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Felhasználói dokumentáció
W_Vaskereskedés  számlázóprogram

NAV adatszolgáltatás
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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  kereskedelemben használatos kifejezések ismertetésére.

A leírás nem ismerteti a haszonvas kereskedelem jogszabályi környezetét.

A program szabványosított felületeket tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a különböző 

törzsadatokat, mozgásbizonylatokat  azonos módon kell kezelni. 

Ezért ezen folyamatok  ismertetése egy részben, jelen dokumentáció végén történik. 

A konkrét programmodul ismertetésénél, csak az adott részre vonatkozó egyedi jellemzők 

vannak ismertetve.

 

Azon technikai funkciók, amelyeket a telepítő/rendszerfelügyelő szakember használ, nem 

kerülnek ismertetésre. Ezek a funkciók operátori jelszóval védettek.
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Belépés a programba

Munkatárs azonosítása név,jelszó segítségével. Háttérben olvasható a vállalkozás neve, címe, 

aktuális év.
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Főmenü

A képernyő felső sávján található két nyomógomb

A bal szélsővel távsegítség aktiválása végezhető el. 

A mellette lévő forgalmazó weboldalára mutat (www.penztargepekboltja.hu) ahol a program 

leírása és egyéb információk találhatóak.

Mindezek mellett az ügyfélszolgálat telefonszáma és email címe olvasható.
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Beszállítások

Vételi jegy, vagy bejövő szállítólevél.

Bejövő szállítólevél esetén hivatkozási szám megadása kötelező.
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Kiszállítások

Kimenő szállító. Hivatkozási szám megadása kötelező.
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Raktári korrekciók

Jogszabályban meghatározott típusok közül lehet választani.
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Készlet Vtsz

Vtsz szerinti készlet tekinthető meg.

A <Karton> nyomógombbal a karton látható.
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Készlet  EWC

Ewc szerinti készlet tekinthető meg.

A <Karton> nyomógombbal a karton látható.

9



                                                                     W_Vaskereskedés – felhasználói dokumentáció

Számlázás

Számla készítésekor lehetőség van szállító számlázására. A <Szállító kiválasztása> 

nyomógomb használatával a megjelenő ablakban láthatóak a partner számlázatlan szállítói.

Szállító számlázásakor a számlázott szállító megjelölésre kerül, Az -Állapot- oszlopban 

hivatkozik a számlára.

Anyag rögzítése számlára a <Szállító kiválasztása> nyomógomb jobb egérgombbal történő 

használatával.
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Partnerek

Vevők és beszállítók adatainak karbantartása.
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Anyagok

Anyagok adatainak karbantartása

Az EWC, Vtsz,jellemző adatok megadása kódszótárból történik.
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Egyéb alapadatok

Partnerek, anyagok kódszótárai és egyéb a program működéséhez szükséges beállítások.

Az alábbiak módosítása csak operátori jelszóval végezhető el:

• Bizonylat típusok

• Bizonylat jogcímek

• Alapadatok

Ezek ismertetésére ezen leírás nem tér ki.
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EWC kódok

Termék EWC kódszótár.
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Vtsz számok

Termék vtsz kódszótár

15



                                                                     W_Vaskereskedés – felhasználói dokumentáció

Anyag jellemzők

Termék jellemzők kódszótár.

Teljes adattartalma jogszabályban meghatározott.
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Települések

Partner település kódszótár. Egy település többször is felvehető,ha több irányítószáma van.
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Munkatársak

A programot használók adatainak karbantartása. Jogosultságok beállítása
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Kimutatások

A programhoz tartozó statisztikák érhetőek el.
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Ügyfélkapu

Ügyfélkapun történő adatszolgáltatás import állományai készíthetőek el.
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NAV jelentés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.
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Általános leírás - bizonylatok

Elkészített bizonylatok listája. Lista sorrendje a piros címsor alapján. Sorrend változtatható a 

vastagon szedett címsorra bal egérgombbal kattintva.

Keresés ugyanitt jobb egérgombbal
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 Általános leírás – új bizonylat

• Bizonylat típus kiválasztása kódszótárból

• Partner kiválasztása

• Szállítójármű adatainak megadása

• Dátum adatok megadása (ahol lehet)

• Tételek felvétele a bizonylatba

• Egyéb adatok megadása a bizonylathoz

• Bizonylat rögzítése

A * karakterrel jelzett adatok megadása kötelező. A <Rögzít/nyomtat> nyomógomb a kötelező 

adatok megadását követően aktív.
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 Általános leírás – új bizonylat – új tétel felvitele/módosítása

• Tétel kiválasztása listából

• Mennyiség megadása

• Nettó ár megadása

• Levonás (ha szükséges)

• Rögzítés
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 Általános leírás – új bizonylat – tétel törlése

• Tétel kiválasztása

• Törlés <Tétel törlése> nyomógombbal
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 Általános leírás – új bizonylat – egyéb – Megjegyzés

Bizonylathoz tartozó fix megjegyzés módosítható.
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 Általános leírás – új bizonylat – egyéb – Előkép

Bizonylat nyomtatási képe tekinthető meg rögzítés előtt.
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 Általános leírás – új bizonylat – egyéb – Bankszámla

Ha a vállalkozásnak több bankszámlája van itt választható az alapértelmezettől eltérő.
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 Általános leírás – új bizonylat – egyéb – Előleg

Előleg felvezetése a bizonylatra.
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 Általános leírás – bizonylatok - stornó

Bizonylat stornó során új bizonylat keletkezik a stornírozottal megegyező, de negatív értékű.
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 Általános leírás – bizonylatok – Másolat

Másolat nyomtatása a bizonylatról.
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 Általános leírás – bizonylatok – Nyilatkozat

Vételi jegyhez szükséges nyilatkozat nyomtatása.
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 Általános leírás – bizonylatok – Lista

Bizonylatok listája.  Ha a <Válogat> nyomógombot követően használja, a szűkített lista 

nyomtatható.
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 Általános leírás – bizonylatok – Keres

Keresés bizonylatok között. Találatok listázódnak. Találaton (Enter) a bizonylatra lép.
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 Általános leírás – bizonylatok – Válogat

Bizonylatok válogatása. Válogatást követően a <Lista> nyomógombbal a kiválogatott 

bizonylatok listája nyomtatható.
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 Általános leírás – bizonylatok – Összeg

Bizonylatok értékének összege. <Válogat> nyomógombot használva a kiválogatott 

bizonylatok értékének összege látható.
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 Általános leírás – törzsadatok

Tételek sorrendje a piros címsor alapján. Sorrend változtatható a vastagon szedett címsorra 

bal egérgombbal kattintva.

Keresés ugyanitt jobb egérgombbal
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 Általános leírás – törzsadatok – új/módosít

* karakterrel jelölt adatok megadása kötelező.
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 Általános leírás – törzsadatok – töröl

Adat törlése.
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 Általános leírás – törzsadatok – válogat

Adatok válogatása. Válogatást követően a <Lista> nyomógombbal a kiválogatott adatok 

listája nyomtatható.
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Általános leírás – törzsadatok – keres

Keresés adatok között. Találatok listázódnak. Találaton (Enter) az adatra lép.
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Általános leírás – törzsadatok – lista

Adatok listájának nyomtatása . Ha a <Válogat> nyomógombot követően használja, a szűkített 

lista nyomtatható.
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