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1 Fejlesztések
1.1 Csatolmányokat felhőben is lehet kezelni
Rendszerparaméter: ATTACH_URL

1.2 Adószám alapján lehet új ügyfelet felvinni, ellenőrizni
Ügyféltörzsben új ügyfél felvételekor, elég ha az adószámot adjuk meg és a jobb oldalt lévő „Üres
lap” ikonra kattintva a rendszer a NAV-tól lekéri az adószámhoz tartozó ügyfél adatokat és
automatikusan kitölti a rendszerben.

1.3 Kikapcsolható, hogy e-számlánál megkérdezze, hogy e-számlát kíván-e létrehozni
Rendszerparaméter: ESZLA_BIZ_QUESTION

1.4 Ügyfél telephelynél email címbe 255 karaktert lehet beírni
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1.5 Pénztár év végi átértékelése
Deviza pénztárakat év végén nem csak pénztáranként, hanem deviza tipusonként, csoportosan lehet
átértékelni

2 Javítások
2.1 EUA60 bevallás javítása
EU beszerzés le nem vonható Áfa korrigálása 02-04 lap

2.2 Technikai számlákat nem engedi e-számlaként lementeni
2.3 Ügyfél telephelynél a címet nem lehetett módosítani
Megold egy problémát, hogy ha új telephelyet szeretnénk felvenni, a rendszer a cím beírásakor,
mentés után a székhely címére írta át a telephely címét.

2.4 Bizonyos esetekben, az MR.C rendszer nem indult el
Például az alapértelmezett nyomtató port túl hosszú volt (80<), főleg Windows frissítés után
fordulhat elő.
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3 MRC elektronikus számla
2020 március 1.-től elérhető az MR.C plus rendszer saját fejlesztésű elektronikus számla

3.1 Elektronikus számla szolgáltatás tartalma:
-

PDF formátumú számla, minősített hitelesítő aláírással való ellátása
PDF formátumú számla, időbélyeggel való ellátása
NAV XML csatolása a hitelesítendő számlához
Értesítő email küldése vevő felé
Értesítő email a felhasználó felé, letöltésről, a hibás e-számla, rossz email cím stb.
Hitelesített számla 8 évig tartó tárolása
Évente igény szerint, a tárolt számlák átadása a felhasználó adathordozójára
MRC ügyfélkapun keresztül lekérdező felület az elkészült számlák állapotáról
MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák újra küldésének (email) lehetősége
MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák letöltésének lehetősége

3.2 Opciós szolgáltatások (alap e-számla szolgáltatáson felül):
-

A számlához egyéb dokumentumok csatolása
A felhasználó saját hitelesített aláírását használhatja
Vizuális hitelesítő bélyegző a számla képre

3.3 Windows beállítások
MRC++ PDF nyomtató telepítése
Amennyiben nincs feltelepítve a PDF nyomtató, úgy honlapunkról letöltve lehet telepíteni.
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3.4 Hálózati beállítások
Tűzfalon engedélyezni kell az alábbi portokat:
- 44422
- 44443

3.5 MRC Rendszerbeállítások

a) Rendszerparaméterek
o ESZLA_DD_ACCOUNT, E, C, Adószám (8 karakter)
Adószám azonosítja az ügyfelet
o ESZLA_SERVER, E, C, http://mrceszla.cloud:44443/eszamla
TomCat WEB szerver elérési útvonal
o ESZLA_URL, E, C, mrceszla.cloud
Tárolási hely SFTP szerver
o ESZLA_PORT, E, C, 44422
Tárolási hely SFTP port
o ESZLA_DOWNLOAD_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/download
Tárolási hely aláírt dokumentumainak elérési útvonala
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o ESZLA_UPLOAD_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/upload
Tárolási hely aláírandó (feltöltött) dokumentumainak elérési útvonala
o ESZLA_PATH, E, C, Path (pl. c:\eszla)
Amennyiben letöltjük az aláírt dokumentumokat, a lokális elérési út könyvtára
(amennyiben hálózati meghajtót használunk, úgy olyan meghajtót használjunk, amit
minden felhasználó ugyanúgy ér el.)
o ESZLA_ENABLE, E, I, 1
Elektronikus számla engedélyezése
o ESZLA_MRC, E, I, 1
MR.C plus által hitelesített számla készüljön. Amennyiben ez nincs beállítva, úgy csak
a PDF-t és az XML file-t készíti el. A hitelesítés, és összecsomagolás, majd email-ben
való elküldés a felhasználó feladata.
o ESZLA_PRINT, E, I, 1
Engedi nyomtatni a számlát, hagyományos nyomtatóra
o ESZLA_BIZ_QUESTION, E, I, 1
Megkérdezi, hogy szeretnénk-e elektronikus számlát készíteni, amennyiben ki van
kapcsolva
o ESZLA_MAIL_MODIFY, E, I, 1
Engedi a vevő email címét módosítani. Amennyiben hozzá szeretnénk írni új email
címet, úgy’;’-vel elválasztva többet is hozzáírhatunk
o ATTACH_URL
Amennyiben az MR.C rendszert vegyes üzemmódban használjuk (natív windows back
office, web front Office), és nincs lehetőség megosztott könyvtárat használni, úgy a
csatolmányok kezelése egy közös WEB által használt elérési útvonalon találhatóak.
pl: http://attach.hu:8080/ceg/mrc_upload.jsp
o ATTACH_PATH
Ez mutatja meg a bizonylat mellékletek útvonalát. Ezzel az összes adathoz történt
csatolási útvonalat állítjuk, nem csak a számla mellékletét, hanem ügyfél, cikk, iktatás
stb.
Figyelem! Ez a rendszerparaméter feltétlen szükséges ahhoz, hogy a számlához
mellékletet tudjunk fűzni.
Lokális hálózatnál akár lehet egy közös mappa pl: Z:/MRC_ATTACH
Intranet, vagy felhő esetén szükséges az ATTACH_URL rendszerparaméter
A két rendszerparaméterből egy bizonylat melléklete pl. így alakul:
http://attach.hu:8080/ceg/attach/BIZ/2020/02/12341.1.Kekkuti_viz.pdf
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o ESZLA_TEST, E, I, 0
MR.C plus eSzámla teszt üzemmód, ebben az esetben nem küldi ki az ügyfélnek a
számlát (csak beállításkor használjuk)

3.6 Ügyféltörzs beállítása
3.6.1 Elektronikus számlát kér
Az ügyféltörzsben tudjuk bekapcsolni, hogy az ügyfél elektronikus számlát kér

3.6.2 E-mail cím beállítás
Amennyiben nem adunk meg számlázási címet, úgy a rendszer mentéskor figyelmeztet, hogy az
alapadatokban megadott email címet fogja használni.

Telephely fülön tudunk számlázási címet felvinni:
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3.7 Számlázás
Amennyiben olyan ügyfelet választunk be, hogy elektronikus számlát kér, úgy az alábbi üzenetet
kapjuk (feltéve, hogy a ESZLA_BIZ_QUESTION rendszerparaméter be van kapcsolva):

Készítsük el a számlát, aminek a számlaszáma kiegészül egy E betűvel (pl. E2020/41/100/00052).
Amennyiben csatolmányt kívánunk a számlához adni, úgy (még nyomtatás előtt) tegyük meg. (Ehhez
szükséges az ATTACH_PATH és WEB használata esetén az ATTACH_URL rendszerparaméter)

Lehetőség van automatikus számla mellékletet képezni. Ehhez a Rendszerbeállítások bizonylat
nyomtatási formájánál kell bekapcsolni. Az alapértelmezett nyomtatási formát, kék színnel, a
mellékletet zöld színnel jelöljük. A melléklet nem lehet alapértelmezett, és számla típusú.
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3.8 Nyomtatás
A megjelenő nyomtatási képnél, mikor tényleges nyomtatást választunk, úgy a rendszer érzékeli,
hogy e-számláról van szó, így háttérben elkészíti a számla PDF formáját, és ha van automata
melléklet is akkor a melléklet(ek) képét is. Amennyiben a ESZLA_MAIL_MODIFY
rendszerparaméter be van kapcsolva, úgy még van lehetőségünk, a cél email címen módosítani,
vagy hozzáírni (’;’-vel elválasztva) újabb email címeket.
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