vehetjük fel
Mezők:
AZONOSITO INTEGER NOT NULL,
FUVAROZONEVE VARCHAR(40),
RENDSZAM VARCHAR(7),
GKTIPUSA VARCHAR(20),
TELEPHELY VARCHAR(30)
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1.20.Hivatalos zárak

●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Hivatalos zárak
Mezők:
ID INTEGER,
MEGNEVEZES VARCHAR(30),
EGYAZJEL VARCHAR(30),
HIVZARGARTOID INTEGER,
HASZNALT INTEGER
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1.21.Hivatalos zár gyártók

●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Hivatalos zárgyártók
Mezők:
ID INTEGER,
NEV VARCHAR(30),
SZEKHELY VARCHAR(50),
ADOSZAM VARCHAR(15),
ENGSZAM VARCHAR(15),
HASZNALT INTEGER
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1.22.Hegyközségek

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Hegyközségek
Mezők:
SORSZAM INTEGER,
BORVIDEK VARCHAR(16),
HEGYKOZSEG VARCHAR(40),
HEGYBIRO VARCHAR(30),
IRSZAM VARCHAR(6),
TELEPULES VARCHAR(20),
CIM VARCHAR(20),
TELSZAM VARCHAR(15),
KOD VARCHAR(6)
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1.23.Jogcímek

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Jogcímek
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
KOD VARCHAR(20),
MEGNEVEZES VARCHAR(111),
KESZLET DOUBLE PRECISION,
ADO DOUBLE PRECISION,
BIZTOSITEK DOUBLE PRECISION,
ERVKEZDETE DATE,
ERVVEGE DATE,
TIPUS INTEGER,
EV INTEGER
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1.24.Melléktermékek

●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Melléktermékek
Mezők:
AZONOSITO INTEGER NOT NULL,
NEV VARCHAR(20),
MINOSEG VARCHAR(5),
MERTEKEGYSEG VARCHAR(10)
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1.25.Minőségi kategóriák

●
●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
MEGNEVEZES VARCHAR(20),
FOLDTIPUS VARCHAR(50),
SZIN VARCHAR(20),
IZ VARCHAR(20)
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1.26.Nagyker jogcímek

●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
ID INTEGER,
MEGNEVEZES VARCHAR(50),
TIPUS INTEGER,
DATUM DATE
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1.27.Szőlők

●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Szőlők
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
FAJTAKOD VARCHAR(4),
MEGNEVEZES VARCHAR(30)
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1.28.Tárolótartályok

●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Tárolótartályok
A program képes arra hogy liter pontosan nyomon kövessük a tratályok tartalmát és mennyiségét
A felső táblázat mutatja a tárolótartályokat
Középütt van a kapcsolati tábla könyvelései valamint a termeléskor keletkezett könyvelések
Az alsó táblázat mutatja a hordós könyveléseket
A középső táblák alatt jelennek meg a számított értékek literben
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1.29.Hordós jogcímek

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
MEGNEVEZES VARCHAR(20),
MEGJEGYZES INTEGER,
BEVETEL INTEGER,
KIADAS INTEGER,
VALTOZAS DOUBLE PRECISION,
TIPUS INTEGER
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1.30.Palackos jogcímek

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
SORSZAM INTEGER NOT NULL,
MEGNEVEZES VARCHAR(20),
MEGJEGYZES INTEGER,
MENNYISEG INTEGER,
URTARTALOM INTEGER,
BEVETEL INTEGER,
KIADAS INTEGER,
VALTOZAS DOUBLE PRECISION
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1.31.Zárjegy fajták

●
●
●
●
●
●
●

Csak adminisztrátor módosíthatja
Mezők:
ID INTEGER NOT NULL,
TIPUS INTEGER,
FAJTA VARCHAR(20),
MERET VARCHAR(20),
URTARTALOM DOUBLE PRECISION

Jövedéki rendszer

1

33
2.1.Számla, 2.2.Szállítólevél, 2.8.Export számla, 2.9.Megrendelő, 2.19.Fizetési értesítő, 2.20.Árajánlat
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●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...bal felül:Számla
Számlázási adatok fül:
Beviteli mezők:
Vevő: Választása után megjelenik a vevő címe
Számla keletkezése
Számla teljesítése
Számla fizetési határideje
Fizetés módja: Készpénz, Átutalás, Csekk, Postai utánvét, Halasztott készpénz, Pénzügyi teljesítést nem
igényel, Bankkártyával, Foxpost
● Pénznem: HUF, EUR stb.
● Partnerkód: Partnerkóddal is megadhatunk egy vevőt
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●
●
●

Fantázianév: Fantázianévvel is megadhatunk vevőt
Ügynök
Megjegyzés
Jobb felül: Számla, Szállítólevél, Export számla, Megrendelő, Fizetési értesítő, Árajánlat: ez a 6
bizonylattípus közül amelyiket válasszuk az a bizonylat fog íródni
Középütt: Egy táblázatban láthatjuk a számlázási tételeket: Mezők: Megnevezés, Mennyiség, Szállító
mennyiség, Töltés dátum, Nettó egységár, Bruttó egységár, Provate cikkszám, VTSZ, Áfa, Egység,
Számlaérték, Megjegyzés
Mennyiség összesen
Nettó haszon
Bruttó haszon
Kedvezmény százalék
Kedvezmény Ft
Raktárból
Raktárba
Készpénz
Visszajáró
Nettó összesen
Áfa összesen
Bruttó összesen
Egyéb adatok fül:
Nyomtatóra :példányszám, Képernyőre, Folyamatos eladás
Számla nyomtatási nézet
Szállítólevél nyomtatási nézet
Reprezentációs bizonylat, Előleg számla, Proforma számla, Helyesbítő számla, Díjbekérő, Árajánlat, Felső
megjegyzés megjelenés, Szállítólevélen ár megjelenítés, Túra szállítólevél, Fordított áfa, Tárgyi adómentes
(TAM)
Referenciaszám
Megjegyzés számlán alul
Fuvarozó
Szállító típusa
Telephely, Utcára keresés
Bevétel import
Vámokmány neve
Vámokmány azonosító száma
Rendelés száma
Export számla paritása
EUR számla Áfa forintban
Számla import
Túra import
Túra maradvány import
Árajánlat import
EUR árfolyam jelenleg
Új EUR árfolyam forintban
Göngyöleg összesítő fül:
Göngyöleg részletezése táblázatban
Göngyöleg összesítő külön lapon jelenjen meg
Tételek felvitele számlára nyomógomb
Ok gombra rögzül a számla
Vissza gombra kiléphetünk a számlázási felületből
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2.3.Bevétel

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beszállító neve
Beszállító partner kódja
Vevő neve
Bevételezés kelte
Bevételezés teljesítése
Bevételezés határideje
Időpont: Óra, perc, másodperc
Fizetési mód: Készpénz, Átutalás, SZállítólevél, Csekk
Bevétel bizonylat száma: Eredeti bizonylatszámot beírhatjuk
Számlaszám: Vagy a gép által generált bizonylatszámot használhatjuk
Raktár
Tárgy
Bevétel típusa: Termelés, Adófelfüggesztéssel betárolás, Mérlegre könyvelés, Lédig főzés, Gyártás hígítással,
Palackozás, Kiadás pénztárbizonylat, Palackozás aszalékkal, Összeöntés, Likőr gyártás, Visszabontás,
Újrafőzés, EMCS, Bérpalackos bevétel
Tánlázat: VTSZ, Megnevezés, Áfa, Mennyiség, Beszerzési ár, Bruttó fogyár, Beszerzés bruttó összesen,
Számlaérték, Nettó fogyár, Megjegyzés, Egység
Nyomtatás: Nyomtatóra, Képernyőre, Folyamatos felvitel
Beszerzés nettó
Beszerzés áfa
Beszerzés Bruttó
Fogyasztói nettó
Fogyasztói áfa
Fogyasztói bruttó
Jogcím be: Valamit mindenféleképpen állítsunk itt be !
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Jogcím ki
Vissza gomb
OK gomb
Számlázási adatok fül:
Devizanem
Import bizonylat
Palackozó 1.
Palackozó 2.
Takarító
Fertőtlenítő
Tartály jele
Automata palackozás, lédig csökkenés jogcíme
Bizonylat típusa
Mintavétel típusa
Lédig szesz
Lédig mennyiség liter
Lédig mennyiség HPA
Lédig szeszfok
Veszteség mennyiség
Számla import gomb
Túra import gomb
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2.4.Egyszerűsített kísérő okmány

● Elérése a számlázási felületből
● Automata mezők: Eladó neve, engedély száma, adószáma, Vevő neve, címe, adószáma, engedély száma,
Bizonylatszám,
● Mezők:
● Számla/Szállítólevél dátuma
● Szállító jármű forgalmi rendszáma
● Szállítmányozó
● Szállításra történő átvétel igazolása
● Kiadás helye
● Kiadás dátuma
● EKO kiállításának helye
● EKO kiállításának dátuma
● EKO kiállításának ügyintézője
● Termékmérlegen jogcím
● Rendeltetési hely
● Táblázat mezők:
● Név, Mennyiség, Mértékegység, VTSZ, Cikkszám, Nettó tömeg,
● Gombok: Új, Módosít, Töröl, Új számla, Rögzít, Mégsem, Héra tételek importja
● Út tétel felviteli felület: Megnevezés, Mennyiség db, Mennyiség liter, VTSZ, KNkód, Bruttó tömeg, Nettő
tömeg, Nettó ár, Bruttó ár, Áfa, Termékdíj, Kedvezmény, Megjegyzés
● Mennyiség készlet megjelenítő mező
● Új tétel feliteli felület gombok: OK, Mégse
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2.6.BKO

● Kiállítás a számlázási felületből
● Automata mezők: Eladó neve, engedélyszáma, címe, adószáma, Bizonylatszám, Veő neve, címe, adószáma,
engedélyszáma, Fuvarozó neve
● Mezők:
● Számla/Szállítólevél száma
● Számla dátuma
● Fuvarozó rendszáma
● Kiadás dátuma
● Átvétel dátuma
● Kiállítás dátuma
● Kiállító neve
● Kiállítás helye
● Termékmérlegen jogcím
● Rendeltetési hely
● BKO típus: Értékesítés, Mérlegre könyvelés, Bérpalackozás, Áttárolás
● Táblázat: Bizonylat azonosító, Mennyiség, Nettó ár, Bruttó ár, Termék neve
● Gombok: Mégse, OK
● BKO új felviteli felület mezők:
● Megnevezés
● Cikkszám
● Mennyiség db
● Mennyiség liter
● Kiszerelés űrtartalma
● Zsugor-Rekesz
● Nettó ár
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bruttó ár
Kedvezmény
Mértékegység
VTSZ
KNKód
Bruttó tömeg
Nettó tömeg
Megjegyzés
Hivatalos zár
Gombok: Mégse, Felvesz
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2.7.Eseménynapló

●
●
●
●

Program indítása...Karbantartások...Eseménynapló
Táblázat: Felhasználó, dátum, idő, esmény, Jogosultság, ID, ADátum, AIdő, Típus
Gombok: Visszatöltési napló, Nyomtatási nézet, Vissza
Választó box: Dátum szerinti sorrend, Típus szerinti sorrend
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2.11.Felvásárlási jegy

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár… Felvásárlási jegy
Rendezés: Sorrend szerint, Partner szerint
Keresés sorszámra, partnerre
Felső táblázat fejsor mezők: Sorszám, Megnevezés, Dátum, Storno, Megjegyzés,
Alsó táblázat tételek mezők: Sorszám, Megnevezés, Mennyiség, Bruttó egységár, VTSZ, Áfa
Gombok: Új, Sztorno, Nyomtatási nézet, Kimutatások, Vissza
Felvásárlási jegy felviteli felület mezők:
Felvásárlási jegy sorszáma
Mázsajegy sorszáma
Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
Összes ilyen nevű mázsajegy importja
Összeg átvételének időpontja
Megjegyzés
Fizetési mód
Kelt.
Teljesítés
Fizetési határidő
Táblázat mezők: Megnevezés, Mennyiség, Bruttó egységár
Új felvásárlási jegy felület mezők: Megnevezés, Mennyiség, Bruttó egységár
Gombok: Új, Töröl, Rögzít, Mégse
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2.12.Mázsajegy

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Mázsajegy
Rendezés: Bizonylat azonosító szerint, Partnerkód szerint
Táblázat mezők: Sorszám, Bizonylat azonosító, Partnerkód, Szállító neve
Gombok: Nyomtatási nézet, Új, Sztornó, J05 Import, Nyilatkozat, Kimutatások, Vissza
Új mázsajegy tétel felület mezők:
Sorszám
Eladó neve
Dátum
Saját szőlő, Vásárolt szőlő, Vásárolt szőlő továbbértékesítésre, Vásárolt majd áttárolt szőlő
Megjegyzés
Táblázat mezők: Sorszám, Cikkszám, TCikkszám, Bizonylat azonosító, Származási bizonylat szám, Mustfok,
Mennyiség, Bruttó egységár, Megnevezés, VTSZ, Áfa, Erjesztésre, Irányítószám, Hrsz, Dűlő, TerületHa,
Haszmód, Felhasznált mennyiség, Lékinyerés, Idő, Hegykód, Importált, Cukor KgHl, JavTF, MustJavDátum,
KnKód
Gombok: Új, Töröl, Mégse, OK
Új mázsajegy tétel felület mezők:
Megnevezés
Származási bizonylatszám
Alkohol/Mustfok
Mennyiség
Mennyiség beírás (Mérleg 1-2)
Bruttó egységár
Hegyközség
Származás település
Származási helyrajzi szám
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●
●
●
●
●
●

Szőlő hasznosítási módja
Származási dűlő
Származási terület/Ha
Idő
Erjesztésre/Erjesztés nélkül
Gombok: Rendben, Mégse
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2.13.Kiegészítő Adalék nyilvántartás

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Kiegészítő adalék nyilvántartás
Kiegészítő adalék választó
Minőségi jellemzője
Mértékegysége
Új kiegészítő anyag gomb
Derítés, Kénezés, Savazás, Mustjavítás, Édesítés
Táblázat mezők: Dátum, Bizonylatszám, Jogcím, Megjegyzés, Anyagazonosító, Név, Jogcím, Jelszó, Kie,
Sorszám, Bevétel, Kiadás, Készlet, TCikkszám
Gombok: Új, Módosít, Sztornó, Nyomtatási nézet, Vissza
Dátum intervallum szűrő
Új kiegészítő adalékanyag tétel mezők:
Dátum
Bizonylat
Jogcím
Megjegyzés
Bevétel
Kiadás
Termékszám cikkszám !
Gombok: Rögzít, Mégse
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2.14.Melléktermék nyilvántartás

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adraktár...Melléktermék nyilvántartás
Mezők:
Melléktermék választó box
Minőségi jellemzője
Mértékegysége
Táblázat mezők: Dátum, Bizonylatszám, Jogcím, Megnevezés, Bevétel, Kiadás, Készlet
Gombok: Új, Sztornó, Nyomtatási nézet, Vissza
Dátum intervallum szűrés
Új melléktermék tétel mezők: Dátum, Bizonylat, Jogcím, Megjegyzés, Bevétel, Kiadás, Készlet
Gombok: Rögzít, Mégse
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2.15.Külön nyilvántartás

●
●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Külön nyilvántartás
Csoport választás
Dátum intervallum szűrés
Táblázat mezők: Tételszám, Dátum, Bizonylat azonosító, Mennyiség, Cikkszám, Sztornózott, Állapot, Jogcím
Gombok: Új, Sztornó, Nyomtatási nézet, Vissza
Új külön nyilvántartás tétel: Dátum, Bizonylatszám, Szállító, Mennyiség, Terméknév, Jogcím
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2.16. Minta

● Program indítása...Adóraktár...Minta
● Táblázat mezők: Sorszám, Jegyzőkönyv száma, Mintavétel helye, Mintavétel időpontja, Minta típusa, Mintát
vevő megnevezése, Mintavétel célja, Jelszó, Kie, Termék neve, Vett minta literben Vtsz
● Gombok: Nyomtatási nézet, Szesz Mintavételi jegyzőkönyv, Bor mintavételi jegyzőkönyv, Mintavételek
import hordósból, Vissza
● Dátum intervallum szűrő
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2.17.Nyugta

●
●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár...Nyugta
Táblázat mezők: Bizonylat azonosító, Dátum, Bruttó összeg, Sztornó, Megjegyzés
Gombok: Új, Sztornózás, Nyomtatási nézet, Nyugta generátor, Kimutatások, Vissza
Új nyugta tétel mezők: Sorszám, Dátum, Bruttó összeg, Megjegyzés
Gombok: Rögzít, Mégse
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2.18.Zárjegy nyilvántartás

●
●
●
●

Program indítása...Adóraktár… Zárjegy nyilvántartás
Zárjegy fajta választó
Új zárjegy
Táblázat mezők: Sorszám, Dátum, Nyitó, Készlet növekedés, Mennyiség, Zár tartomány, Megsérült,
Visszavett, Megsemmisült, Megsemmisített, Záró
● Gombok: Új, Módosít, Sztornó, Zárjegy nyilvántartás, Napi jelentés, Vissza, Dátum intervallum választó
● Új tétel mezők: Dátum, Nyitó, Készlet növekedés, Mennyiség, Zár tartomány, Megsérült, Visszavett,
Megsemmisült, Megsemmisített, Záró
● Gombok: Mégse, Rögzít
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3.1.Raktárkészlet
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3.2.Érkeztetés kimutatás

3.3.Csekk nyomtatás
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3.4.Bevételi pénztárbizonylat

3.5.Kiadási pénztárbizonylat
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3.6.Számla lista – kettős export
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3.7.Terítőjárat

Jövedéki rendszer

1

56
3.8.Online számla

● Abban az esetben ha egy asztali gépen több adóraktárat vezetünk lehetőségünk van hogy külön NAV
kapcsolatokat konfiguráljuk és külön számlákat generáljunk, küldjünk, tranzakciós ID kérdezzünk le és a
küldés helyességét elektronikusan is lekérjük.
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3.9.Adott vevő vásárlásai
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3.10.Adott vevő számlái
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3.11.Vevők rangsora forgalom alapján
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3.12.Eladási forgalom kimutatás
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3.13.Telephely forgalom

3.14.Havi összesenek listája
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3.15.Napi eladás
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3.16.Sztornó számlák

3.17.Adott áru – árucsoport eladásai
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3.18.Áruk eladási rangsora

3.19.Beszállítók rangsora forgalom alapján
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3.20.Adott beszállító bevételi bizonylatai
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3.21.Adott beszállító áruinak forgalma
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3.22.Adott beszállító beszállításai
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3.23.Áruk – árucsoportok beszállításai

3.24.Áruk bevételi rangsora
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3.25.Beszállító és árucsoport bontás
3.26.Bevételi forgalom kimutatás

3.27.Adott áru raktárkarton
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3.28.Időszaki pénztárjelentés

3.29.Áfa kimutatás
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3.30.Felhasználók

3.31.Karbantartások
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3.32.Eseménynapló

3.33.Visszatöltési napló
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3.35.Sör termelési napló
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3.36.Szesztermelési napló
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3.37.Regenerálási napló
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3.38.Pincekönyv
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3.38.1.Hordós

3.38.1.1.Must előállítás könyvelés a hordós kimutatásban
● Ha a mázsajegy kiállítása előtt a szőlő megfelelően be volt sorolva a termékszám alá akkor a
mázsajegyen bevett szőlő megjelenik a megfelelő termékszám fejrészében. Itt a szőlők táblázata
alatt a “Mustelőállítás” nyomógombbal bekerül a szőlő mustja a Termékszámra.
● Ha a mázsajegy kiállítása előtt NEM volt a szőlő a megfelelő termékszám alá sorolva akkor a
“Mázsajegyek” felületen “Kimutatások”...”Feltételnek megfelőket megmutatja” Ennek hatására a
jobb felső táblába kerülnek a szőlők amiket még tovább szétválogathatunk a az alsó táblába. Ha
legalul kiválasztunk egy termékszámot akkor a “Beírás” gombra az alsó táblázatban kiválasztott
szőlők beíródnak a kiválasztott termékszámra.
● Ha a Számla+KBO írás előtt a Must be volt sorolva a megfelelő Termékszámra akkor a Must
eladása autómatikusan megjelenik a megfelelő Termékszám hordós csökkenésében.
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3.38.2.Palackos
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3.38.3.Kannás
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3.38.4.Termékszámos összesítő

3.38.5.Hordós mozgások

3.38.6.Értékesítések
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3.38.7.Jogcímenkénti mozgások

3.38.8.Termékszámon szőlők
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3.39.Termékértékesítés
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3.40.Termékmérleg

3.41.Vevőnyilvántartás
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3.42.EKO nyilvántartás
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3.43.AKO nyilvántartás
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3.44.BKO nyilvántartás
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3.45.Különnyilvántartás
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3.46.KNYHZ
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3.47.Kereskedő jövedéki nyilvántartás

3.48.Importáló jövedéki nyilvántartás
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3.49.Exportáló jövedéki nyilvántartás
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3.50.Bejegyzett kereskedő szállítási nyilvántartás
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3.51.Termékdíj kimutatások
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3.52.Termék Csoportos bevétel eladás
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3.53.Betárolt – vásárolt – saját szőlők
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3.54.Ügynöki csoportos eladás
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3.55.Borpiaci jelentés

3.56.HACCP töltési – palackozási adatlap
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3.57.Felhasznált EKO – TKO - BKO

Jövedéki rendszer

1

98
3.58.J28 Összesítő NETA
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4.1. Szállítóból számla – export számla

4.2.Megrendelésből számla – szállítólevél

4.3.Árajánlatból számla
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4.4.Receptúra kialakítás

4.5.Beállítások

4.5.1.Online számla képző program elérési helyének beállítása
● Alap esetben a felhasználónak semmi dolga ezzel kapcsolatban a program automatikusan
beállítja a c:\szamla\Beallitasok\raktar.ini [számla] utolszcommand=C:\PROGRAM FILES
● Abban az eseteben ha a Program Files könyvtár védett módra van állítva érdemes ezt a beállítást
átállítani: [számla] utolszcommand=C:\PRIVATE
● A programban mindez 10 helyen (eladás 1, számlák felület 4, export számla felület 4, mentés
felület 1) át van programozva
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4.6.Auchan EDI számla küldés
● Indítsd el a programot…bal alsó Kimutatások…Számlák…Jobb alul “Auchan” nyomógomb (ez
leképezi a számla Auchannal egyeztetett xml filet a megfelelő küldési könyvtárba)
● A Desktopon elkell indítani az EcodConnector programot…Küldés (ez elküldi a a számla xml
formáját az Auchan szerverére)
● A küldés helyességéről egy zöld pipának kell keletkezni az Auchan számlabefogadó oldalán, ezt
a kedvecek között tudod elindítani a megfelelő login és jelszó beírásával
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4.7.Online számla beküldések tesztelése

● Legelőször érdemes leellenőrizni hogy a számláink folytonosak-e. ehhez lépjünk be a program
indulása után…jobb felül:Beállításaok…Számla folytonosság…jobb alul:OK.
● Ha ezt megtettük akkor ha az Eladásba lépünk és kiválasztunk egy vevőt…majd ENTER. Ezen a
ponton a programban lefut egy program ami megnézi hogy a már eddig kiállított számláink
folytonosak-e az asztali gépünkön. Ha szakadást talál a program akkor azt kiírja a képernyőre. Az
esetleges nem folytonosságot csak Paradox Data Editorban lehet kijavítani. A folytonosság
hiányának több variációja is lehet, álljon itt egy pár gyakorlati példa: 1.Több év anyagát tároljuk
egy adattáblában 2.Gépfagyás miatt nem rögzült rendesen egy számla stb. Ezeket az esetleges
hibákat ha kijavítjuk akkor a számlaszám folytonosság ellenör nem fog hibát jelezni.

● A vevők alatti Kimutatások…Eladási forgalom kimutatás…OK már nem csak a számláinkat havi
bontásban hanem a számlákhoz tartozó tranzakciós ID inket is lehozza. Ebben a listában már
egy gyors lapozással megállapítható hogy minden számlánkhoz lekértük a Tranzakciós
azonosítókat.
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● Ugyan ezen a Kimutatási felületen 4 új Nyomógomb jelent meg, ezek sorban:
● Tranzakciós ID-k lekérdezése 2022. Ennek a gombnak a megnyomására a program lekérdezi az
aktuális évben beküldött összes Tranzakciós azonosítót amit beküldtünk a NAV-hoz (ezek a
háttérben beíródnak az asztali gépünk c:\szamla\data\OnlineEllenor.db-be). Ha lefutott a kód
akkor a “Kész” jelölőbox bepipálódik.
● A Számlaszámok párosítása nyomógombra lekérdezi a program hogy a beküldött Tranzakciós
azonosítókhoz milyen számlaszámok tartoznak a gépünkön. Itt tulajdonképpen egy
összepárosítás történik a beküldött-és gépünkön lévő adatok között. A művelet végén egyből fog
látszani ha valahol egy nem helyes adatszolgáltatás történt. Ha lefutott a kód akkor a “Kész”
jelölőbox bepipálódik.
● A Tranzakciók állapotai nyomógomb lekéri a már lekért tranzakciós ID-k alapján a küldéseink
kaptak-e hibaüzenetet. Ez egy több 1000 számlás lekérésnél nagyon hosszú folyamat, ami a NAV
oldaláról a már beküldött számlák üzeneteit bontja szét szoftveresen. Ahol
hibaüzenetet-figyelmeztetést talál beírja az összesítő táblázatunkba.Ha lefutott a kód akkor a
“Kész” jelölőbox bepipálódik.
● Az Eredmény tábla megjelenítése nyomógomb egy táblázatban megjeleníti az összes műveletünk
eredményét. Ezen átfutva láthatjuk az esetleges hibásan beküldött számláinkat.

● Az eddig tapasztalt hibák listája: 1.Hiányzó számlaszám 2.Két különböző számlánál azonos
TranzakciósID 3.Nem az aktuális adózóhoz tartozó küldés (tesztekkel lehet összefüggésben)
4.Tíz napon túli adatszolgáltatás 5.Egyéb mértékegység esetén nincs megnevezve a
mértékegység (EZ NEM KÖTELEZŐ MEZŐ !) 6.Módosító okiratnál nem megfelelően használt
sorszámozás 7.Módosító okiratnál hiányzó (nem kitöltött) hivatkozási számlaszám 8.Export
számlánál hiányzó árfolyam 9.Nem az árfolyamnak megfelelő HUF érték (ennek a listának a
bővítése folyamatos)
● Ezeknek a hibáknak a javítása Technikai érvénytelenítéssel is javítható. A 100%-os javításhoz
HASZNÁLD a kérdéses számla SZTORNÓZÁSÁT !

