
 

 

1 

 

MRC Plus 315-es verzió 

Tartalomjegyzék 

1 Fejlesztések ............................................................................................................................................ 2 

1.1 Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani .......................... 2 

1.2 Kérdező ablak ( amin 1-nél több választási lehetőség van ) – Balról jobbra :  F2,F3,F4,F5 

gyorsbillentyű használatának lehetősége .................................................................................................. 2 

1.3 Bizonylatot közvetlenül lehet másolni Shift+F5 billentyűkombináció segítségével ....................... 2 

1.4 Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek.  Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT 

rendszerparaméterrel N=0 ........................................................................................................................ 3 

1.5 Bizonylat tétel megjegyzést csoportosan is lehet módosítani ....................................................... 4 

1.6 Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP  Pos terminál, stb részletező alapján ...... 5 

1.7 Banki modulban beállítható a megjelenítési sorrend ..................................................................... 6 

1.8 Banki modulban tételek importálásának lehetősége ..................................................................... 7 

1.9 Banki modulban az automata kipontozás kezelése ........................................................................ 8 

1.10 Banki kivonat ( inportált )  keresése megújult .......................................................................... 10 

2 Javítások ............................................................................................................................................... 10 

2.1 Banki modul: Teljes kivonat törlést nem engedi, ha könyvelt tétel szerepel benne .................... 10 

2.2 Banki modul: Előlegbekérőből készítendő számla esetén nem figyelte, hogy elektronikus számlát 

kell kiállítani az ügyfélnek ........................................................................................................................ 10 

 

  



 

 

2 

 

1 Fejlesztések 

1.1 Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani 

Eddig az MRC rendszer csak átutalásos számlát engedett elektronikus számlaként kiállítani 

 

1.2 Kérdező ablak ( amin 1-nél több választási lehetőség van ) – Balról jobbra :  

F2,F3,F4,F5 gyorsbillentyű használatának lehetősége 

 

 

 

1.3 Bizonylatot közvetlenül lehet másolni Shift+F5 billentyűkombináció segítségével 

 

 

  



 

 

3 

 

1.4 Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek.  

Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT rendszerparaméterrel N=0 
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1.5 Bizonylat tétel megjegyzést csoportosan is lehet módosítani 

Válasszuk ki a megfelelő bizonylatot, majd lépjünk át a tétel sorokra. Jelöljük ki azokat a tételeket, amiknek 

a megjegyzéseit egyszerre kívánjuk módosítani (Space). 

 

Nyomjuk meg a tételsorok feletti gombsorból, a Megjegyzés módosítása a kijelölt tételekre gombot 

(Notesz ikon ). Írjuk be a felugró ablakba a megjegyzést : 

 

Az zöld pipára kattintva, kérdés után tudjuk a módosítást végrehajtani.  



 

 

5 

 

1.6 Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP  Pos terminál, stb részletező 

alapján 

- Importáljuk be a napi banki kivonatot 

 

 
 

- Keressük meg az összesített tételt, amit szét szeretnénk szedni 

- Válasszuk be a szétdarabolás típusát, majd válasszuk be a típusnak megfelelő file-t. ( ezek a file-

oknak kivétel nélkül szöveges ( csv, text ) formátumúaknak kell lenniük. Amennyiben XLS a 

formátuma ( pl. GLS ) azt előtte el kell menteni CSV formátumbn ) 

 

- Kattintsunk az Tétel darabolás (olló) ikonra aminek hatására, a kiválasztott file-t hozzátölti a 

megadott sorhoz. Amennyiben a betöltött részletező sorok összege nem egyezik meg a fő sorban 

szereplő összeggel, figyelmeztető üzenetet kapunk, de a hozzátöltést végrehajtja. 
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- Nyomjuk meg a zöld pipát majd, ha nem jelez hibát, a zöld lámpával adjuk fel a banki modulba. 

 

1.7 Banki modulban beállítható a megjelenítési sorrend 

 

- Minden olyan mező előtt megjelent egy pipálható oszlop, amivel a megjelenítési sorrendet lehet 

beállítani. Egyszerre több oszlopot is kiválaszthatunk. Többszörös kijelölésnél a rendezési sorrend 

mindig felülről lefelé rendez pl Ügyfél, Összeg… 
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1.8 Banki modulban tételek importálásának lehetősége 

 
 

- Lehetőség van, CSV file-ból betölteni a banki tételeket. Ezek többféle formátumban készülhetnek, 

alapértelmezésben 4 formátumot kezel a rendszer: 

▪ MRC standard banki tétel betöltés 

▪ OTP bank kártya 

▪ GLS fizetési lista 

▪ PickPack fizetési lista 

 

MRC standard formátum (fejléccel együtt értendő): 

Azonosító Összeg Dátum Kivonat Kontírkód Ktghely Ktgviselő Munkaszám Ügyfélkód Számlaszám 

ABCD 4500         
EFGH 12000         

 

Pirossal írt fejléc adatok kötelezőek. Azonosító oszlop egyben bejövő számla azonosítására is 

szolgál, a számla fejléc azonosító mezőjével állhat kapcsolatba, lásd lentebb.  

Amint megnyomtuk a Tétel importálás gombot az alábbi felugró ablakban állítsuk be a betöltés 

típusát, és a betölteni kívánt file-t, majd a start gomb megnyomásával tudjuk importálni. 
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A választó gombok jelentése : 

Tételesen   = Minden tétel külön kivonat sor lesz 

Új kivonat sor   = Minden tétel 1db új kivonat sorhoz fog kapcsolódni 

Kivonat sorhoz = Már meglévő kivonat tételhez tudjuk hozzátölteni 

 

Figyelem! A betöltés alapértelmezésben, a bank devizájával devizával töltődik be. 

 

1.9 Banki modulban az automata kipontozás kezelése 

-  Lépjünk a banki modulba, és keressük meg a betöltött kivonatot. Az alábbi képen látszódik, hogy 

a bal oldalon szereplő GLS összesítő, szét lett darabolva több tételsorra, és miután az összeg 

megegyezett a részletezővel, így kék pipa van a sor elején 

 

 

- Automatikusan ki tudjuk pontozni a részletező adatokat, ha a rendszerben lévő adatok az 

alábbiaknak felelnek meg: 

▪ Számlaszám az ügyféltörzsben szerepel, és az így megtalált ügyfél és  összeg megegyezik 

egy rögzített számlával 

vagy 

▪ Számla bizonylatba rögzített azonosító, és az összeg megegyezik a bank megfelelő 

rovatával  

- Automata kipontozáshoz nyomjuk meg a kilépés gomb feletti Automata kipontozás ( checklist ) 

gombot, minek hatására a rendszer feldobja a függő tételeket. 
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- Jelöljük ki a kipontozni kívánt tételeket ( Space ), és indítsuk el a Start gombbal a kipontozást. 

 

 
 

- Amennyiben a rendszer megtalálja a banki tételhez tartozó számlát ( lásd lentebb ) úgy 

összerendeli vele 
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1.10 Banki kivonat ( inportált )  keresése megújult 

 

2 Javítások 

2.1 Banki modul: Teljes kivonat törlést nem engedi, ha könyvelt tétel szerepel benne 

2.2 Banki modul: Előlegbekérőből készítendő számla esetén nem figyelte, hogy 

elektronikus számlát kell kiállítani az ügyfélnek 

 


