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Felhasználói dokumentáció
W_Lajta 3.0 számlázóprogram

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

törzsadatokat, mozgásbizonylatokat  azonos módok  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.

A W_Lajta számlázó program az alábbi modulokból épül fel:

• Számlázás

• Pult

• Bizomány

• Szerviz

Jelen dokumentáció a számlázás modult ismerteti.
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Belépés a programba – fontos információk

A program indításakor a programmódosításokkal kapcsolatos információk láthatóak.  
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Belépés a programba – felhasználó azonosítása

Felhasználó és jelszó megadása. Ha nincs jelszó a felhasználóhoz, a program nem kéri.

Ablak címsorban (kék) az aktuális év, programnév, verzió látható.
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Kezdőképernyő

A színes csempék megjelenítése  beállításfüggően változhat.
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Toolbar ismertetése

Ezek a funkciók a program bármely részében elérhetőek. Itt található az ügyfélszolgálat 

elérhetősége.
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Toolbar ismertetése- Teamviewer ® ikon

Temviewer ® host indítása távoli segítséghez
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Toolbar ismertetése – Kék kérdőjel ikon

Forgalmazó weboldala, ahol help,ÁSZF, aktuális információk találhatókat
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Toolbar ismertetése – Új vevő gomb

Új vevő felviteli lehetőség a program bármely funkciójában.

*-gal jelölt adatok megadása kötelező
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Toolbar ismertetése – Új termék

Új termék felviteli lehetőség a program bármely funkciójában.

*-gal jelölt adatok megadása kötelező

Vonalkód után a  <+> nyomógombbal saját vonalkódot lehet generálni.
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Toolbar ismertetése – Info

Termék információ a program bármely funkciójában.

Az látható adatok jogosultsággal beállíthatóak.
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Toolbar ismertetése – Áraz

Termék ármódosítása a program bármely funkciójában.
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Árajánlatok

Leírás  - bizonylatok kezelése – címszó alatt.

Árajánlatok átvezethetőek: ajánlat/rendelés/szállító/számla bizonylatba
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Vevői rendelések

Leírás  - bizonylatok kezelése – címszó alatt.

Rendelések átvezethetőek: rendelés/szállító/számla bizonylatba

Függő rendelések számla készítésekor megjelennek.
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Szállítólevelek

Leírás  - bizonylatok kezelése – címszó alatt.

Szállítók átvezethetőek: szállító/számla bizonylatba

Függő szállítókra figyelmeztet számla készítésekor.
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Számlák

Leírás  - bizonylatok kezelése – címszó alatt.

Nem módosítható, nem törölhető- stornó új bizonylatban.

Ha átvezetett bizonylatként keletkezik, erre hivatkozik. 

0% áfa esetén szükséges az adószám. 

Eu értékesítés esetén szükséges az adószám.

Vevő adatok esetében kötelező: Név, irányítószám, közterület neve, közterület jellege

Egységár, mennyiség nem lehet nulla.
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Beszállítói rendelés

Leírás  - bizonylatok kezelése – címszó alatt.

Függő rendelések bejövő bizonylat készítésekor megjelennek.

17



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Raktármozgás

Raktármozgás lehet beszállítás, leltárhiány, leltártöbblet, egyebek. Telepítéskor kerül 

beállításra. Felhasználó által nem módosítható.

Átárazásra beállított bizonylat esetén tételenként, vagy a bizonylat rögzítésekor megjelenik az 

átárazó ablak, ahol az érkezett termékek eladási ára módosítható.

A bizonylat rögzítést követően módosíthat, ami tiltható. (ajánlott)
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Stand

Készlet gyors ellenőrzésére szolgál.

Tételek feltöltése lehet egyesével, készlet betöltésével, vagy adatgyűjtővel. A standolt készlet 

(sárga) oszlopba mindig a valóságban lévő készletet kell beírni. A gépi készlettől való eltérést 

a program számolja ki. 
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Készlet

Raktárkészlet tekinthető meg. A <Karton> nyomógombbal a termék kartonja látható, 
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Napi nyitókészletek

Napnyitáskor a napi nyitókészlet letárolódik. Ezen funkcióban nézhető a nyitókészletek. 

Beállítástól függően a felhasználó bármikor letárolhatja a készletét az <Új> nyomógomb 

használatával.
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Vevők

Vevők adatainak karbantartása. A * karakterrel jelölt adatok megadása kötelező. Vevőkhöz 

tartozó kedvezményeket nem itt, hanem a [Kedvezmények] csempe alatt kell megadni. 

Ha a vevő közösségi partner a közösségi adószámot meg kell adni.
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Beszállítók

A vevők és a beszállítók külön állományban szerepelnek. 
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Termékek

Termékek adatainak karbantartása. Csak terméktörzsben szereplő termék kerülhet bizonylatra.

Termék kódját beállítástól függően a felhasználó adhatja meg, vagy egy sorszámot kap.

Termékhez 5 eltérő eladási ár adható meg. Ezen kívül akciós ár is beállítható. Az akciós ár, - 

ha érvényes, minden esetben felülírja az egyéb eladási árat, és további kedvezményt nem 

enged.

Az Egyéb /2 kartonon megadható, a termék további NAV jelentés szempontjából fontos 

tulajdonságai.

Az utolsó 'vonalkód ' piktogramos oszlopazt jelzi, van-e rögzítve vonalkód a termékhez.

24



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Termékek -vonalkód

Termékhez vonalkódok kapcsolhatóak. Lehetőség van saját belső vonalkód használatára, a 

vonalkód melletti nyomógombbal. Beállítástól függően a egy vonalkód csak egyszer 

használható.

A <Nyomtat> nyomógomb használatával vonalkódos címke nyomtatható
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Termékek -partnerkód

Lehetőség van a termékhez Beszállítók/vevők termékkódjának rögzítésére. Címkék alá 

sorolva tárolhatóak egy partner termékkódjai/terméknevei amelyek szerepelhetnek kimenő 

számlán, illetve bevételezéskor keresni lehet rájuk.
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Kedvezmények

Kedvezmények megadása. Az akciós termékáron kívül, minden tárolt kedvezményt itt lehet 

megadni. A vevő/termék csoportra vonatkozó kedvezmény megadása előtt először a 

csoportokat kell létrehozni.
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Vevő csoportok

A felhasználó csoportokat hozhat létre, amelybe vevőket sorolhat. A csoporttagsággal a vevő 

5 új tulajdonságra tehet szert. 

Vannak előre definiált csoportok, (pld.szig.átvevők). Ezek a csoportok nem módosíthatóak.

A csoportok tagsága a <Tagság> nyomógombbal módosítható.

Itt van lehetőség a taghoz tartozó jellemző megadására.

A képzett csoportokhoz kedvezmények rendelhetőek. 

Előre definiált csoportok valamely speciális adaptációhoz szükségesek. (pld. szigorú 

számadású bizonylatok kezelése)
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Termék csoportok

A felhasználó csoportokat hozhat létre, amelybe termékeket sorolhat. A csoporttagsággal a 

termék 5 új tulajdonságra tehet szert. 

Vannak előre definiált csoportok, (pld.szig.termékek). Ezek a csoportok nem módosíthatóak.

A csoportok tagsága a <Tagság> nyomógombbal módosítható.

Itt van lehetőség a taghoz tartozó jellemző megadására.

A képzett csoportokhoz kedvezmények rendelhetőek. 

Előre definiált csoportok valamely speciális adaptációhoz szükségesek. (pld. szigorú 

számadású bizonylatok kezelése)
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Kimutatások/Kimutatások (saját)

A telepített statisztikák érhetőek el. A statisztikák két csoportba vannak sorolva. A 

Kimutatások csempe alatt a mindenki által elérhető statisztikák használhatóak. A Kimutatás 

(saját) csempe alatt a vállalkozás számára elkészített statisztikák.
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Egyéb alapadatok

Ezen csempe alatt elérhető törzsadatok egy része operátori jelszóval védett.

Ezek módosítását szakember végzi.

A felhasználó által módosítható törzsadatok:

• Munkatársak

• Vtsz számok

• Termék típusok

• Devizák

• Termék gyártók

• Mennyiségi egységek

• Csomagolási egységek

• Vevői hálózatok

• Megjegyzések
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Munkatársak

A program használóinak adatainak karbantartása. Ha nincs jelszó megadva, akkor nem kér 

belépéskor. Itt van lehetőség a munkatárs jogosultságainak beállítására.
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Vtsz számok

Termék besorolások (vtsz,bto) megadása. Termék módosításakor, ebből a kódszótárból lehet 

választani, vagy más adatot megadni.
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Termék típusok

 

Előző verziók miatt megtartott funkció. Kivezetésre fog kerülni. Helyébe a termék csoport  

lépett.

34



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Devizák

Bizonylatok pénzneme ebből a kódszótárból választható ki.
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Termék gyártók

Előző verziók miatt megtartott funkció. Kivezetésre fog kerülni. Helyébe a termék csoport  

lépett.

36



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Mennyiségi egységek

Termék adatainak módosításakor ebből a kódszótárból választható ki a mennyiségi egység.
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Csomagolási egység

Termék adatainak módosításakor ebből a kódszótárból választható ki a csomagolási egység.

A szorzó megadásának a címkenyomtatásnál van jelentősége a mennyiségi egységre 

vonatkozó ár kiszámításához.
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Vevői hálózatok

Előző verziók miatt megtartott funkció. Kivezetésre fog kerülni. Helyébe a vevő csoport  

lépett.

39



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Megjegyzések

Bizonylat készítésekor az itt megadott megjegyzés csatolható a bizonylathoz.
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Bővitmények

Elsődlegesen az „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” érhető el, de más, egyedileg 

fejlesztett modulok is itt érhetőek el.

„Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”  használatáról bővebben jelen leírás további 

részében.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok - nyomógombok

Új adat felvétele

Adat adatainak módosítása

Adat törlése 

Leválogatás adatok közül

Keresés adatok között

Adatok listája

Kilépés
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok - adatok

Rögzített adatok láthatóak, A vastag címsorra kattintva az adott oszlop szerint rendez. 

Termék-vevő-beszállító esetén a rendezési oszlopra kezdőbetűkre keres.

Egyéb törzsadatoknál címsorra jobb egérkattintásra kereső ablak jelenik meg.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok – Új 

* karakterrel jelölt mezők kitöltése kötelező. <Rögzít> nyomógomb csak a kötelezők 

megadását követően lesz aktív.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok – Módosít

Azonos felület az új adat felvételével. Adatok egyes jellemzői nem módosíthatóak.

Szabványosított funkciók általános ismertetése – törzsadatok – adat törlése
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok – Töröl

Adat törlése. Ha az adat más adatnál szerepel, (pld. van a termék készleten), az adat nem 

törölhető.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok – Válogat

Adatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a <Lista> nyomógomb 

használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok – Keres

Tartalmazásra keresés az adatok között. A találatok listájában a tételre kattintva a talál adatra 

lép.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – törzsadatok – Lista

Adatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a válogatott tételek 

kerülnek nyomtatásra
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Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – nyomógombok

Új bizonylat készítése

Bizonylat módosítása

Bizonylat törlése /stornó

Leválogatás bizonylatok közül

Keresés bizonylatok között

Bizonylatok listája

Másolat/hiteles másolat nyomtatása

Bizonylat szignálása

Kísérőbizonylat nyomtatása

Bizonylat átvezetése
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Felhő szolgáltatása – bizonylat küldése

Megjegyzések a bizonylathoz

Bizonylatok összege

Kilépés
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Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – bizonylatok

Rögzített adatok láthatóak, A vastag címsorra kattintva az adott oszlop szerint rendez.A vastag 

címsorra jobb egérkattintásra kereső ablak jelenik meg.

A felső táblázatban láthatóak az elkészített bizonylatok, az alsóban az aktuális bizonylat 

tételei

A felső táblázat * oszlopában, ha 'O' karakter látható, a bizonylat lezárt.

A felső táblázat K oszlopában a készletkezelés látható. (1: van készletkezelés, 0: nincs 

készletkezelés)
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Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – új

Új bizonylat készítésének menete:

• Bizonylat típusának kiválasztása (telepítés során beállított mozgásformák közül)

• Vevő/partner kiválasztása ('*' karakterrel kezdve a beírást tartalmazásra keres. Listából 

való választás esetén a vastag címsorra kattintva  az oszlop előre kerül, és sorba 

rendez.

• Dátum adatok kittöltése
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Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – új -bizonylattétel felvétele

Bizonylat új tétel felvitelének menete:

• termék kiválasztása (Vonalkódra, termékkódra, terméknévre,* karakterrel kezdve 

tartalmazásra keres, ** karakterekkel kezdve árra keres. Listából való választás esetén 

a vastag címsorra kattintva  az oszlop előre kerül, és sorba rendez.)

• Egység, árkategória, kedvezmény, mennyiség megadása (ezen adatok megadási 

lehetősége jogosultság szerint korlátozódhat)

Bizonylat tétel módosítás menete:

• Az aktuális cellába kattintva módosítható a tétel adat.

Bizonylat tétel törlése menete:

• <Tétel törlése>  nyomógombbal
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Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – új -megjegyzés

Bizonylathoz tartozó megjegyzések kezelése.

Megjegyzés /1

A bizonylattípushoz tartozó állandó megjegyzés

Megjegyzés /2

Egyedi megjegyzés a konkrét bizonylathoz. Megjegyzés kódszótárból tölthető.

Megjegyzés /3

Egyedi belső megjegyzés a konkrét bizonylathoz. Megjegyzés kódszótárból tölthető.
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Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – új -egyéb

<Egyéb> nyomógomb használatával további funkciók érhetőek el bizonylat készítésekor.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – új -egyéb-rendelések

Rendelés hátralékok kezelése. Vastag címsorra kattintva oszlop szerinti rendezés.

<Megérkezett> nyomógomb használatával rendelés beérkezés nyugtázása.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók  ismertetése – bizonylatok – új -egyéb-bizonylat félretétel

Aktuális bizonylat félretétele. Egy tetszőleges nevet kell adni a félretételnek.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók  ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-bizonylat betöltése

Másik bizonylat betöltése aktuális bizonylatba.  Vastag címsorra kattintva oszlop szerinti 

rendezés.

Csak tételek betöltése:

Vevő, megjegyzések, dátum adatok nem kerülnek betöltésre

Árak aktualizálása

Frissítés aktuális árakra.

59



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók  ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-szállítók betöltése

Időszaki szállítók betöltése. 
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-készlet betöltése

Készlet betöltése bizonylatba. Évi nyitókészlet elkészítésénél használt funkció
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-import betöltése

Egyedileg fejlesztett modulok használata, olyan esetre, ha a partner elektronikus (xml,stb) 

formában is biztosítja a bizonylatot.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-bizonylat árainak 

módosítása

Bizonylat árainak módosítása
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-leltár betöltése

Külső leltározó programmal készült állományok fogadása.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-adatgyűjtő betöltése

állomány beolvasása adatgyűjtőről. Csak a forgalmazó által programozott adatgyűjtővel 

működik.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-tétel termék nevek

Termékek csempe <Partnerkód> funkcióban megadott más terméknév tölthető a bizonylat 

tételeihez, hogy ha a vevő/partner úgy igényli, az általa megadott terméknevek is 

szerepeljenek a bizonylaton
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-tétel egyéb jellemzők

Nav adatszolgáltatás miatt fontos tételjellemzők megadása.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–új-egyéb-tétel megjegyzés

Bizonylat tételhez tartozó megjegyzés
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–módosítás

Bizonylat módosítása. Számla nem módosítható, egyéb bizonylat módosítása is tiltható.

Használata az új bizonylat készítésével megegyező.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–törlés/stornó

Számla nem törölhető. Egy új ellentétes értékű bizonylattal történik a stornó. A két számla 

hivatkozik egymásra.

Egyéb bizonylatok esetén beállítható, hogy törlés legyen, vagy sztornó. Törlés nem javasolt.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–szignál

Bal egérgombbal:

Jobb egérgombbal

Ha az info rovat kitöltésre kerül, a bizonylat lezáródik. (nem módosítható, átvezethető)
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–nyomtat

Bizonylat másolat, számla esetén hiteles másolat nyomtatható

Nyomtatás előtt kérdés a tételek sorrendjére.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–kísérő

Kísérő bizonylat nyomtatható. Az iktatószáma megegyezik az eredeti bizonylat 

iktatószámával.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–válogat

Bizonylatok leválogathatóak feltételek alapján. Válogatást követően a <Lista> nyomógomb 

használatakor a leválogatott tételek nyomtathatóak.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–keres

Tartalmazásra keresés a bizonylatok között. A találatok listájában a tételre kattintva a talál 

bizonylatra lép.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–lista

Bizonylatok nyomtatása. <Válogat> nyomógomb használatát követően a válogatott 

bizonylatok kerülnek nyomtatásra
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–Átvezet

Bizonylat átvezetésének menete:

• Bizonylatok kijelölése (space billentyű)

• átvezetés céljának kiválasztása

• Új bizonylat rögzítése

• (az átvezetett bizonylatok lezárásra kerülnek, a bizonylatok hivatkoznak egymásra)

77



                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–felhő

felhő szolgáltatás előfizetése esetén lehetőség van másik telephelynek bizonylatot 

feladni/fogadni.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–megjegyzés

Bizonylathoz tartozó megjegyzések tekinthetőek meg.

A belső (Megjegyzés/3) megjegyzés módosítható.
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                                                                     W_Lajta  – felhasználói dokumentáció

Szabványosított funkciók ismertetése–bizonylatok–összeg

Bizonylatok összege. 
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