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1 Fejlesztések
1.1 Ajánlathoz kedvezmény típusokat lehet definiálni ( az összesenre adható kedvezmény
helyett )
Új kedvezmény rendszert lehet definiálni, a meglévő bizonylat végösszegére adható kedvezmények
helyett. Az ehhez szükséges folyamatok az alábbiak :
▪

Állítsuk be a rendszerparamétert :
BIZ_KEDVEZ_KAT, E, I, 1

Amennyiben bekapcsoljuk, a bizonylat kezelőben az ennek megfelelő modul jelenik meg, és a végösszegre
adott kedvezmény, csak a bizonylat kedvezmény kategóriákon keresztül érhető el, és csak árajánlaton.

▪

Új menüpont : 3.2.7 Bizonylat kedvezmény kategóriák
Engedélyezzük a szerepkör karbantartóban a menüpontot, amin keresztül tudjuk felvinni a
kedvezmény kategóriákat.
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Itt tudjuk felvinni, az új bizonylatra adható kedvezmény törzset. Kattintsunk az új gombra ( vagy a
a módosít gombra ) és az alábbi felület jelenik meg ( üresen, vagy a kiválasztott sor adataival ).

-

Egyedi azonosító : belső sorszám, nem módosítható
Kategória : 1, és 2 kategória lehet
Megnevezés : Későbbi kimutatásokon megjeleníthető megnevezés
Kategória fajtája : %-os, vagy összegszerű ( a rendszer az összegszerűt is %-ra számolja át )
Ügyfél kategória : Csak a megadott ügyfél kategóriára érvényes
Érvényesség dátum tól-ig : A megadott időszakot akkor figyeli, ha a dátum figyelés is be van
kapcsolva
Dátum figyelés : Időszak figyelése
Teljesítés dátumra vizsgál : Bizonylat teljesítés dátumát veszi figyelembe
Engedélyezve : Kedvezménysor állapota

▪

Árajánlat készítése kedvezmény kategóriával
Rögzítsünk be a szokott módon egy kimenő árajánlatot. Rögzítés során automatikusan rákerülnek
az ügyfélnek járó normál kedvezmények, a bizonylat mentése után tudunk egyéb bizonylat
kedvezményeket hozzárendelni, egy automatikusan felugró ablak segítségével.
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A megjelenő ablakban tudjuk a felkínált kedvezmény kategóriákból összeválogatni az adandó
kedvezményeket.

A felső rovatban szereplő sorokból a Space billentyű segítségével jelöljük ki a kedvezmény
típusokat, amit az ajánlathoz rendelnénk. Nyomjuk meg a Plus gombot és a kedvezmény
átvándorol a Bizonylaton szereplő kedvezmények közé, és felülről eltűnik.

Ezek után tudjuk az aktuális kedvezményt, soronként beállítani. Mozogjunk ( bal, jobb, fel,le ) az
Érték oszlopba, és üssünk egy Entert. Ennek hatására be tudjuk írni – kategóriától függően - a
százalékot, vagy összeget.
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Miután elkészültünk a kedvezmény mértékekkel, utána tudjuk az ajánlatra rávezetni, a számológép
gomb megnyomásával. Ennek hatására az Átszámolva oszlop kék pipa formát vesz fel, és a
rendszer kiszámolja a kedvezmény összegét is kedvezmény soronként. A bizonylatot nem kell újból
menteni, a kedvezménnyel csökkentet összeg automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben vissza kívánjuk vonni, akkor a kör alakú vissza nyíllal tudjuk ezt megtenni.
Figyelem ! Módosítás, törlés műveleteket, csak át nem vezetett ( kalkuláció visszavont, piros X )
tételen tudjuk elvégezni. Az ajánlat minden mentése után a rendszer automatikusan visszavonja a
kedvezményt, és feldobja a kalkulációs ablakot elfogadásra. Amennyiben nem kalkuláltatjuk újra,
úgy a bizonylaton nem fog szerepelni !
Az így elkészített ajánlatból származtatott, megrendelés szállító, számla automatikusan viszi
magával a kedvezmény sorokat, összevont számlázás esetén a saját aktuális hivatkozott sorok
kedvezményeivel számol.
Minden bizonylaton megtekinthetőek a kedvezmény sorok amit bizonylat fejlécében szereplő %
gomb megnyomásával érünk el. Módosítani csak az ajánlaton tudunk, viszont a már elkészített
származtatott bizonylatokra nincs hatással a módosítás.
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1.2 Árfolyam betölthető *.csv file-ból is,
Fejléc : Dátum; EUR; USD; ...

Adatsorok : YYYY/MM/DD; Árf1; Árf2; ... ( MNB-től letölthetőt is

elfogadja )

Normál formátum példa :
Dátum; EUR ; PLN ; USD
2019.01.02; 322.31 ; 75.01 ; 283.65
2019.01.03; 321.65 ; 74.84 ; 281.95
MNB formátum példa :
Dátum/ISO;HUF;EUR;AUD;BGN;BRL;CAD;CHF;
Egység;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;100;1;1;1;
2020.01.02.;;329,99;206,10;168,72;73,28;226,90;303,80
2020.01.03.;;329,45;205,15;168,44;73,47;227,77;303,82
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1.3 Amennyiben

a

pénztár

zárásra

került,

nem

engedi

a

záráshoz

tartozó

pénztárbizonylatot módosítani
A pénztári tétel bekerült egy zárási sorra, úgy azt a tételt nem engedi módosítani. A kontírozás
továbbra is szabadon módosítható.

1.4 2020 Áfa bevallás 65A/M frissítése
2020-as nyomtatványt is kezeli

1.5 MRC eMail küldéskor beállítható, hogy egyéni email-ról történjen (GMail) a küldés
A dolgozói törzsben kell az SMTP jelszót megadni, ahhoz hogy a feladó címben ne az általános céges
email jelenjen meg. Figyelem ! Csak Gmail esetében alkalmazzuk !

1.6 Szigorú raktár (pl munkaszámra ) készült leltár, gyári számra bontása hibásan
működött
Duplikálta a gyári számos sorokat

1.7 Adatbázishoz be lehet állítani nyomtatási képek egyedi útvonalát

1.8 Fizetés felszólító levél ( több szintű ), javítása
Kiadott tétel visszavonása esetén nem lehetett újból kiadni

1.9 Kiküldetés módosítása
Jogcím csoport ( cikkcs4 ) : KUTU ( utazási költség ) beállítását is figyeli a rendszer
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