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Jelen felhasználói dokumentáció  alapfokú számítógép felhasználói  ismeretekkel rendelkezők 

részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows © operációs rendszer használatának 

ismertetésére.

A leírás használ számítástechnikai kifejezéseket, ezek  magyarázatára nem tér ki.

A program telepítését, funkcióinak beállítását minden esetben a fejlesztő/forgalmazó végzi, 

ezért ennek leírása sem része a dokumentációnak.

A leírás nem tér ki a dohányboltok kereskedelmi jellemzőire.
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Belépés a programba – fontos információk

Fontos a programverziók során történt változások tudomásulvétele. 

Aktuális kezelői leírás: www.penztargepekboltja.hu
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Belépés a programba – jelszó megadása

A munkatárs a jogosultságai szerinti programrészekhez fér hozzá.
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Főablak

A felső sorban található kék Teamviewer ©  gomb (piros nyíl mutat rá) a távelérést biztosítja.

A felső sorban található kék kérdőjeles gombbal az aktuális programleírás, és egyéb 

használattal kapcsolatos információkat tartalmazó oldal érhető el. (www.penztargepekboltja.hu)

Szintén a felső sorban található fekete <ODBE> nyomógombbal a dohányellátó oldala érhető 

el. Mellette található fekete <NDN Zrt> nyomógombbal az NDN Zrt oldala érhető el.

Fontos nyomógomb az árfrissítésről informáló gomb. Ennek, ha az árak rendben zöld a 

színe,ha nem piros.

A program részei a színes csempékkel érhetőek el.

Az alsó sorban látható a program licenc, és a központi biztonsági mentés állapota.
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Értékesítés rögzítése 

Termék keresése vonalkóddal, vagy F2 használatával listából. Több áras dohánytermék esetén 

az ár kiválasztása is szüksége. Az ár kiválasztásánál látható az ártípus is.

A felület érintőképernyővel is működik.
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Értékesítés rögzítése- ár nélküli termék

Ha nincs megadva a termék ára a terméktörzsben, akkor itt kell megadni. 
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Értékesítés rögzítése- eladás rögzítése

F10 billentyű használatakor megjelenik a beállított értékesítési bizonylatok listája
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Értékesítés rögzítése-számlázás

Szükséges adatok megadását követően rögzíthető a számla.

A számlázási funkció nem alaprésze a programnak.
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Értékesítés rögzítése-tétel törlése mentés előtt

F8 funkcióbillentyű használatával. Egyszerre egy tétel törölhető. Törlés a törlendő tételre 

kattintva. 

Tétel módosítására nincs lehetőség.
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Értékesítések tallózása

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs menüs oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.
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Értékesítések tallózása -storno

Ha stornírozható a bizonylat a storno gomb aktív. Stornírozást követően mind a stornírozott és 

a stornó bizonylat hivatkozik egymásra az állapot oszlopban
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Értékesítések tallózása – vevői visszáru

Csak tételesen van lehetőség. Termék kiválasztása a értékesítéshez hasonlóan. A mennyiséget 

pozitív értékként kell megadni.
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Értékesítések tallózása – megtekint-nyomtat

Nyomtatás a kiválasztott nyomtatóra, ami lehet PDF nyomtató is.
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Értékesítések tallózása – lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Értékesítések tallózása – keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a bizonylatra ugrik.
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Értékesítések tallózása – válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a bizonylatok listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott bizonylatok kerülnek nyomtatásra.
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Értékesítések tallózása – Összeg

Tételek numerikus adatainak összegzése. Ha a <Válogat>  funkciót követően használja a 

kiválogatott tételeket összegzi.
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Napnyitás

Kötelező művelet készletet módosító tevékenység előtt. Ha már elvégezve a napnyitás, a 

gomb inaktív.
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Raktármozgás rögzítése – bizonylatfej adatai

Bizonylattípus kiválasztását követően megadható a hivatkozási szám – általában érkezett 

bizonylat sorszáma, vagy bármilyen megjegyzés.

Partner  a partnerek közül kiválasztva.

Dátum adatok módosítása korlátozva. (jövőbeli dátum nem adható meg)
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Raktármozgás rögzítése – tétel rögzítése

Tétel keresése vonalkóddal, vagy terméklistából (F2).a Vonalkóddal keresés javasolt. A '*'-gal 

jelölt adatok megadása kötelező. A program nem enged beszerzési ár alatti eladási árat 

megadni. (lásd haszon %)

Csak pozitív érték adható meg mennyiségnek.
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Raktármozgás rögzítése – ODBE import

ODBE weboldaláról történt letöltést követően a szállító vonalkódját kell 'lecsippantani'.

Ha olyan terméket,termékeket tartalmaz a szállító, amely nincs a terméktörzsben, egy 

ablakban megjelennek, és a felhasználó rögzítheti őket.

22



                                                                                                              W_Dohány – felhasználói dokumentáció

Raktármozgások tallózása

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.

Raktármozgás módosítására nincs lehetőség
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Raktármozgások tallózása – stornó

Ha stornírozható a bizonylat a storno gomb aktív. Stornírozást követően mind a stornírozott és 

a stornó bizonylat hivatkozik egymásra az állapot oszlopban.

Ha dohánytermék készlet a stornó következtében negatív lenne, a stornó nem végezhető el.
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Raktármozgások tallózása – Megtekint/Nyomtat

A tételek sorrendjére vonatkozó kérdést követően a bizonylat előképe látható, igény szerint 

nyomtatható.
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Raktármozgások tallózása – lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Raktármozgások tallózása – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a bizonylatra ugrik.
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Raktármozgás tallózása – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a bizonylatok listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott bizonylatok kerülnek nyomtatásra.
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Raktármozgások tallózása – Összeg

Tételek numerikus adatainak összegzése. Ha a <Válogat>  funkciót követően használja a 

kiválogatott tételeket összegzi.
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Készlet

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs  oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.
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Készletek – Karton

Készlettételhez tartozó karton. A tétel mozgástörténete.
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Készletek – lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Készletek – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a tételre ugrik.
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Készletek – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a tételek listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott tételek kerülnek nyomtatásra.
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Készletek – Összeg

Tételek numerikus adatainak összegzése. Ha a <Válogat>  funkciót követően használja a 

kiválogatott tételeket összegzi.
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Készletek – Vonalkódra keres

Gyors keresési élehetőség tételek között a termék vonalkódjával.
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Nyitókészletek

Napnyitáskor letárolásra kerül a készlet. Ezek a letárolt készletek láthatóak itt.

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs  oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.
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Nyitókészletek – Megtekint/Nyomtat

A tételek sorrendjére vonatkozó kérdést követően a bizonylat előképe látható, igény szerint 

nyomtatható.
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Nyitókészletek – lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Nyitókészlet – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a tételre ugrik.
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Nyitókészletek – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a tételek listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott tételek kerülnek nyomtatásra.
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Rendelések

Rendelések elkészítése, amelyek exportálhatóak az ODBE rendszerébe.

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs  oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.

Elkészített rendelés nem módosítható.
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Rendelések – Új bizonylat

A rendelést segíti,hogy látható a megadott időszak forgalma, a készlet, és az optimális készlet.

Tétel felvétele lehet egyenként, vonalkód, vagy terméklista (F2) segítségével.

Több tétel felvételekor, kijelölhető mely forgalmazók tételei szerepeljenek, és megadható 

termékcsoport is.

A több tételt tartalmazó bizonylatban gyors keresésre van lehetőség a <Vonalkóddal keres  a 

bizonylatban> nyomógombbal.
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Rendelések – Megtekint/Nyomtat

A tételek sorrendjére vonatkozó kérdést követően a bizonylat előképe látható, igény szerint 

nyomtatható.
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Rendelések – Lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Rendelések – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a tételre ugrik.
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Rendelések – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a tételek listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott tételek kerülnek nyomtatásra.
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Rendelések – Összeg

Tételek numerikus adatainak összegzése. Ha a <Válogat>  funkciót követően használja a 

kiválogatott tételeket összegzi.
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Rendelések – ODBE export

ODBE rendszerébe történő exportálás. Első használatkor bekéri a dohánybolt ODBE 

azonosítóját.
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Standolás

Készlet ellenőrzése, korrekciója egyszerűen. A valós készletet megadva, a program az eltérés 

alapján elkészíti a leltárhiány és/vagy leltártöbblet bizonylatokat. 

Az eltérés összege rögzítésre kerül.

Standolás nem módosítható.
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Standolás – új standolás

Tételek felvehetőek egyesével. Ilyenkor a tétel kiválasztása vonalkóddal, vagy terméklistából 

történik. (F2)

Tételek felvehetőek csoportosan is.  A felvételkor válogatni lehet forgalmazóra és/vagy 

termékcsoportra.
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Standolás – új standolás

Csak az eltéréseknél kell a sárga oszlopba beírni a valódi készletmennyiséget.
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Standolás – megtekint/nyomtat

A tételek sorrendjére vonatkozó kérdést követően a bizonylat előképe látható, igény szerint 

nyomtatható.

53



                                                                                                              W_Dohány – felhasználói dokumentáció

Standolás – Lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Standolás – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a tételre ugrik.
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Standolás – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a tételek listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott tételek kerülnek nyomtatásra.
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Standolás – Összeg

Tételek numerikus adatainak összegzése. Ha a <Válogat>  funkciót követően használja a 

kiválogatott tételeket összegzi.
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Ellenőrzés adatgyűjtővel

Készletellenőrzés Chipherlab 8000 típusú adatgyűjtővel. 

Lehetőség van állományok összeállítására, majd  ezt áttölteni az adatgyűjtőre. 

Az adatgyűjtőről az állományokat vissza lehet másolni a programba.
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Partnerek

Gyors keresés  a kezdőbetűk leütésével

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs  oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.
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Partnerek – Új beszállító

Lehetőség van új beszállító rögzítésére. 

A „*”-al jelölt adatok megadása kötelező. 
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Partnerek – Új vevő

Lehetőség van új vevő rögzítésére. 

A „*”-al jelölt adatok megadása kötelező. 
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Partnerek – Módosít

Lehetőség van a saját beszállítók illetve vevők módosítására. 

Csak a saját beszállítók és vevők módosíthatóak, a központi beszállítók nem módosíthatóak.
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Partnerek - Töröl

Csak saját beszállító törlésére van lehetőség.

Központi beszállító  nem törölhető, ilyenkor a törlés gomb inaktív.
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Partnerek – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a partnerek listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott partnerek kerülnek nyomtatásra.
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Partnerek – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a tételre ugrik.
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Partnerek – Lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Termékek

Gyors keresés  a kezdőbetűk leütésével

Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal egérgombbal

Keresés a vastagbetűs  oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.

A pirossal jelölt termékek értékesítését az ND Zrt visszavonta.

67



                                                                                                              W_Dohány – felhasználói dokumentáció

Termékek – új termék felvétele/termék módosítása

Zárjegyes terméknél  eladási ár nem adható meg,helyette a listázott árak láthatóak, az 

érvényességgel és a készlettel.

A '*'-gal jelölt adatok megadása kötelező. A hiányzó/hibás adatra piros felkiáltójel 

figyelmeztet.
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Termékek – új termék felvétele/termék módosítása

Nem zárjegyes terméknél  megadható az eladási ár.HA üresen van hagyva, értékesítésjor kéri 

a program az eladási árat.

A '*'-gal jelölt adatok megadása kötelező. A hiányzó/hibás adatra piros felkiáltójel 

figyelmeztet.
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Termékek – termék törlése

ND Zrt által listázott termék nem törölhető.

Készleten lévő termék nem törölhető.
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Termékek – Válogat

Feltételek megadásával szűkíthető a termékek listája. A <Lista> nyomógomb ezt követő 

használatakor a kiválogatott termékek kerülnek nyomtatásra.
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Termékek – Keres

A megadott szövegrészt keresi a tételekben. Tartalmazásra keres. A találatokat listázza.  A 

találatsorra kattintva a tételre ugrik.
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Termékek – Lista

Ha a <Válogat> funkció használata előzi meg a <Lista> használatát, a leválogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra.
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Termékek – Vonalkódok

Termékhez tartozó vonalkódok rögzíthetőek, Ha már felhasznált vonalkód kerül rögzítésre a 

program figyelmeztet, de engedi. Ilyenkor értékesítéskor vonalkódra való kereséskor az 

összes találatot listázza.
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Termékek – Készlet

Termék készlete tekinthető meg.
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Termékek – Vonalkódra keres

Gyors termékkeresési lehetőség vonalkódolvasóval
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Termékcsoportok

Az ND Zrt által megadott termékcsoportok nem törölhetőek és nem módosíthatóak. Saját 

termékcsoport rögzíthető. Saját termékcsoport törölhető, ha nincs termékhez rögzítve.
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Munkatársak

A programot használók adminisztrációja.
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Munkatársak – Új/módosít munkatárs

A név a programba belépéskor használandó név. . A jelszó nem tekinthető meg, csak 

módosítható.
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Munkatársak – Jogosultság

A jogosultságok könnyebb kezelése érdekében csoportosítva vannak megjelenítve. 

(Csempék,Statisztikák,Egyéb)
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Kimutatások

Használható statisztikák listája. A statisztikák különálló részek, folyamatosan bővülnek.
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Napló 

Megtekinthető a tevékenységi napló.
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Előző évek megtekintése

Ha van előző évi adat, az év kiválasztását követően megtekinthetők az adatok.

Nem aktuális év esetén adatrögzítési funkciók tiltásra kerülnek.

Visszatérés az aktuális év kiválasztásával.
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Bővítmények 

Számlázás esetén előírt Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.

A '*'-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Az xml állomány tárolási helye megadható. 

A neve alapértelmezetten: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.xml
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Egyéb csempék

Bővítmények: Lást bővítmények részben

Felhő: Adatok feltöltése felhőbe.Vagy másik számítógépre letöltés felhőből.

Alapadatok: Jelszóval védett, felhasználó nem éri el.

NDN  ártörzs frissítése: Kihirdetett árak frissítése

NDN árváltozások nyomtatása: Megadott dátumon életbelépő kihirdetett árak

Polccímkék nyomtatása: polccímke nyomtatésa

Kilépés a programból: Ajtó piktogramm.
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