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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 W_Pénzügy program a W_Lajta program bővítéseként működik a ki/be jövő számlak a 

W_Lajta programmal készülnek.

A W_Pénzügy program kiegyenlítések rögzítésére, be/kiadása pénztárbizonylatok 

elkészítésére, folyószámla egyeztető, fizetési felszólítás, késedelmi kamat levél nyomtatására 

szolgál.
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Kezdőképernyő
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Bejövő számlák

Rögzített adatok láthatók. Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal 

egérgombbal.

Keresés a vastagbetűs menüs oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.

<Infó> nyomógomb – Bővebb információ a kijelölt számláról. 

<Válogat> nyomógomb - Adatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a 

<Lista> nyomógomb használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.

<Keres> nyomógomb - Tartalmazásra keresés az adatok között. A találatok listájában a tételre 

kattintva a talált adatra lép.

<Lista> nyomógomb - Adatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a 

válogatott tételek kerülnek nyomtatásra.

<Összeg> nyomógomb – Bizonylatok összege.
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Kimenő számlák

Rögzített adatok láthatók. Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal 

egérgombbal.

Keresés a vastagbetűs menüs oszlopcímre kattintva jobb egérgombbal.

<Infó> nyomógomb – Bővebb információ a kijelölt számláról. 

<Válogat> nyomógomb - Adatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a 

<Lista> nyomógomb használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.

<Keres> nyomógomb - Tartalmazásra keresés az adatok között. A találatok listájában a tételre 

kattintva a talál adatra lép.

<Lista> nyomógomb - Adatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a 

válogatott tételek kerülnek nyomtatásra.

<Összeg> nyomógomb – Bizonylatok összege.
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Kiegyenlítések

Rögzített adatok láthatók. Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal 

egérgombbal.

<Új> nyomógombbal új kiegyenlítés rögzítése. 

Kivonat kelte rovatba dátum megadása.

Számlaszám rovatba a számlaszám megadható illetve a „?”-re kattintva keresés indítható. 

A rögzíteni kívánt számla kiválasztása után a további mezők automatikusan kitöltődnek. 

A kiegyenlítés összege rögzítés előtt még módosítható. 
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Pénztárbizonylat rögzítése

<Pénztárbizonylat> nyomógombra kattintva a program automatikusan kitölti a kivonatszámot. 

A bevételi illetve kiadási pénztárbizonylat a <Terhelés> vagy <Jóváírás> rovatok helyes 

kiválasztásával megadható. 

Kivonat kelte rovatba dátum megadása.

Számlaszám rovatba a számlaszám megadható illetve a ?-re kattintva keresés indítható. 

A rögzíteni kívánt számla kiválasztása után a további mezők automatikusan kitöltődnek.

A kiegyenlítés összege rögzítés előtt még módosítható. 

A <Rögzít> nyomógombra kattintva a program automatikusan fel ad egy nyomtatóválasztó 

ablakot. A nyomtató kiválasztása után a pénztárbizonylat nyomtatásra kerül. 

Rögzített kiegyenlítést törölni nem lehet.

A <Stornó> nyomógombra kattintva a bizonylat stornózható. A stornózott bizonylat állapot 

rovatában megjelenik a „Stornózva” felirat. 

<Nyomtat> nyomógombbal a bizonylatról másolat nyomtatható. 
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<Válogat> nyomógomb - Adatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a 

<Lista> nyomógomb használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.

<Keres> nyomógomb - Tartalmazásra keresés az adatok között. A találatok listájában a tételre 

kattintva a talált adatra lép.

<Lista> nyomógomb - Adatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a 

válogatott tételek kerülnek nyomtatásra.

<Összeg> nyomógomb – Bizonylatok összege.
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Vevők adatai

Rögzített adatok láthatók. Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal 

egérgombbal.

Új Vevő rögzítése - A * karakterrel jelölt adatok megadása kötelező.

A Vevők adatai a <Módosít> nyomógombbal módosítható. 

A <Töröl> nyomógombbal a Vevő törölhető.

<Válogat> nyomógomb - Adatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a 

<Lista> nyomógomb használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.

<Keres> nyomógomb - Tartalmazásra keresés az adatok között. A találatok listájában a tételre 

kattintva a talált adatra lép.

<Lista> nyomógomb - Adatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a 

válogatott tételek kerülnek nyomtatásra.
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Beszállítók adatai

Rögzített adatok láthatók. Sorba rendezés a vastagbetűs oszlopcímre kattintva bal 

egérgombbal.

Új Beszállító rögzítése - A * karakterrel jelölt adatok megadása kötelező.

A Beszállítók adatai a <Módosít> nyomógombbal módosítható. 

A <Töröl> nyomógombbal a Beszállító törölhető.

<Válogat> nyomógomb - Adatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a 

<Lista> nyomógomb használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.

<Keres> nyomógomb - Tartalmazásra keresés az adatok között. A találatok listájában a tételre 

kattintva a talált adatra lép.

<Lista> nyomógomb - Adatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a 

válogatott tételek kerülnek nyomtatásra.

10



                                                                     W_Pénzügy – felhasználói dokumentáció

Fizetési felszólítás nyomtatása

Kimutatások (saját) statisztikán belül Fizetési felszólítás kiválasztása.

A „?”-re kattintva a vevő kiválasztható. 

Fizetési határidő rovatban dátum megadása. 

Tartozás időtartamának kiválasztása. 

<Megtekint> gombra kattintva az adott Vevő hátralékban lévő számlái megjelennek a fizetési 

felszólításon. 

Jobb szélső nyomtató ikonra kattintva a fizetési felszólítás nyomtatható. 
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Folyószámla egyeztető nyomtatása

Kimutatások (saját) statisztikán belül Folyószámla egyeztető kiválasztása.

A „?”-re kattintva a vevő kiválasztható. 

Teljesítési időszak megadása, dátum -tól, -ig.

Utalás záró dátum megadása. 

Lista típusa kiválasztása.

„0 hátralékú vevőket ne nyomtassa” funkció kiválasztása esetén a program csak a tartozásban 

lévő vevőket fogja mutatni. 

<Megtekint> gombra kattintva a program kiadja a megadott feltételeknek megfelelő 

folyószámla egyeztetőket.

Jobb szélső nyomtató ikonra kattintva a folyószámla egyeztető nyomtatható. 
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Időszaki pénztárbizonylatok

Kimutatások (saját) statisztikán belül Időszaki pénztárbizonylatok kiválasztása.

Időszak megadása dátum -tól, -ig.

<Megtekint> gombra kattintva a program kiadja az megadott időszakban rögzített 

pénztárbizonylatokat. 

Jobb szélső nyomtató ikonra kattintva az pénztárbizonylatok listája nyomtatható. 
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