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1 Fejlesztések 

1.1 Ügyfél telephely kibővült ország mezővel 

 
 

1.2 Ügyfél telephely kapcsolat kibővült ország mezővel 

 

 
 

1.3 5.3.x Pénzügyi folyószámla kimutatások módosításra kerültek (egységesítés, gyorsítás) 

 

1.4 Elektronikus számla PDF előállításra hagyott várakozási idő meghosszabbítása 6 mp-re 

Időnként sikertelen a PDF nyomtatás, és így az elküldés sikertelen lett. Ezen próbál javítani ez a fejlesztés, hogy 
hosszabb ideig várakozik a számlakép előállításakor. 
 

1.5 Folyamatban lévő frissítés esetén nem enged másik felhasználót belépni 

Időnként előfordult, hogy a frissítés hibára futott, mert másik felhasználó menet közben belépett a rendszerbe. Ezt 
a problémát hivatott megoldani ez a fejlesztés. Ez a probléma főleg WEB klienssel rendelkező ügyfeleinket érintette. 
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1.6 Pénztár háttérben gyűjti az egyenleget 

 

 
 
Minden pénztár a használat közben folyamatosan karbantartja a devizás, forintos egyenleget.  
v313 frissítés során ezeket az egyenlegeket kiszámolja. Amennyiben valami oknál fogva az egyenleg nem megfelelő 
úgy 3.6.1 menüpontban tudjuk újra számoltatni a kalkulációs gomb segítségével. 
 

1.7 Deviza pénztár átértékelés megújult (FIFO) 

Deviza pénztár átértékelés az eddigiek szerint csak FIFO felhasználást (kalkulációt) lehetet futtatni, és mindig a 
kezdetektől kalkulálta, ami hosszabb időt vett igénybe. Ennek a műveletnek ellenőrzésére új felület készült, ami 
lehetőséget biztosít: 
 

 
 

- Nyitó tétel manuális felvitelére 

Itt tudunk manuálisan nyitó FIFO egyenleget felvinni. Erre akkor lehet szükség, ha rá akarunk állni 

valamilyen nyitó egyenlegre, árfolyamra. (ritkán szükséges) 
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- Fifo újraszámítására 

Átértékelés előtt, vagy év közben célszerű használni, ha a könyvelésben a felhasználást fifo módon 

kívánjuk kezelni.  

Hatása: a deviza felhasználást a fifo szerinti árfolyamon kezeli, a pénztári tételeknél módosítja az 

árfolyamot, és kijelöli újrakönyvelésre 

 

- Ellenőrző pont létrehozására 

Fifo elszámolás, és könyvelés feladása után célszerű ellenőrző pontot létrehozni, mert a rendszer a 

következő számítást nem a kezdetektől veszi, hanem az utolsó ellenőrző ponttól, ami jelentős sebesség 

növekedéssel jár. Amennyiben nem adunk meg pénztárt, úgy az összes deviza pénztárra elkészíti az 

ellenőrző pontot. 

 

- Időszakos (év végi) átértékelésre 

Az átértékelés (év végi) a pénztár egyenlegének egy megadott dátum árfolyamára történő igazítást jelenti.  

Hatása: Kivételezi a pénztár egyenleget annyi soron ahány nyitott bevételezés van még a fifo táblában.  

Bevételezi a megadott árfolyamon a deviza egyenleget. Ezekről a műveletekről pénztári tételt hoz létre. 

Ahhoz, hogy ez megfelelően könyvelődjön meg kell adni mind a kivét, mind a bevét kontírkódját a 

rendszerparaméterek között.  

CASSA_ATERT_KONTIR_BE 

CASSA_ATERT_KONTIR_KI 

 

 
 

Természetesen, minden felhasználó a saját kontírkódjait kell, hogy használja. 
Amennyiben töröljük az átértékelést meg kell adjuk a törlendő dátumot,  
nem azt a sort törli, amin a kurzor áll! Törléskor a megadott dátumra létrehozott átértékelő 
pénztárbizonylatokat kinullázza. 
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1.8 5.4.1 (5.4.2) Felszólító levél létrehozása, nyomtatása módosult 

Belépéskor alapértelmezésben az alábbi képernyőt látjuk: 
 

 
 

SZŰRÉS ÉRTELMEZÉSE 
 
Késett napok száma >= : A megadott napok számánál több napja késett számlák (alapértelmezett 7 nap) 
Késett napok száma <= : A megadott napok számánál kevesebb napja késett számlák (alapértelmezett 
365 nap) 
Nincs küldésre beállítva  : Azokat a számlákat mutatja, ami késettek és még nem jelöltük küldésre 
Küldésre beállítva  : Azokat a számlákat mutatja, ami késettek és még már kijelöltük küldésre 
Minden   : Minden számla, ami késett 
Felszólítás száma  : n. számú felszólításokat mutatja ( -1 = minden) 
Ügyfél   : Kiválasztott ügyfélre szűr 
Ügyfél kategória  : Kiválasztott ügyfél kategóriára szűr 
Költséghely  : A megadott költséghelyen kiállított számlákat hozza 
Deviza   : A kiválasztott devizanemre szűr 
 
KIFIZETETLEN SZÁMLÁK LISTA ÉRTELMEZÉSE  
 
Pipa:   : Sor kijelölés (Space, Ctrl+A) feldolgozásra 
Küldésre kijelölve : Küldésre (nyomtatásra) kijelölt tételek 
Elküldve   : Elküldött (lezárt, nyomtatott) állapotú tételek 
Felszólítás dátuma : Utolsó küldés dátuma 
Felszólítás száma  : A megadott számlát, hány alkalommal küldtük ki, felszólító levélben 
Ügyfél, számlaszám … : Értelemszerűen 
 
LEVÉL TARTALOM ÉRTELMEZÉSE 
 
Bevezető szöveg   : Nyomtatásban használatos megszólító szöveg (szöveggyűjtemény) 
Lezáró szöveg   : Nyomtatásban használatos lezáró szöveg (szöveggyűjtemény) 
Deviza   : Nyomtatásban és képernyőn deviza szűrés  
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GOMBOK ÉRTELMEZÉSE BALRÓL JOBBRA 
 
Zöld pipa   : Kijelölt tételek (space) áthelyezése küldendő állapotba 
Nyomtató  : A kijelölt tételek nyomtatásban való megtekintése 
Nyomtató zöld pipával : A kijelölt tételek nyomtatásban való megtekintése, és egyben lezárása (elküldött 

állapotra vált) 
Zöld pipa áthúzva : Küldendő állapotból visszavonás (még el nem küldöttek) 
Lakat lezárva  : Lezárja a küldendő állapotban lévő számlákat, és a felszólítások száma nő 
Levél   : Automatikus küldés emailben (opciós funkció) 
Excel   : Képernyőre lekért lista áthelyezése excel formátumba 
Nagyító   : Képernyő frissítés 
Vissza nyíl  : Kilépés 

 
FELSZÓLÍTÓ LEVÉL ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 

 
1. Szűrők beállításával gyűjtsük le a függő számlákat 

2. Jelöljük ki a küldendő számlákat (Space) 

3. Nyomjuk meg a Zöld pipa gombot, minek hatására küldendő állapotba kerül a számla 

4. Nézzük meg nyomtatásban (képernyőn és/vagy kinyomtatva) 

5. Zárjuk le küldést (Lakat) aminek hatására a státusz elküldendőről elküldött állapotra vált, és a 

felszólítások száma nő 

MEGJEGYZÉS 
 

A felszólító leveleket (nyomtatásban) rendszer csoportosítja  
 

▪ Ügyfél 

▪ Felszólítás száma 

▪ Devizanem 

szerint, azaz ügyfelenként egy levélre kerülnek rá, az azonos devizanemű és felszólítás számú, kifizetetlen 
számlák. A lezárással csak a küldésre kijelölt tételek felszólítás számát lépteti, zárás után újból 
kijelölhetjük küldésre. 

 
 

1.9 Bizonylat tételnél az intaktív költségviselőt nem ajánlja fel 

 

1.10 Bizonylat tételnél az intaktív költséghelyet nem ajánlja fel 

 

1.11 Ügyféltörzs kibővült szállító fizetési móddal, és határidővel 

1.12 Ügyféltörzs kibővült EU leányvállalat kapcsolóval 
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1.13 1.10.5 Részletes adatböngésző kiegészült: tétel ügyintézővel, költségviselő névvel, cikk 

megnevezés 2, és cikk megnevezés 3 mezővel 

 

1.14 4.6 / 4.2.2 Könyvelésre újra feladás módosult napló kijelöléssel 

Megszüntettük a Napló tól-ig lehetőséget mert többen is véletlenül kitöröltek olyan naplókat is, amit nem szerettek 
volna, mert bele esett a tartományba. Ezért módosítottuk a felületet, csak a kijelölt naplókat a megadott dátumig 
törli. 
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1.15 Előkalkuláció: Azonos félkésztermék többszöri előfordulása esetén történő kalkuláció 

javítása 

 

1.16 Előkalkuláció: Darabjegyzék sorokban történt veszteség meghatározása esetén 

kalkuláció javítása 

 

1.17 Utókalkuláció: A rezsiköltség óradíjakhoz a költséghely adat a bizonylatból kerül 

kiolvasásra 

 

2 Javítás 

2.1 Bizonylat csoportos tétel törlés után, nem frissítette a végösszeget 

2.2 6.5.1 Áfa kimutatás, dátum eltérés bizonyos esetekben 0 alapot és Áfát hozott 

 
 


