DRD-Autó jármű és szerviz adatkezelő rendszer

DRD-Autó
Windows alapú jármű és szerviz adatkezelő program
20.05 verzió

Felhasználói leírás

© Copyright 2020. DRD-Systems™
Minden jog fenntartva.

2

Végfelhasználói licenc szerződés
Mely létrejött egyrészről Dobrocsi Zsolt. (8000 Székesfehérvár, Malom u. 36/F/1) – továbbiakban
Licenc adó, másrészről a szoftver termékhez kapcsolódó számlán és Licenc igazoló kártyán nevesített
Felhasználó között az alábbi feltételek mellett:
Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük semmiben sincs korlátozva, és a következőkben
részletezett szerződést mind tartalmában, mind formájában magukra nézve és esetleges jogutódjaikra
kötelezőnek fogadják el.
I. Fogalom meghatározások:
A szerződő felek a jelen szerződésben felhasznált fogalmak alatt az itt rögzítetteket és csakis az itt
rögzítetteket értik egyező értelmezésük alapján:
Licenc adó: a szoftver szerzői jogai felett rendelkező magánszemély
Forgalmazó: az a vállalkozás, akitől Ön megrendelte a terméket
Felhasználó: a termékről kiállított számlán és Licenc igazoló kártyán részletezett, szerződő vállalkozás
vagy magánszemély, aki felhasználási jogot kap az alábbiakban részletezésre kerülő feltételek
teljesülése esetén;
Programrendszer, szoftver, programtermék, rendszer: az a számítógépes programtermék, melyet
Felhasználó megrendelt és amely szintén a kapcsolódó számlán és licenc kártyán van nevesítve;
II. Általános rendelkezések
A szerződés tárgya: a Licenc adó által meghatározott ideig használatba adott számítógépes
programrendszer szerzői jogainak, a program licencdíjának és az együttműködés módjának tisztázása.
A program célja: a Felhasználó telephelyén számítógépes rendszerben történő adatfeldolgozás.
Felhasználó kijelenti, hogy a programrendszert az ingyenesen rendelkezésére bocsátott demo
anyag alapján rendelte meg, a terméket ismeri és ez alapján fejezi ki szerződéskötési szándékát.
A rendelkezési jog mennyiségi korlátozása: Jelen megállapodás alapján Felhasználó 1, 5, 10 céges
licenc esetében 1 db, azaz egy darab egygépes változatot telepíthet. Helyi hálózatban működtetett
számítógépek esetén az egy telephelyen rendszerbe köthető terminálok száma nincsen korlátozva,
valamennyi, egy közös adatkönyvtárt használó számítógépre telepítheti, de a könyvelt cégek száma
összesen nem haladhatja meg a licencben meghatározottat. Korlátlan céges licenc esetén a
Felhasználó saját telephelyein és saját számítógépein korlátlan számú cég könyvelésére jogosult.
Egyik esetben sem helyezheti ki program példányát egyéb helyre vagy nem az ő saját használatában
lévő és tulajdonát képező számítógépre. Amennyiben Felhasználó a szoftvertermék másolatát vagy a
dokumentációt harmadik fél felé továbbadja – attól függetlenül, hogy ez valamilyen ellenszolgáltatás
fejében vagy anélkül történt – Licenc adót kártérítés illeti meg, mely összegszerűségében az azonos
feltételek mellett igénybe vehető licenc díjának ötvenszerese; párhuzamosan a másolati példányok és
az eredeti dokumentációk Licenc adóhoz történő visszajuttatásával és valamennyi felhasználó jog
megvonásával.
A program üzembe helyezése és módosítása: A programot Felhasználó helyezi üzembe, a
programtermék módosításának jogát Licenc adó önmagának fenntartja. Licenc adó vállalja, hogy
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Felhasználó a programba épített korszerűsítő módosításokat és jogszabályi követést az előfizetésben
meghatározott ideig külön díjfizetés nélkül az internetről letöltheti.
A Programrendszer licenc-díja: A programrendszer jelen szerződés szerinti licenc-díja a nyilvánosan
hozzáférhető és Licenc adó által üzemeltetett WEB oldalon van közzétéve. Ezzel az összeggel a felek
kölcsönösen, teljes mértékben egyetértenek, mindketten tudomással bírnak arról, hogy a DRD-Autó
megnevezésű szoftver termék esetében annak a Forgalmazó által kibocsátott számlán szereplő
időszakban biztosítja a használati jogosultságot.
A licenc díj nem tartalmazza a Felhasználó által kért egyéb bővítések/módosítások díját.
A licenc díj esedékessége: A fenti licenc-díj a Forgalmazó által kibocsátott számlán szereplő fizetési
határidő napján esedékes.
A Licenc adó jogai: A Felhasználó cégén belüli felhasználási jog átengedésével párhuzamosan a
Licenc adó és a Szerző önmagának is minden jogot fenntart.
Licenc adó kijelenti, hogy a programrendszerre harmadik személy előzetesen olyan jogot nem szerzett,
mely annak hasznosítását korlátozná vagy kizárná.
A rendszer és a dokumentációk átadása: A program élesítéséhez szükséges kulcs e-mailben/postai
levélben jut el Felhasználóhoz.
A program bővítése a Felhasználó kérése alapján: Licenc adó vállalja, hogy az időközben felmerült
újabb problémák megoldására Felhasználóval közösen keres megoldást. Egyedi módosítások kérése
külön megállapodás alapján történik.
Licenc adó a program egy adott célra történő használhatóságának vagy nem használhatóságának
kérdésében anyagi és egyéb felelősségét a programrendszer licenc-díjának mértékére korlátozza.
Felhasználó

tudomásul

veszi

ezt

a

kikötést,

ennek

figyelembevételével

használja

a

programrendszer(ek)et. A rendszereket Licenc adó a lehető legnagyobb gondossággal készítette el, de
nem zárható ki hiba előfordulása. Ezért a program használata nem helyettesíti megfelelő végzettséggel
rendelkező, hozzáértő személy alkalmazását. Amennyiben Felhasználó valamilyen hibás működésre
utaló jelet tapasztal és azt Licenc adó tudomására hozza, azt Licenc adó a lehető legrövidebb időn belül
kijavítja.
A vírusmentesség kérdése: Licenc adó garanciát vállal arra nézve, hogy az Ő általa átadott program
másolati példány vírusmentes. Egy esetleges, a Felhasználó számítógépén kívülről érkező
vírustámadás esetére felelősségét Licenc adó kizárja.
Biztonsági másolatok készítése: A programrendszer telepítő lemeze nem tartalmaz semmilyen
másolásvédelmet. A számítógépre és névre installált programról Felhasználó csupán biztonsági
másolatot készíthet. Licenc adó garantálja, hogy a biztonsági másolat az eredeti gépre az eredeti
formájában visszamásolva teljes mértékben működőképes marad. Felhasználó felelőssége, hogy az
élesítő lemez illetéktelen kezekbe ne kerüljön.
A program-dokumentáció: A programrendszerhez adott dokumentáció (mely a Forgalmazó internetes
oldaláról tölthető le), sem részleteiben, sem egészében nem másolható, azt csak eredeti – a Licenc adó
által átadott – állapotában lehet felhasználni.
III. Záró rendelkezések:
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A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az ide vonatkozó szerzői jogi
törvények az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy tervezett együttműködésük során mindvégig
tekintettel lesznek egymás érdekeire és esetleges jogvitájuk esetén tartózkodnak minden olyan
cselekedettől, mely a másik félnek gazdasági hátrányt okozna. Elfogadják továbbá, hogy vitájukat
elsősorban tárgyalás útján rendezik, amennyiben végképp nem tudnak megállapodásra jutni, úgy kikötik
a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
A program rendszer élesítésével Felhasználó egyértelműen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenti
feltételek teljes körű elfogadása mellett használni kívánja a programot.
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1. A program telepítése
Amennyiben demót tesz fel, vagy olyan gépre installál, amelyen nincs a programból korábbi
példány, azt a következőkben leírtak szerint teheti meg.
A leírás Windows 10 operációs rendszerhez készült.

1.1 Új program telepítése

Az új verzió telepítése CD-ről vagy pendrive-ról
Helyezze be a CD-t vagy a pendrive-ot, majd kattintson a bal gombbal kettőt a
DRDauto_setup.exe nevű fájlra. A telepítés módja a telepítő program használata pontban
olvasható, pár oldallal később.

Az új verzió telepítése Internetről
Nyissa meg az internetes böngészőt, amit használni szokott. Én most a Chrome-on keresztül
fogom bemutatni a telepítés lépéseit.
A címsorba írja be: www.szerviz-programok.hu
A megjelenő oldalon válassza a Letöltés menüpontot:

A megnyíló lapon mindig az éppen aktuális (legfrissebb) program verziót és annak kézikönyvét
találja.
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Először kattintson a bal oldali linkre (DRD-Auto … letöltése) :

Előfordulhat, hogy a következő üzenet jelenik meg a bal alsó sarokban:

Ebben az esetben az Elvetéstől jobbra lévő kis nyílra kell kattintani, majd a Megőrzést
választani a menüből. Ezután a következőt fogja látni:

Ekkor kattintson a DRDauto_setup feliratra. Jó eséllyel a Windows majd megpróbálja
továbbra is megakadályozni a futtatást (kicsit paranoiás):
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Ahhoz, hogy tovább tudjon menni, a képernyő
bal oldalán lévő További információ
hivatkozásra kell kattintani.
Ekkor kiírja az alkalmazás nevét és megjelenik
a számunkra fontos Futtatás mindenképpen
gomb.

Most kattintson a Futtatás mindenképpen gombra:

A következő oldalon leírtak azonosan működnek mind a CD-ről, pendrive-ról vagy internetről
letöltött telepítő készlet esetében.
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1.2 A telepítő program használata

A futtatás első lépéseként kattintson a
Next-re

A következő lépésben olvassa el a
program felhasználási feltételeit. A
licenc szerződést mindenképpen le kell
görgetnie egészen annak végéig, csak
ekkor aktiválódik a Next gomb.
Ezután megnyomhatja a Next gombot.
A telepítő végrehajtja a szoftver
kibontását a gépre, elkészíti az új
ikonokat.

Utolsó lépésként a Finish gombot kell
megnyomni.
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1.3 A program-rendszer élesítése
Abban az esetben, ha egy DEMÓ változatot használ, az induláskor önműködően felajánlja az
élesítés többféle lehetőségét:

Ahhoz, hogy be tudjon lépni, nem szükséges feltétlen élesítenie. Mivel azonban mindenkinek
biztosítok egy 3 hónapos kipróbálási lehetőséget mindenféle kötelezettség nélkül, célszerű
regisztrálni és kérni egy ideiglenes aktiváló kulcsot. Az így hozzám került céges adatokat nem
adom ki és arra fogom használni, hogy tudjak Önöknek egy élesítő kulcsot és egy árajánlatot
küldeni a későbbiekre vonatkozóan. Azért célszerű telefonszámot megadni, mert előfordult
már, hogy valaki elírta az e-mail címet és nem tudtam elérni (vagy egyszerűen tele volt a
postafiókja és visszadobálta a leveleimet). Tehát egyik sem kötelező, sőt aktiválni sem, de
véleményem szerint praktikus ugyanúgy látni a rendszert, korlátok nélkül, mint ahogy az
később is használható lesz.
Miután kitölti az adatokat, a lenti kis sárga kulcsos gombbal tudja elküldeni. Fontos információ!
Nem érdemes jópofa dolgokkal elküldeni, mert ezek az adatok lesznek a generált kulcsban,
tehát ez jelenik majd meg a nyomtatásokon.
A regisztrációs adatok telepítésenként egyszer tölthetőek ki, csak úgy lehet ezt újra megtenni,
ha teljesen eltávolítja a rendszert és elölről kezdi a telepítést.
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1.31 A program-rendszer élesítése kulcslemezzel
Amikor demó programba lép, vagy még nem hosszabbította meg a frissítés lejáratát az aktuális
licenc-kártyával, az induláskor azonnal az alábbi képernyőt kapja. DEMÓ program esetében
válassza a Nem, most nem aktiválom nyomógombot.
Már használatba vett szoftver esetében a hosszabbítást, vagy új licenc (pl. valamilyen modul)
hozzáadását a Beállítások menü -> Rendszerinformációk pontjában tudja elvégezni, ha az
itt megjelenő ablakban megnyomja a Rendszer aktiválás kulcslemezzel gombot. Ekkor a
következőket fogja látni:

Az Útvonal mezőben megadhatja a licenc-fájl helyét (annak a CD-nek a helyét, amit tőlünk
kapott), vagy megkeresheti azt a Tallózás gombra kattintva:
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Ilyenkor azt a könyvtárt fogja átemelni a rendszer, amit az „aktuális könyvtár” feliratnál lát.
Ahhoz, hogy kijelöljön egy mappát, kattintson rá kettőt. Miután a megfelelőt megtalálta (és az
megjelent a kék feliratban), nyomja meg a Kiválaszt gombot.
Az előző ablakba visszatérve, megjelennek az elérhető licenc-kulcsok a listában, nyomja meg
a Mindet gombot, vagy jelölje ki azokat, amelyeket aktiválni szeretne.

Nyomja meg az Igen, most aktiválunk gombot. Amennyiben van már licenc-kulcs telepítve,
a program a következő kérdést fogja feltenni:

Válaszoljon Igennel, ha nem szeretne többszörös regisztráció miatt megtartani egy korábbi,
másik cég nevére kért licenc-kulcsot, amennyiben Nemmel válaszol, a programba lépéskor
választhat majd a jogosult cégek között. Ez utóbbira csak akkor van szükség, ha több
(könyvelő) cég nevére vásárolt licenceket szeretne egy gépen használni (nem több céges
rendszert!).
Miután megtörtént a regisztráció, a program a következő üzenetet küldi:
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1.32 A program-rendszer élesítése internetről
Szoftvereink egy aktiváló kód segítségével lehetőséget adnak arra is, hogy közvetlenül
élesíthetőek legyenek, ha van internet elérés a számítógépen.
Ehhez lépjen be a Beállítások -> Rendszer információk/Aktiválás menüpontba, majd a
rendszer információs ablakban nyomja meg az Aktiválás interneten gombot.

A megjelenő ablakba írja be az aktiváló kódot, melyet levélben bocsátottunk az Ön
rendelkezésére:

Amennyiben a kód megfelelő, a program üzenettel nyugtázza az élesítés megtörténtét, majd
az előzőhöz hasonló képet kell, hogy lásson. Ezután ki kell lépni a programból. A következő
belépéskor már a DEMO élesítő ablak nem fog megjelenni.
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1.4 A programrendszerek lejáratának hosszabbítása
Ehhez a művelethez nem kell más tennie, mint az általunk küldött licenc-kártya megfelelő
sorában található Hosszabbító kódot begépelni a megfelelő menüpontban. Ezt a Beállítások
menüben találja, a Licenc hosszabbítás alatt. A megjelenő ablakban a Kód mezőbe gépelje
be a kódot, majd nyomjon Enter gombot, vagy nyomja meg a Rendben gombot:

Sikeres hosszabbítás után a program nyugtázza a műveletet egy üzenettel:
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1.5 Programokon belüli (automatikus vagy kézi) frissítés
Amennyiben van internet a számítógépen, a programokat belülről is frissítheti kézi indítással
vagy automatikus módon.

1.5.1 Kézi indítású frissítés
A program alapképernyőjén megtalálható Segítség, aktiválás, névjegy, licenc gombra (kis
piros körben a kérdőjel) kell kattintani. Az ekkor megjelenő ablakban válassza a Töltsünk le
frissítést most lehetőséget a bal alsó sarokban.

A gomb megnyomásakor a rendszer – amennyiben van internet hozzáférés az adott
számítógépen – lehívja a rendelkezésre álló verzió információkat.

Ezen a képernyőn láthatja, hogy jelenleg Önnél milyen verziójú program fut, illetve, hogy az
Interneten melyik verzió áll rendelkezésére. Olyan esetben, ha például valamiért szeretné
újratelepíteni a programot, elindíthatja a letöltést még akkor is, ha esetleg a neten lévő verzió
alacsonyabb. A telepítéshez mindössze annyi a feladata, hogy a Letöltés gombra kattint.
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1.5.2 Automatikus frissítés bekapcsolása és működése
Állandó Internet kapcsolattal rendelkező számítógépen beállíthatja, hogy a program minden
indításkor ellenőrizze, elérhető-e a szoftverből frissebb verzió. Ehhez a Segítség, aktiválás,
névjegy, licenc ablakban tegyen pipát az Automatikus frissítés keresés program
indításkor jelölőnégyzetbe (az előző oldalon látja a képen).
Amikor belép a programba, az megnyitja az Internet kapcsolatot és lehívja az elérhető frissítés
információkat. Amennyiben a jelenleginél magasabb verziószámú változat érhető el, erről
üzenetben fogja tájékoztatni:

Ekkor az előzőekben leírtakhoz hasonlóan mindössze a Letöltés gombra kell kattintania.
Miután az aktualizált program rendelkezésre áll, nyomja meg a Telepítés gombot, ekkor kilép
és újraindul.

A következő belépésnél már az új program fog megjelenni.
Amennyiben valamilyen okból nem kívánja letölteni a frissítést, válassza a Mégse gombot az
ablak megjelenésekor.
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2. Az első indulás
A program indítása a Start menüből, vagy az ikonról történik.
Az első indításkor a program azt kéri, hogy legalább 1 céget vigyen be (demo üzemmódban 1
céget engedélyez a rendszer). Az üzenetablak OK gombjára kattintva, megjelenik a céglista,
amely ekkor még üres.
Ilyenkor kattintson a Hozzáad gombra, majd töltse ki a táblát az ábrán jelzett módon. Az egyes
rovatok között az Enter vagy TAB (előre) és a Shift+Enter vagy Shift+TAB (hátra) billentyűvel
mozoghat (érdemes ezt megszokni és később is követni, mivel ilyenkor nem hagy ki
semmilyen fontos adatot, ill. a program tud segíteni az alap adatok beírásakor). Miután felvitte
a kívánt adatokat, kattintson a Rögzítés gombra, vagy nyomja meg az Alt+R kombinációt.
Később is tudja a programot csak billentyűzettel vezérelni, ha az Alt és az aláhúzott betű
kombinációt nyomja meg. Ilyen esetben nem kell egérhez nyúlnia.

Az adószám mezőnek itt már fontos szerepe van. A program alaphelyzetben a cég
adószámának megfelelően nyit a munkakönyvtár alatt egy céges adatkönyvtárt. Az adószám
később is módosítható, de a könyvtár neve nem, ezért célszerű már az elején jól megadni. A
könyvtár névnek technikai szerepe van, azért célszerű ezt az alapértelmezést megtartani, mert
telefonos segítség kérés esetén könnyebben találjuk meg az adatok helyét. Hibás formátum
17

esetén a program figyelmeztetést küld és nem enged tovább, míg nem javítja. Nagyon fontos,
hogy pontosan vigyen be mindent, mivel a kibocsátott bizonylatokhoz eltároljuk az aktuális
beállításokat ezért ha az annak kiállításakor rosszul volt megadva, ez később nem
változtatható.
A mezők kitöltése után be kell jelölnie az Adatokat ellenőriztem, helyesek négyzetet,
máshogy nem fog tudni rögzíteni.
A rögzítés után a céglistában megjelenik a felvitt cég és az már kiválasztható.

Később, amikor indítja a programot, ugyanez az ablak fog megjelenni, itt kell kiválasztania a
céget és ezzel belépni.
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2.1 A program alapképernyője

A program keretében láthatja a program nevét és verziószámát. A verziószám felépítése:
20.05 jelzi a kód verzióját (első karaktere a forráskód éve, jelen esetben 2020, a következő a
hónapja, vagyis 05), míg a 0521 az ezen belüli alszámot, ami a frissítés letöltés hónapja és
napja (jelen esetben május 21.).
A képernyő alján és jobb oldalán a program funkcióinak eléréséhez szükséges ikonok vannak.
Az autó rendszámtábláján a könyvelt cég nevét és a kiválasztott évet írja ki (jelen képen
Dobrocsi Zsolt, 2020-as éve).
A jobb felső sarokban láthatja jelenleg bejelentkezett felhasználó nevét. Másik kezelő a sárga
kulcsra kattintva tud bejelentkezni a rendszerbe. Szintén ezzel a gombbal tudja Ön zárolni, ha
kis időre egyedül hagyja a gépét és nem szeretné, hogy valaki dolgozni tudjon benne az Ön
jogosultságaival.
Bármely képecske fölé állva az egérrel (nem kell rákattintani), a szoftver ki fogja írni, hogy az
adott ikonon milyen funkciót tud elérni. Ezt a kézikönyvet, amit most olvas, bármikor meg tudja
nyitni a jobb felső sarokban lévő kis kék könyvecskére kattintva, ha van internet a gépen.
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2.2 Nyomtatások
Itt most egy kis kitérőt teszek, mivel ez a program egészében lesz majd hasznos, nem egyegy funkcióhoz kapcsolódnak.

Az esetek legnagyobb részében a program nem közvetlenül a nyomtatóra dolgozik (ez alól
azért van kivétel, pl. munkalapok esetében), hanem először megjeleníti a képernyőn a
nyomtatási eredményt. A listák esetében ez feltétlenül igaz.
A képernyő alján lévő gombokkal tud az egyes oldalak között lépegetni, a megjelenítés
nagyságát százalékban beállíthatja.
A printerre a Kinyomtat gomb segítségével küldheti ki az eredményt, ha szeretné. Itt van még
egy aktuális oldal jelölőnégyzet, amit bepipálva csak az adott oldal kerül kiírásra (amit éppen
lát), nem a teljes dokumentum. A gomb megnyomásakor a program az alapértelmezettként
beállítottat (Beállítások ablakban kiválasztott) fogja felajánlani, de ezen itt változtathat:
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3. A kézikönyv megnyitása
Azért ezzel kezdem, mert ez a későbbiekben még sokszor fog Önnek segíteni. A képernyőn
egy kis piros nyíllal jelölöm mindig, hogy az alapképernyőn melyik ikonra lesz szükség az
adott funkció eléréséhez.

Amennyiben erre kattint, két dolog történhet. Ha már letöltötte a kézikönyvet valamikor
korábban, a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e frissíteni. Igen válasz esetén megkísérli
letölteni a netről a legutóbbit, nem leges válasz esetén pedig egyszerűen megnyitja a legutóbb
letöltöttet.
Érdemes időnként letölteni a frissített könyvet, hiszen azon folyamatosan dolgozom, tehát
mindig részletesebbé válik.
Ha még soha nem töltött le dokumentációt a programhoz és van internet a gépen,
mindenképpen le kell töltenie a megnyitáshoz.
Amennyiben olyan gépen használja a programot, amin nincs internet, csak úgy tud hozzáférni
ehhez a dokumentációhoz, ha egy másik számítógépen (amin van net) fellép a WEB oldalra
és onnan megnyitja. Ennek címe:
https://www.szerviz-programok.hu/files/drdautodoku.pdf
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4. Segítség, aktiválás, WEB-oldal, licenc

Ezen a képernyőn több hasznos funkciót és információt talál:
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Először is, itt láthatja az elérhetőségeinket telefonon, e-mailben, postán. Ha valamilyen
kérése, kérdése van, e-mail címeinken felteheti azokat, igyekszünk mielőbb válaszolni.
Megrendelés leadása a legegyszerűbben az általános információk címén tehető meg.
Ebben az ablakban látja a program regisztrált felhasználóját is. Ő az, aki jogosult a rendszert
használni. Ezeket az adatokat Ön nem tudja módosítani, a licenc tulajdonos adatai csak
általunk módosíthatóak.
A licenc feltételekről részletes információkat talál a jelen
dokumentáció elején, a szoftver szerződésben.
Ebben az ablakban találja meg egy program újra aktiválásához (pl. egy névváltozás) vagy a
licenc hosszabbításához szükséges gombokat.
Az aktiválás kulcslemezzel opciót akkor válassza, ha rendelkezik egy CD-vel vagy pendriveval, amin eljuttattuk Önnek a licenc fájlt. Ennek pontos leírását a korábbi, 1.31 pontban találja.
Az aktiválás internetes kóddal részletes leírását a korábbi 1.32 pontban találja. Ez akkor
használható, ha van internet a gépen és tőlünk egy aktiváló kódot kapott.
A szoftver (ha van net a gépen) képes a saját licenc-ét önműködően hosszabbítani. Amikor
megkapja a díjbekérőt, Ön ezt átutalja és hozzánk az összeg beérkezik, a mi rendszerünk a
számla kiállítása mellett az Ön jogosultságát is hosszabbítja. Ezt a program le tudja tölteni
anélkül, hogy Önnek dolga lenne vele. Amennyiben azokban ezt valamiért nem tudja megtenni
(pl. nincs internet), akkor a kiküldött hosszabbító kódot beírva, kézi módszerrel is meg tudja
azt hosszabbítani. Erről részletesen az 1.4 pontban olvashatott korábban.
A töltsünk le frissítést most gomb segítségével bármikor letöltheti a program legfrissebb
változatát az internetről. A megjelenő képernyőről és annak használatáról a korábbiakban az
1.5 pontban olvashatott.
A WEB oldal megnyitása böngészőben gombbal megnyithatja a WEB oldalunkat internet
böngészőben.
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5. Beállítások
Ahhoz, hogy a program tudjon működni, bizonyos információkra szükség van. Ezt itt érheti el:

A gomb megnyomásakor a következő ablakot fogja látni:
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A képernyő felső részében láthat néhány hasznos információt. Amikor esetlegesen segítségre
lesz szüksége a program használatához, az itt szereplő információk hasznosak lesznek
műszaki kollégámnak.
Ebben az ablakban tudja beállítani vállalkozása nyitvatartási idejét. Ez csak egy kényelmi
dolog, a program a naptár kezelésénél automatikusan ennek megfelelően ajánlja majd fel a
megjelenített időpontokat, de abban az ablakban természetesen ettől el fog tudni térni. Azért
célszerű beállítani…
A programhoz használni szándékozott nyomtatót itt választhatja ki. A nyomtatások alkalmával
a rendszer megerősítést fog kérni, hogy hova küldje az adatokat, de az itt kiválasztottat ajánlja
fel, tehát ez is kényelem szempontjából lesz érdekes.

5.1 Saját logo beállítása
A kinyomtatott anyagok jobb felső sarkában megjelenítheti cége logoját. Ehhez azt be kell
másolni a cég adatkönyvtárába, de ebben segít Önnek a program.
A feladat, hogy készítsenek egy kb. 500 képpont széles képet, flogo.bmp néven.
A főképernyőn az ikonra kattintáskor megjelenik egy ablak:

A képernyő tetején egy forrás útvonalat adhat meg vagy a Tallózás gombbal kiválaszthatja
azt a helyet, ahol az flogo.bmp van. Ezután már csak meg kell nyomni a Másolás a céges
könyvtárba gombot és az be is kerül oda.
A jelenleg beállított logo törlése gombbal eltávolíthatja a céges mappából a logót, ha
mégsem akarja azt a továbbiakban használni. Az eredeti helyen (forrás útvonalon) lévőt ez
nem érinti.
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5.2 Műhelyek kezelése
A rendszerben nem csak egy telephely, hanem akár egymástól fizikailag elkülönült műhelyek
raktárak adatait is nyilvántarthatja. Ehhez nyomja meg a Beállítások ablakban a Műhelyek
kezelése gombot.

Az ablak eredetileg üres, de a fenti képen már két minta sort láthat.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, VALAMENNYI LISTÁNKRA
Valamennyi ilyen felépítésű lista ablakunkra igazak a következők:
 új tételt mindig a Hozzáad gomb segítségével vihet fel;
 egy sort módosítani úgy tud, hogy a listában rákattint (kijelöli kékkel, ahogy fent látja),
majd a Módosítás gombra kattint;
 egy tételt úgy törölhet, hogy fent rákattint (kijelöli a sort), majd megnyomja a Törlés
gombot. Ekkor a program visszakérdez, hogy valóban szeretné-e törölni, majd – ha
megerősítette – elvégzi a törlést.
Még egy kis kényelmi információ: minden lista ablakban igaz az is, hogy
 ha egyszerűen a törzs kezelésbe jött be (ezt onnan látja a legegyszerűbben, ha a
Kiválaszt gomb szürke), akkor egy sorra kettőt kattintva az olyan, mintha megnyomta
volna a Módosítás gombot;
 ha azért látja a listát, mert valahol F1 gombot nyomott (pl. egy autó sorszámát vagy
egy vevő kódját keresi) és a Kiválaszt gomb aktív, akkor a dupla kattintás annak felel
meg, mintha ráállt volna a sorra és megnyomta volna a Kiválaszt gombot.
Amikor keres valamit és sok tétele van (pl. vevőknél), egyszerűen kattintson a listába, majd
kezdje gépelni a keresett szöveget. Ekkor a program egyből ugrik arra a sorra, ahol az
megtalálható. Ha nem ezt keresi, akkor írhatja tovább, vagy az Enter gomb megnyomásával
annak a részletnek, amit már eddig begépelt, a következő előfordulására ugrik a rendszer. A
kereső feliratot eltüntetni és a keresést abbahagyni az Esc gombbal tudja.
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Na és akkor nézzünk egy konkrét felvitelt.
A műhely adatainak felviteléhez először nyomja meg a Hozzáad gombot, majd töltse ki a
megjelenő ablakot értelemszerűen:

A mezők tartalma:
 a sorszámot a program automatikusan adja, azon Ön nem tud változtatni, de ezzel
Önnek nem is kell igazán foglalkoznia;
 a megnevezés mezőbe írja, ami alapján egyértelműen fogja tudni azonosítani a
raktárt, műhely területet, szerviz autót, konténert stb.
 amennyiben ez egy konkrét fizikai címen van, ami érdekes lehet a későbbiekben, akkor
kitöltheti az irányítószám, város, pontos cím sorokat, de nem kötelező
 amennyiben egy helyen több terület van (pl. műhely, raktár, udvar), azt az alegység
mezőbe írhatja be.
A mezők között előre, vagy hátra felé nem szükséges egérrel kattintgatni, hanem a Tab és
Enter gombok segítségével tud haladni. Ha valamelyiket Shift-tel együtt nyomja meg, akkor
pedig hátrafelé lépeget.
Az ablakokban előfordul, hogy a gombokon egy-egy betűt aláhúztunk (a fenti képen pl. az „R”
betűt a Rögzítés gombon), ha ezt a betűt Alt gombbal megnyomja, az olyan mintha arra
kattintana (jelen esetben az Alt+R a Rögzítés gombnak felel meg). Az Esc gomb általában
félbehagyja amit éppen csinál.

Tipp: ide nem csak fizikailag elkülönülő műhelyeket vihet fel, hanem akár szerviz autót,
vagy csak egy külön konténert is, ami az udvaron van. Mivel az egyes eszközöket (pl. egy
szerszámkészletet) hozzá tud rendelni egy ilyen „telephelyhez”, hasznos lehet ez az eszközök
felvitelekor, tárolásánál, leltározáskor.
Miután kitöltötte az egyes rovatokat, nyomja meg a Rögzítés gombot, akkor kerül az új tétel a
listába. Módosításkor is így tud eljárni, a változtatás akkor is a Rögzítéssel íródik be, a Mégse
gomb esetén nem lesz változás.
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5.3 Szerelők kezelése
A programban rögzítheti a munkatársait, különös tekintettel azokra, akik esetében orvosi
alkalmassági igazolás szükséges rendszeres időközönként.
Ehhez kattintson a Szerelők kezelése gombra. Az ablak az eddigiekkel megegyező felépítésű
és ugyanúgy működik:

A listában láthatja a dolgozó nevét, ha felvitte, az orvosi alkalmassági érvényessége, ill. a
műhely/telephely, ahol dolgozik. A felvitelhez nyomja meg a Hozzáad gombot, a képernyő:
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Itt is igaz, hogy a rendszer generálja a sorszámot, abba nem tud – és nem is kell – belenyúlni.
A naptárnál majd hozzá tud rendelni szerelőket is a feladatokhoz (pl. az autóvillamossági
feladatokhoz az autóelektronikai műszerész kollégáját, míg egy futómű beállításhoz egy
szerelőt).
Az orvosi alkalmassági lejárati időpontját vigye be a következő mezőbe, ha van. Akinek nem
érdekes, ott nem kell megadnia. A rendszer az orvosi lejárata előtt 30 nappal fogja
figyelmeztetni, hogy erre figyelnie kell. Az ilyen tételek a listában is pirossal jelennek meg.
A következőkben kijelölheti a felrögzített helyeket (műhely, iroda stb. amit az előző pontban
részleteztünk), hogy hol dolgozik.
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5.4 Biztonsági mentés készítése / visszatöltése
Itt egy újabb fontos, bár sokak által elhanyagolt feladatra hívjuk fel a figyelmet. Az Ön adatai
(amit fáradságos munkával berögzít) az Ön számítógépén vannak tárolva. Milyen veszélyek
fenyegetik ezeket:
 vírusok,
 a gépben lévő merevlemez (vagy SSD) meghibásodása,
 betörő elviszi,
 ügyes dolgozó (akinek meggyőződése, hogy tudja, mit csinál) – fogja és beletöröl
 tűzkár, vízkár (Oszkár) stb…
Miért írom ezt le? Mert eddig (Oszkárt leszámítva) mindennel találkoztam az elmúlt 25 évben.
Ezen mindenki mosolyog, egészen addig, amíg több évnyi adatát el nem bukta.
Amennyiben a programot valami éri, azzal „nem kell törődnie” (persze idézőjelesen). Azt én
bármikor tudom pótolni, csakúgy mint az élesítéshez szükséges licenc kódot. Az adatait
azonban nem!
A rendszer kínál egy nagyon egyszerű megoldást arra, hogy megelőzzük az adatok
elvesztését. Ehhez kell egy pendrive, külső lemez vagy bármilyen olyan adattároló
(megbízható!!!), amit rá tud csatlakoztatni a gépre és a mentés elkészítése után le tudja róla
venni, majd el tudja tenni azt egy biztonságos helyre (páncélszekrény, táska, otthoni íróasztal
fiók stb.). A lényeg, hogy lehetőleg ne azonos helyen legyen a géppel és ha épp nem
használja, ne legyen csatlakoztatva a számítógéphez.
Erre való a biztonsági mentés. Kattintson a Biztonsági mentés gombra a rendser ablakban.
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Az ablak felső részén van egy útvonal. Mivel a z útvonalnak létezőnek kell lennie, a program
a saját adatkönyvtárát adja be alapértelemezettként, de ez nem jó biztonsági mentés
készítésére, hiszen az adatok amúgy is ezen a helyen vannak.
Csatlakoztasson egy külső eszközt, pl. egy pendrive-ot, majd nyomja meg a Tallózás gombot.
Ekkor bejön az aktuális mappa útvonala:

Nyissa le a felső meghajtó választást, és keresse meg a pendrive-ot:

Az én számítógépem pl. most E: betűvel hozta fel az eszközt.
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Ha rákattint, megjelenik annak tartalma: Ekkor kell a középső blokkban rákattintani a meghajtó
un. gyökérkönyvtárára:

Ekkor a fa struktúra (középső) rajz alatt megjelenik az Aktuális könyvtárnál a meghajtó betűjele
(jelen esetben E:\). Ekkor már rákattinthat a Kiválaszt gombra, ezzel kijelöli és visszatér az
előző képernyőre, ahova az útvonalba már beíródott a pendrive:
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Itt még egy adalék: a program meg fogja jegyezni ezt a mentési útvonalat, később ezt
fogja felajánlani. Amennyiben a gépben nem változik különösebben semmi, általában a
rendszer mindig ugyanúgy szokta felhozni a külső meghajtókat is, de a biztonság kedvéért
akkor is érdemes ellenőrizni.
Miután ezt megtettük, mostmár nincs akadálya, hogy elkészítsük első mentésünket. Nyomjuk
meg a Mentés gombot. A program becsomagolja az adatokat, majd kiírja a megadott útvonalra:

A kis ablakban látja a folyamat előre haladását, és optimális esetben (ha sikeres volt) ki is írja
a szoftver, hogy sikeresen mentett. Előfordulhat, hogy van már mentés a lemezen korábbról,
ilyenkor a kiírás előtt még kér egy megerősítést:
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Természetesen jóvá kell hagyni, ilyenkor a rendszer a korábbi mentést törli a lemezről és kiírja
a mostanit. Ha nagyon biztosra akar menni, külön mappákba is rakhatja az egyes mentéseket,
így többet is megőrizhet.
Előfordulhat, hogy az Ön számítógépét kicsit elállítgatták és a Windows 7 vagy Windows 10
ZIP alap szolgáltatása nem működik megfelelően. Ilyenkor hibaüzenetet fog kapni már a
csomagoláskor (nem a kiírásnál) ilyenkor pipálja be a Régi (DCF) csomagolás használata
jelölőnégyzetet. Ezzel nagyobb méretű lesz ugyan a fájl, de szinte biztos, hogy működni fog.
Természetesen inkább a korszerűbb (nem a DCF) típus használatát javasoljuk.

Adatok visszatöltése
Ha valami baj történt, de van biztonsági mentése, a program telepítése után egyszerűen csak
vissza kell töltenie a korábban elkészített mentést. Ehhez keresse meg annak útvonalát, majd
nyomja meg a Visszatöltés gombot.
Ilyen esetben az éppen a programban lévő adatok törlődnek és betöltésre kerül az az
állapot, ami a mentéskor volt, tehát beáll az akkori állapot. Éppen ezért ezzel a
paranccsal óvatosan bánjon!!!

Rutinos versenyzőknek
Előfordulhat, hogy e-mailben szeretne egy mentést az otthoni gépre (vagy a főnökének)
átküldeni, hogy ellenőrizzen adatokat, vagy akár csak barátkozzon a rendszerrel. Ezt
megteheti az E-mailben küldés gombra kattintva:

A Küldés gombra kattintva, a rendszer a számítógép beállított levelező rendszerét használva
elindít egy e-mailt, mintha kézzel írta volna. Ezt majd a levelező programot megnyitva, onnan
tudja elküldeni. Mivel ez minden gépen más lehet, ennek működése nagyban függ a
számítógép beállításaitól, ezért ennek használhatóságát nem tudjuk garantálni. Ha nem
működik, először próbálják megoldani a rendszergazdájukkal, vagy Ő hívjon és segítek.
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És ha segítség kell…
A program lehetőséget ad arra is, hogy Ügyfélszolgálatunktól kérjen segítséget. Ehhez
becsomagolja a cég aktuális évének anyagát, és csatolmányként azt elküldi nekünk az Ön
által leírt adatokkal/információkkal együtt:

Fontos, hogy a Küldés gomb csak akkor aktiválódik, ha a mezők ki vannak töltve. Írja le a
problémáját, lehetőleg minél konkrétabban, mert egy „valami nem jó” vagy egy „tudja
Zsoltikám, amiről beszéltünk” üzenetből nem biztos, hogy fogunk tudni segíteni. Nem kell
túlbonyolítani, de azért legyen egyértelmű, hogy mivel és mi a gond.
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5.5 Speciális feladatok
Itt olyan egyedi, ritkán használt funkciókat fog találni, melyeket normál esetben nem kell
használnia.

5.6 Évváltás
A program automatikusan nem válthat évet, a dátum alapján, hiszen minden év
végén/következő elején vannak olyan feladatok, melyeket el kell végezni. Éppen ezért ezt nem
is fogja megtenni (csak figyelmeztet rá), csak abban az esetben, ha ide belép.
A figyelmeztetés az induláskor jelenik meg, ha a dátum alapján az indokolt:

Visszatérve az Évváltás gombhoz, megnyomásakor a program egy megerősítést kér:

Yes-re kattintva, elvégzi az adatok megnyitását a következő évre, majd nyugtázza:
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6. Partnerek kezelése
A rendszerben a vevők és beszállítók adatai törzsekbe rögzíthetőek, így lehet a későbbiekben
könnyen hozzáférni azokhoz. Mind a vevő, mind a szállító adatok felépítése nagyon hasonló.

6.1 Vevő partnerek adatainak kezelése
A törzs eléréséhez kattintson az alábbi gombra:

A megjelenő ablak:
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A program vezérlése rendkívül egyszerű és egy logika szerint történik.
Új tételt bármely listánkban a Hozzáad gombbal tud rögzíteni. Ilyenkor megnyílik egy ablak,
oda beírhatja az adatokat, majd az egy új tételként kerül a listába.
Egy már létezőt módosítani mindig úgy tud, hogy rááll a listában és megnyomja a Módosítás
gombot. Ekkor ugyanaz az ablak fog megjelenni, mint az új felvitelnél, de kitöltött adatokkal. A
kívánt módosításokat tárolhatja a Rögzítés gombbal, vagy elvetheti a Mégse gomb
segítségével.
Egy tételt törölni úgy tud, hogy rááll a listában, mjad megnyomja a Törlés gombot.
A többi gomb mindig az adott ablakhoz kapcsolódó feladatokat valósít meg, de ezek állandóak.
Rutinosabbaknak írom, hogy ha egy egyszerű listában kettőt kattintanak a sorra, az a
Módosítás gombbal egyenértékű, míg, ha a listát úgy érték el, hogy valahonnan F1 gombbal
behívták (pl. vevő kiválasztásakor egy munkalap felvitelnél), az a Kiválaszt gombbal
egyenértékű. Természetesen utóbbi esetben aktív a Kiválaszt gomb a képernyőn, tehát a
listában ráállva, azt is megnyomhatják. De ezt majd megszokják…
Mint azt láthatja, a listában a rendezési szempont szerint a cégnév / összekötő név / cím
szerepel. Keresni a rendezési szempont szerint lehet.
A rendezési szempontot a lista alatti rádió gombokkal tudja beállítani az adott gépen. Ez azt
jelenti, hogy hálózatban használva a rendszert, Ön kérheti ezt a rendezést sorszám szerint,
attól függetlenül, hogy a szomszéd asztalnál ülő kollégája név szerint szereti használni,
egymás listáit ezzel nem fogják elállítani. Ez a későbbiekben is valamennyi listánkra igaz (pl.
termékek).
A keresés ezekben az ablakokban nagyon egyszerűen történik: a listára kell egyet kattintani,
hogy a „fókusz” arra kerüljön (ha nem azon van), majd egyszerűen kezdje el gépelni a keresett
kifejezést. A program mindig az első előfordulására fog állni. Ha egy következőt keres, míg a
„Keressük” felirat látszik, az ENTER gomb mindig a következő megfelelőre ugrik. Ilyenkor a
keresést az ESC gombbal tudja abbahagyni. Ha olyan gombot nyom keresés közben, amilyen
betűt egyáltalán nem talál a program, azt nem is fogja kiírni keresés közben.
Listát nyomtathat a partnerekről, illetve a megfelelő gombot megnyomva, megnézheti az
éppen a kék csíkkal kijelölt partnerhez tartozó járműveket, vagy az adott partnernek írt
munkalapjait.
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A partnerekről nyilvántartott adatok a következők:











az iratokra a cégnév és a cím, valamint – ha ki van töltve – a bankszámla és adószám
kerül;
összekötő neve, telefon és fax, valamint a megjegyzés adatok az Ön egyszerűbb
adatkeresését segítik;
a fizetési mód beállítása esetén ez lesz a partnerhez rendelt alapértelmezett fizetési mód.
Természetesen a munkalap készítés során ezt is felülbírálhatja, csakúgy, mint a többi
adatot;
megadhatja az átutalások esetén alkalmazandó napok számát. Abban az esetben, ha ez
az adat nem 0, a program a megadott számú napot teszi rá a kiállítás keltére, ellenkező
esetben az alapértelmezéseknél beírtat;
ugyancsak kijelölheti, hogy az adott partner alapesetben melyik árkategória szerint kapja
a termékeket, amit természetesen szintén változtathat a bizonylat kitöltésekor, ill. azt a
kedvezmény százalékot, ami alapértelmezett a partner esetében;
a postai cím elkülöníthető a normál cégcímtől, ennek ott van jelentősége, ha egy
partnerének több telephelye van. Ezért van ott még egyszer telefon/mobil telefon mező

Érdemes a mintában szereplő Alap árkategória és Alap kedvezmény mezőknél kicsit
megállnunk. Az egyes vevőkhöz hozzárendelhető, hogy milyen kedvezmény van
megállapodásban az Ő esetükben.
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6.2 Beszállítók adatai

A készletek beszerzését partnerhez kötheti, így visszakereshető, hogy milyen termékeket hol
szerzett be, illetve a forgalmi adatokat is nyomon tudja követni. Ehhez fel kell vinnie a beszállító
listába:

Mind a vevő, mind a szállító adatok listájára jellemző, hogy azok a partnerek, akiknek az adatai
nincsenek kitöltve rendesen, azok pirossal jelennek meg. Mit jelent ez: a címet
irányítószám/település/közterület bontásban kell beírni. A többi opcionális.
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7. A raktár rendszer használata
A termékekkel kapcsolatos műveleteket itt hajthatja végre. Elkülöníthet egész raktárakat,
felviheti a termékek adatait, itt rögzítheti a készletek változásait. Szintén itt tud különféle
lekérdezéseket végrehajtani, amik a készleteket érintik. Ezt a program többi funkciójához
hasonlóan a főképernyőn lévő gomb segítségével tudja elérni.

Miután a készlet gombra kattintott, először megjelenik a raktár választást lehetővé tevő ablak.
Mivel előfordulhat, hogy fizikailag vagy elszámolásban el kell különítenie készleteit, a
programban 000-999 közötti kóddal (sorszámmal) elkülöníthet ilyen valós vagy elvi raktárakat.
A program legelső indításakor egy „központi raktár” mindenképpen bejegyzésre kerül.
Amennyiben több külön raktárt kíván kezelni, ezeket Önnek kell felvinnie. Ha nem akar
alraktárakra bontást, nem kell másikat felvinnie, nyugodtan használja ezt. Ennek a kódját
megváltoztatni, törölni, a rendszer működése miatt tilos.
Az egyes raktárak különböző típusúak lehetnek:




bizományba kapott: azoknál a beszállítóknál alkalmazhatja, akik úgy adják oda Önnek
az árujukat, hogy azzal csak később kell elszámolnia. Így Ön beviheti egy alraktárba ezeket
a tételeket, majd egy elszámolási időszak végén lekérheti a fogyást és ez alapján
rendezheti le a számlát.
bizományba adott: olyan esetekben, amikor Ön ad ki utólagos elszámolásra
viszonteladójának árut, ez azért hasznos, mert így a bizományos szállítólevél megírásakor
ebbe önműködően bekerülnek azok a tételek, melyeket a vevője elvitt, és így Ön is nyomon
tudja követni a fogyásokat.
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saját alraktár: olyan esetekben hasznos, ha nem csupán egy raktára van, hanem több
hely szerint különálló vagy helyileg ugyan egységes, de logikailag külön kezelendő

FIGYELEM! A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a központi raktárt minden esetben a „000’
kódon keresi. Ezért ennek a raktárnak a kódját nem változtathatja meg!
Fontos kitétel, hogy központi raktár csak egy lehet. Valamennyi termék statisztika ebből
készül, éppen ezért, ha Ön egy új terméket visz be egy alraktárba, az itt is meg fog jelenni.
Éppen ezért, ne törölje a 000 raktárból ezeket az áruféleségeket.
Újabb raktárt a Hozzáad egy új alraktárt gombra kattintva rögzíthet. Ekkor megjelenik a beviteli
ablak.
A program felajánlja a következő kódot, amit megváltoztathat, de egyszerűbb és biztosabb, ha
elfogadja. A raktárakat úgyis név alapján tudja majd kezelni, a kódnak nem lesz jelentősége,
csak a program működése szempontjából.

Amennyiben olyan raktárt szeretne nyitni, ami kifejezetten egy partneréhez van
hozzárendelve, a Partnerkód mezőben F1-et nyomva kiválaszthatja a megfelelőt.
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A készletbe lépéskor mindig ki tudja választani, hogy melyik raktárral kíván dolgozni. A
sorrendet is tetszés szerint módosíthatja a Feljebb a listában és a Lejjebb a listában
gombokkal. Kód alapján rendeztetheti a programmal a Raktárak sorbarendezése gombbal.

Továbblépéshez kattintson rá kettőt arra, amelyikkel dolgozni szeretne vagy egyet a
megfelelőre a listában és nyomja meg a Kiválasztja a raktárt gombot. Utóbbit ENTER gomb
megnyomásával is eléri. Kinek-kinek megszokott módszere szerint…
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7.1 Termékek kezelése
Miután kiválasztotta a megfelelő raktárt, már a termékekkel foglalkozhat. A lista rendkívül
egyszerű, láthatja benne a termék cikkszámát (ezt a továbbiakban Azonosítónak hívjuk), a
beszállítói cikkszámát, megnevezését, a készleten lévő mennyiséget és egységet, valamint a
nettó és bruttó eladási árat.

A gombok és azok használata:
 hozzáad: itt viheti fel egy új termék alap adatait;
 módosít: itt módosíthatja valamely adatát egy terméknek. Ehhez először álljon rá a
listában, majd nyomja meg a Módosít gombot,
 töröl: amennyiben a jelenlegi mennyiség nulla és az adott évben nem volt mozgás a
termékből, ennek megnyomásával távolíthatja el a listából. Itt is először álljon rá a listában,
majd nyomja meg a gombot. Egy megerősítő kérdés után a termék törlődik a listából,
 nyomtatás: itt különféle listákat készíthet a termékekről
 karton: először álljon rá arra termékre, amelynek a készlet mozgásaira kíváncsi, majd
nyomja meg a gombot. A megjelenő ablakban láthatja az adott évben történt készlet
változásokat. Erre lentebb még kitérünk;
 beszállítók: álljon a listában arra a termékre, amelyikre kíváncsi és nyomja meg a gombot.
A program fel fogja hozni listába az egyes korábbi beszerzéseket, kitől hozatta és mikor,
milyen áron. Amennyiben egy termék gyári számos volt, az egyes tételek egyesével
fognak megjelenni a listában, gyári számonként, így könnyen visszakereshető egy adott
tétel;
 leltár felvétele: itt a készlet ellenőrzésekor szükséges leltár rögzítést teheti meg
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7.2 A tételek adatlapja
Amikor megnyomja a Hozzáad vagy a Módosít gombot, ez az adatlap fog megjelenni.

Az egyes mezők jelentése:
 azonosító: ez minden rendszerben más néven szerepel, van aki cikkszámnak, van aki
árukódnak hívja. Az adott termékre ezzel hivatkozhat a mi programunkban.
Természetesen ezt majd nem kell megjegyeznie, ahol bekéri a szoftver az azonosítót,
mindig van F1 gomb, ahol megjelenik a lista és kiválaszthatja onnan, de célszerű
valamilyen logika szerint felépíteni az azonosítót. Azért célszerű nem egy egyszerű
sorszámot adnia a termékeknek, mert eszerint tud rendeztetni, vagyis ha egy alkatrész
típusból a használat során újabb fajta érkezik, azt a listában egy kupacba tudja gyűjteni.
Mire gondolok: a fenti példában a „POLSZ 001” arra utal, hogy a POLlen SZűrőkből ez
az első. Az előző oldalon a listában látszik, hogy a következőben mást tételeket vittem
fel, tehát ha most egy új pollenszűrőt kellene rögzíteni, az a sor végére kerülne.
Azonban, ha azt egy „POLSZ 002”-vel visszük fel, az oda rendeztethető a másik alá,
így azok egy kupacban lesznek, ezzel könnyebbé téve a keresést;
 gyári cikkszám: ez a mező segít abban, hogy a gyári cikkszámot (vagy a beszállítónál
lévőt) is könnyebben lehessen megtalálni;
 vonalkód: a mezőben lehet eltárolni a termék vonalkódját, ha van neki ilyen. Ha nincs,
lehet nyomtatni rá címkét, így könnyebben azonosítható, ha vannak megfelelő
technikai eszközeink;
 megnevezés: a terméklistában, kalkulációkban, ajánlatokon, munkalapokon és
minden termék hivatkozásnál ez lesz a megjelenő név;
 idegen nyelvű név: amennyiben idegen nyelvű ajánlatot írunk, ezt fogja nyomtatni a
rendszer. A program egy féle idegen nyelvet kezel, tehát ha. pl. általában német nyelvű
ajánlatokat kell készíteni, akkor az egész programban célszerű ebbe és az idegen
nyelvű megjegyzés, idegen nyelvű egység mezőkbe következetesen németül írni;
 megjegyzés: ide kiegészítő információkat írhatunk az adott termékhez;
 idegen nyelvű megjegyzés: ez a megjegyzés szövege a kiválasztott idegen nyelven;
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ÁFA kulcs: a termék ÁFA kulcsa, amennyiben pl. egy ajánlatot vagy munkalapot írunk;
súlyozott vételár: a program a termék beszerzésekor egy un. súlyozott átlagárral
dolgozik. Ennek számítása rendkívül egyszerű. a beszerzéskor megnézi, hogy a
termékből mennyi van jelenleg készleten darabra és forintban annak mennyi az össz
értéke. Ehhez hozzáadja az aktuális beszerzést, majd visszaosztja a teljes (új)
mennyiséggel: Konkrét példán: van 10 db 2.000 Ft-os alkatrészünk. Ennek az értéke
20.000 Ft. Most vásárolunk újabb 5 db-ot, de most 3.000 Ft-ért. Ennek az értéke 15.000
Ft. A kettő együtt 35.000 Ft-ba került nekünk, és mostmár 15 db van készleten. Ez azt
jelenti, hogy egy darab 35.000 Ft / 15 db = 2333 Ft-ért került hozzánk;
vételi érték: ez az előző pontban említett összes érték (amennyiért a teljes
mennyiséget, ami raktáran van, összességében beszereztük;
utolsó beszer. ár: ez a legutóbbi beszerzési nettó ár;
eladási ár: a rendszer meg tud különböztetni egyszerű eladási és beépítési árat. Egy
ajánlatnál eldönthető, hogy eladási vagy beépítési árral készüljön el;
beépítési ár: ez a kalkulációkban és munkalapokon használt nettó ár;
dev. eladási ár: eladási ár az adatlapon megadott devizanemben
devizanem: amennyiben nem Ft-ban adunk ajánlatot, vagy írunk munkalapot, itt
állíthatja be, hogy milyen devizanemben legyen;
mennyiség: ez a készleten lévő mennyiség jelenleg;
egység: a termék mennyiségi egysége (db, liter, kg, stb.);
idegen egység: a mennyiségi egység idegen nyelven;
min. készlet: a program itt fog jelezni, hogy kell beszerezni belőle. Amennyiben nullán
hagyja, a program úgy veszi, hogy nem kell minimum készlettel foglalkoznia;
KSH jel: ez a megfelelő besorolási jel (VTSZ, TESZOR)
KSH szám: ez a konkrét kód (pl. VTSZ szám)
polckód: a raktárban, amennyiben szükséges, metgadhatja, hogy fizikailag hol kell
keresni az adott alkatrészt. Ennek főleg nagyobb méretű raktárt üzemeltetőknél van
jelentősége;
garancia nap: ha nem nulla, azzal jelzi a rendszernek, hogy hány nap garancia
vonatkozik a termékre (ennek a jótállási jegy nyomtatásakor lesz jelentősége);
gyári számos termék: a jelölőnégyzetbe pipát téve tudja jelezni a programnak, hogy
beszerzéskor vagy felhasználáskor kérje el az alkatrész gyári számát és rögzítse azt
pl. az adott munkalaphoz;

Az árakhoz kapcsolódóan egy nagyon fontos dolog: a rendszert mindent ÁFA nélküli, nettó
áron tart nyilván és arra akkor számolja fel az ÁFÁ-t, amikor az kell (pl. ajánlatban).
Azok a mezők, melyek szürke hátterűek, közvetlenül nem módosíthatóak, azok értéke a
készletmozgás felvitelével változik.
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7.3 Készletmozgás rögzítése
A főképernyőn kattintson a Készletmozgás ikonjára:

Először válassza ki a megfelelő raktárt, majd a megjelenő ablakban a mozgás jellegét:
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Adja meg a mozgás dátumát, majd a bizonylatszámot (pl. szállítólevél vagy számla sorszáma).
Amennyiben nem ad meg bizonylatszámot, a rendszer a mozgás jellegéből, a dátumból és az
időpontból automatikusan képez egyet, mivel ez a működéséhez mindenképpen szükséges.
A következőkben adhatja meg az érintett partner kódját vagy ki is választhatja (F1
megnyomásával) a listából. Ilyenkor a partner értelemszerűen választható, pl. beszerzésnél a
szállító törzzsel dolgozik a program.
Utána az árak devizaneme, és amennyiben nem Ft (HUF), az alkalmazandó deviza árfolyam
következik.
A fentiek kitöltés után következhetnek a tételek.

Az azonosítót (ez a raktár tétel egyedi azonosítója, szokták még termékkódnak, cikkszámnak
is hívni) beírhatja vagy F1 gombbal beemelheti a raktárlistából. F1 gomb megnyomásakor és
a raktárból kiválasztva azonnal megjelennek az adatai, a kódot bírva a mező elhagyásakor
fognak azok betöltődni. Ezután vigye fel a mennyiséget, egységárat (utóbbi beszerzésnél
nagyon fontos és később csak körülményesen módosítható), egyéb mozgáskor a felajánlottat
el is fogadhatja, ha az megfelelő.
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Így össze kell rakni a listát, közben ennek teljes értékét tudja ellenőrizni a képernyő felső
részén:

Olyan termékek esetében, amelyek gyári számmal ellátottak, ezt a raktári adatlapon be tudja
jelölni. Ilyen kiválasztásakor, a készletmozgás ablak kicsit másképp néz ki:

A nyíllal jelzett ki négyzetet bepipálva, a mozgás rögzítése előtt lehetősége lesz arra, hogy
felvigye az egyes darabok konkrét gyári számait, így a garanciális visszakövetést később
egyszerűsítheti, illetve a program ez alapján fogja a jótállási jegyet is nyomtatni.
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Gyári számos termék felvitelekor, ha a listában egy ilyen tételre áll rá, a képernyő alján aktívvá
válik a Gyári számok (tételhez) gomb:

Megnyomásakor az adott tételsorban szereplő termékek adatait: rögzítheti:
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A program mindig annyi sort fog nyitni a táblázatban, amennyit a készletmozgásban megadott
mennyiségként.
Ezek az adatok szintén feljegyzésre kerülnek a termék kartonján. Kiadáskor a jelenleg elérhető
gyári számok listájából tudja majd kiválasztani a megfelelőt (beépítés, értékesítés).
Amikor végzett az adott készletmozgás felvitelével, a Rögzít, kilép gombbal tudja
véglegesíteni a beírtakat. Ekkor a program elvégzi a mozgás jellegéből adódó módosításokat
(pl. árubeszerzéskor megnöveli a készleten lévő mennyiséget és az árukészlet teljes értékét),
majd bezáródik az ablak. Természetesen a gomb megnyomásakor egy biztonsági
megerősítést még kér a program.
Minden egyes alkatrészről, áruról ami a raktárban szerepel, kartont vezet a szofver. Ez azt
jelenti, hogy később annak mozgásait vissza tudja keresni, olyan adatokkal együtt, hogy
honnan, mikor, kitől szerezte be, kinek értékesítette, mennyiért stb. Ez egy garanciális
ügyintézés esetén lesz például hasznos.

A termékek kartonját a normál raktár listában bármikor meg tudja nézni a Karton gomb
megnyomásával:

A kartonon látja a mozgás dátumát, az ehhez kapcsolódó bizonylatszámot, jellegét,
amennyiben munkalapon történt a rögzítés, annak sorszámát.
A bevétel / kiadás / egyenleg oszlopokban a mennyiségeket látja.
A vételár / eladási ár oszlopokban nettó forintban látja az értékeket.

51

Abban az esetben, ha a mozgáskor adott meg partnert, annak kódja is megjelenik:

És itt most egy kis kitérőt tennék. Előfordulhat, hogy egy mozgás felvitelekor hibás adatot írt
be. Vannak olyan mezők, melyek a program helyes működése érdekében közvetlenül nem
módosíthatóak. Ilyen pl. a súlyozott vételár (erre még kitérek). A javításra azonban az
Árubeszerzés esetében van mód. A kartonon kattintson kettőt a javítandó sorra. Ekkor egy
ablak jelenik meg:

Ebben elvégezheti a módosításokat, majd a Rögzítés gomb megnyomásakor a rendszer nem
csak a tételsort fogja javítani, hanem végig viszi az értékek újraszámítását az adatbázisokon.
Azért a beszerzés javítható kizárólag, mert egyébként olyan fals információk kerülhetnének a
programba, melyek később komoly problémákat okozhatnának (pl. egy munkalapon kiadott
termék eladási ára vagy mennyisége nem módosítható).
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Fontos információ, hogy ilyen javításkor a szoftver végig számolja a súlyozást újra.

Mi is az a súlyozott egységár (átlagár)?
Amikor beszerez egy alkatrészt, annak az ára nagy valószínűséggel eltér attól, amit három
hónappal később fog kapni. Amikor beépíti az adott alkatrészt, ahhoz, hogy valódi képet kapjon
a jövedelmezőségről vagy, hogy jó árajánlatot tudjon adni, szükséges ismerni a beépítendő
alkatrész árát. Ennek nyilvántartására több módszer létezik, ilyenek:
 FIFO (First In First Out) módszer: magyarul, ami először jött be, először azt adom el.
Ez bizonyos esetekben (pl. szavatosság, felhasználási idő korlát stb.) indokolt is,
hiszen különben lehet, hogy a megsemmisítőben végzi. Ezen módszer szerint az
árképzés során is a legrégebbi árat vesszük figyelembe. A program ezt a módszert
nem támogatja, van rá módszer, hogy hogyan kezelhető, de erre most nem térnék ki.
 súlyozott átlagár: ezt használjuk mi. A lényege, hogy a készlet értékét tartjuk nyilván
és azt csökkentjük megfelelően. Erre még mindjárt kitérek részletesen
 egyéb módszerek: még számtalan megoldás létezik, de ezek egy szerviz esetében
általában nem jellemzőek
A súlyozott átlagár képzése: tételezzük fel, hogy
 jelenleg van 5 db légszűrőm, amit tavaly decemberben vettem 1000 Ft / darab áron
 márciusban vettem még 2 darabot 1500 Ft-ért, mert akciós volt és tudtam, hogy el fog
fogyni
 áprilisban beépítettem 1-et, ennyivel csökkent a készletem
 most májusban érkezik megrendelés 10db-ra, ezért beszerzek még 5 db-ot,
darabonként 2000 Ft-ért (azért ennyit, hogy azért maradjon is a raktárban)
Dátum

Mi történt Növekedés Csökkenés

2020.01
nyitó
2020.03 beszerzés
2020.04. beépítés
2020.05 beszerzés
2020.05
eladás

5
2
1
5
10

Készlet
db

Egységár
Ft

5
7
6
11
1

1000
1500
1142,86
2000
1532,46

Össz
érték
Ft
5000
8000
6857
16857
1532

Átlagár
Ft
1000
1142,86
1142,86
1532.46
1532,46

Nézzük: az utolsó oszlopban mindig az látszik, hogy a teljes összeg, amit ráköltöttem, elosztva
a készlet mennyiséggel, mekkora egységárat ad ki. Beszerzéskor ezt át kell számolni, hiszen
változhat, kiadásnál csak az (előző sor átlagára X kiadott mennyiség) értékkel csökkentem a
teljes készletértéket a kiadott mennyiséggel a darabszámot. Első pillantásra ez bonyolultnak
tűnik, de ezt a számítógép igen gyorsan kiszámolja és ez adja a legegyszerűbben a
legpontosabb értéket.
De éppen ezért, nagyon fontos, hogy a készletek mozgását mindig vezessük, hiszen a
számítás lényege a pontos sorrend!
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7.4 Beszállítók listája
Amennyiben egy adott termékről szeretné tudni, hogy honnan, mikor és milyen áron szerzett
be belőle, a raktár listában álljon rá és nyomja meg a Beszállítók gombot:

Ez a listában kiválasztott termék mozgásaiból mutatja a beszerzések listáját:

Itt a termékek gyári száma is feltüntetésre kerül, ha ez volt rögzítve így több beszerzési forrás
esetén azonnal megtalálja a megfelelőt.
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7.5 Nyomtatás
A termékekről többféle nyomtatott listát készíthet. A gomb megnyomásakor egy választó
ablakot láthat:

Válasszon szükség szerint, majd készítse el a nyomtatást. Az egyszerűsített lista képe:

A bővítettben ezek mellet egyéb információkat is láthat.
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8. Szolgáltatások kezelése
A munkalapokra, kalkulációkba, ajánlatokba kerülő szolgáltatások ugyanúgy listába vihetők,
int a raktári tételek.

A fő különbség, hogy ezekből nem kell mennyiséggel rendelkezni, hogy használhatóak
legyenek, ezért itt a nyilvántartott adatok köre is szűkebb.
Újat a Hozzáad gombra kattintva lehet felvinni:
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Itt is szükséges megadni egy egyedi azonosítót, ami alapján a program később felismeri. Ez
a felvitel után később már nem módosítható.
Meg kell adni a magyar, majd az idegen nyelvű megnevezést.
Ezután adhatja meg az egységét (alkalom, óra, db stb.), illetve ugyanezt a használt idegen
nyelven.
A következőben jön a munkalapra írandó KSH szám és annak jele (pl. SZJ 4521), majd az
ÁFA kulcs, az ÁFA nélküli egységár forintban és devizában (ha deviza árat is megad, akkor a
deviza nemét is definiálni kell).
És itt jön egy érdekes mező. A mennyiséget
 ha nem tölti ki (nullán hagyja), a program minden esetben bekéri az aktuális értéket (pl.
egy változó hosszúságú munka esetén az óraszámot);
 ha kitölti, a program a kalkulációk, ajánlatok, munkalapok esetében automatikusan ezt
a mennyiséget írja majd be (persze ez ott javítható), így gyorsabb a felvitel a
későbbiekben
A példa szerint a pollenszűrő csere normaideje 0,1 óra, vagyis a munkalapra automatikusan
ezzel fogja beemelni a rendszer. Ugyanígy felvihető, ha pl. a kerékcserét db-ra számolják, a
4-es mennyiség (mivel 4 keréken lesz végrehajtva szinte minden esetben).
Amennyiben közvetített szolgáltatásról van szó (mivel ezt majd fel kell tüntetnie később a
számlán, így a munkalapra is érdemes felvinni), azt szintén be tudja itt jelölni.
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9. Állóeszközök kezelése
Itt tudja a munka során használt eszközöket, készülékeket rögzíteni.

A lista a szokott módon viselkedik, egy új tételt a Hozzáad gomb megnyomásával vihetünk fel.
Módosítani, törölni ugyanúgy tud, mint máshol.
Ami itt többlet a megszokottakhoz képest:
 eszköz másolása: ennek segítségével egyszerűbb rögzíteni több egyforma tételt. Pl.
vásárolt 5 darab szerszámszekrényt, ugyanattól a forgalmazótól, ugyanolyan
szerszámokkal. Ezesetben nem kell mindegyiket egyenként bepötyögtetni, hanem az
első rögzítése után álljon rá, majd nyomja meg ezt a gombot. Adja meg a mennyiséget
és a program annyi példányt nyit belőle. Ezután már nyugodtan beállíthatja
mindegyikhez külön-külön, hogy ki használja, hol van fizikailag, de az alapadatokkal
nem kell vesződni;
 vonalkód címke: ezzel egyedi azonosítót nyomtathat a leltározáshoz;
 selejtezés: amennyiben selejtezésre kerül, itt tudja az aktív eszközök közül eltávolítani
 eszköz karton, felülvizsgálatok: itt tudja megnézni az eszköz „élettörténetét”. Mi történt
vele, mikor voltak felülvizsgálatok, azokat ki végezte stb.
 leltár ívet nyomtathat, egyben vagy telephelyenként
 listát nyomtathat eszközeiről
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A tételek adatlapja:

A nyilvántartási számot a rendszer adja önműködően, a felvitel sorrendjében.
Kiválaszthatja az eszköz típusát, erre a későbbiekben tud keresni, listázni.
A státusza lehet normál vagy üzemkörön kívüli (ha pl. valamiért nem használható).
A megnevezés, gyártó, a gyári szám – ha van – és egy esetleges megjegyzés beírása után
meg kell adni a beszerzés dátumát és annak forrását. Itt, a szállító mezőben mindenképpen
csak a partnerkód tölthető ki, a szállító neve nem. Azt a törzsadatokból fogja kikeresni a
rendszer. Éppen ezért, állóeszközt csak olyan beszállítóhoz tud kötni, akit felvett a törzsbe.
Természetesen Önnek nem kell tudnia fejből a kódot, az F1 gomb segítségével beemelheti a
törzsadatokból.
Itt ejtenék pár szót az olyan mezőkről, amik nem módosíthatóak. Új felvitelkor ezek az adatok
beírhatóak, olyankor a mező háttérszíne a megszokott fehér. Rögzítés után azonban ezek itt
közvetlenül már nem javíthatóak (ezzel más program részekben is találkozhat), mivel az más
adatbázisokat is érintene.
Azoknál az eszközöknél, ahol ez szükséges (pl. egy csápos emelő), megadhatja az
üzembehelyező partnerkódját, ez alapján a program a nevet is önműködően beírja.
Felviheti a garancia idő végét, ezt a beszerzés dátumától automatikusan 1 évvel későbbre
állítva ajánlja fel a program, de az természetesen módosítható.
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Ezután kell beírni az eszköz beszerzési értékét, amennyiben a cég ÁFÁ-s, akkor a nettót,
egyébként a bruttót. A következő az üzembehelyezéshez kapcsolódó költség mező.
Amennyiben az eszközt valamilyen pályázatból szerezték be, azt bizonyos ideig tilos eladni
vagy a használatból kivonni (ez a pályázattól függően változik). A következő három mezőben
ezeket az adatokat tudja kezelni.
Azoknál az eszközöknél, ahol kötelezően meghatározott időközönként el kell végeztetni
felülvizsgálatot (emelők, tűzoltó készülékek, abroncs fújtató stb.) be tudja tárolni a legutóbbi
időpontját, hogy az meddig érvényes, illetve, hogy a program hány nappal előbb
figyelmeztessen a következőre. Így van idő arra, hogy a felülvizsgálatot végző cégtől
megrendeljék a szolgáltatást, még mielőtt az lejárna. Szintén itt lehet rögzíteni a
felülvizsgálatot végző partnerkódját. A szállítóhoz hasonlóan, ez is a törzsből választható az
F1 gomb megnyomásával.
Az egyes eszközök elláthatóak vonalkóddal, ami egyszerűbbé teszi a leltározást, ha pl. több
egyforma van valamiből (mondjuk egy szerszámkészletből). Amennyiben szeretné, beírhatja
az eszköz kódját (ha már rendelkezik ilyennel) vagy a program automatikusan is tud generálni
egyet. Amennyiben ezt a megoldást választja, a program olyat fog javasolni, amelyet bármely
kódolvasóval le fog tudni olvasni (EAN-13 szabvány szerinti).
Mivel egy szerszám a műhelyen belül nem mindig van ugyanott vagy akár telephelyek között
is mozoghat, a könnyebb nyilvántartás érdekében hozzárendelhető a mozgása. Az aktuális
helyzetét mindig látja a tárolóhelynél, illetve, ha megadta, azt is, hogy éppen kinek van kiadva
használatba. Emellett a program tárolja ezeket a helyeket, így később is visszakereshető, hogy
mikor, kinél volt korábban. Ennek a beviteléhez nyomja meg a kis nyilakkal ellátott gombot.
Megjelenik az állóeszköz elhelyezési napló:

Itt aszokásos gombok állnak rendelkezésre.
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A felviteli ablak:

A hely azonosító mezőben beírhatja (ha tudja) a telephely kódját, vagy F1 gombbal
kiválaszthatja (a műhelyek felviteléről korábban már volt szó):

Meg kell adni a kiválasztás után a dátumot, amikortól az adott helyen van, majd a felelős
személyt, ha van ilyen. Amennyiben nem kell, utóbbi üresen is hagyható.
Ezek után visszatérhet az állóeszköz adatlapra, ahol a Rögzítés gombbal tudja felvinni a tételt.
Természetesen tároló helyet, felelős személyt nem kötelező hozzárendelni az egyes
eszközökhöz.
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10. Járművek kezelése
Ahhoz, hogy a munkalapokat, ajánlatokat adott járműhöz tudja rendelni, először magukat a
járműveket kell rögzíteni a programba. Ehhez nyomja meg az alapképernyőn a nyíllal jelzett
gombot:

A következőkben olyan listát láthat, ahol már 4 járművet felvittünk:
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A listában a szokott módon kereshet, mozoghat.
Újat a Hozzáad gombbal tud felvinni, egy meglévőt a Módosítás gombbal javíthat, a Törlés
gombbal veheti ki a listából.
Egy járműről a következő adatokat tartjuk nyilván:

Az egyes mezőket a forgalmi engedély alapján töltse ki. A sorszámot a rendszer önműködően
generálja. A státusz lehet saját új, saját használt, szerviz és bizományos.
Egy járműnek, az idők folyamán több tulajdonosa is lehet, ezeket a tulajdonosváltozásokat
követheti a rendszerben, ehhez nyomja meg a Tulajdonosok gombot.
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Válasszuk ki a második tételt:

A vevőt a törzsből kell kiválasztania az F1 gomb lenyomásával. A használó adatait célszerű
megadni, egyrészt így könnyebb a kapcsolattartás, másrészt sok esetben így majd
automatikusan tudja tölteni ezeket a mezőket.
Szintén a jármű listából tudja elérni a szerviz kartont:

A listában kétféle tétel szerepel, amit a program önműködően visz fel (munkalapokról) és a
kézzel rögzített sorok. Utóbbiak törölhetőek, módosíthatóak, az automatikus tételek nem.
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Korábbi adatokat vagy külső rendszerből származó információkat a Hozzáad gombbal tud
felvinni. A megnyomásakor megnyílik az adatlap:

A vevő és szállító adatok azért különülnek el, mert a bejegyzés tartalmazhat olyan bejegyzést,
amit egy beszállítótól vásároltunk (vagy szolgáltatást igénybe vettünk), és olyat is amit mi
értékesítettünk (szolgáltatást nyújtottunk). Értelemszerűen, a megfelelő mezőket kell kitölteni.
F1 gombbal a szokott módon hívhatóak a törzsek.
A jármű szerviz történetét ki is nyomtathatja a Nyomtatás gomb segítségével.
A nyilvántartásba vett járművekhez egyszerűen készíthet különféle iratokat is. Ehhez válassza
ki a megfelelőt és nyomja meg az Iratok készítése gombot. Egy ablak jelenik meg, ha már
volt korábban valamilyen irat a járműhöz, az itt látható lesz:
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Egy új iratot a Hozzáad gombbal tud nyitni, vagy a Megnyitás gombbal betöltheti, amin éppen
áll. Az adatlap a következőképpen épül fel:

Mielőtt itt tovább megyünk, tegyünk egy kis kitérőt. Mivel általában az egyik érintett fél mi
leszünk, azért, hogy ne kelljen mindig írogatni a saját adatainkat, azokat el lehet előre menteni
a bal alsó sarokban látható Saját alapadatok beállítása iratokhoz gombbal:

Ezt értelemszerűen úgy érdemes feltölteni, ahogy a leggyakrabban használni fogjuk.
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Visszatérve az előzőekhez, valamennyi mezőt nem fejteném ki, az adott dokumentum szerint
kell azokat kitölteni (pl. egy foglalóhoz nem szükséges még km óra állás, vagy birtokba adás
időpont).
Az eladó és a vevő oldalán is van egy Saját adatok beírása gomb, ezzel a saját tárolt
adatainkat tudjuk betölteni a megfelelő oldalra.
Azt fontos megjegyezni, hogy a nyomtatás nem eredményez feltétlenül mentést is. Tehát ha
szeretné megőrizni az adott dokumentumot, a Mentés gombbal kell azt eltárolnia (nyomtatni
enélkül is tud).
Az elkészült iratot a Nyomtatás gombbal tudjuk kiíratni.
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11. Gumis munkalapok kezelése
Ennek eléréséhez először nyomja meg az alapképernyőn a piros nyíllal jelzett gombot:

A megjelenő munka ablakról azt kell tudni, hogy alapvetően arra lett tervezve, hogy egy gumis
műhely(rész) állandóan nyitva tarthassa. Vagyis nem kell mindig kilépni belőle és újra
elindítani, hanem nyugodtan megnyitva tartható egész munkaidőben.
A cél az volt, hogy mindent egyszerűen, gyorsan lehessen rögzíteni és abból a szükséges
dokumentumokat kinyomtatni.
Természetesen lehetőség van arra, hogy a program ezeket a munkalapokat eltárolja és így
később azok könnyen visszakereshetőek, valamint önműködően felírja az adott jármű
kartonjára is.
Még egy fontos információ elöljáróban: a program az ablak bezárásakor menti az aktuális
munkafolyamatot, ezért nem kell mindig mentenie, ha éppen csak valamiért rövid időre
bezárja. A következő megnyitáskor ott folytathatja, ahol abbahgyta a munkát.
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A munka ablak:

Először pár szó a gombokról.
Bármit, állapotfelvételt, ajánlatot, munkalapot a képernyő közepén lévő autóra kattintva
lehet a printerre küldeni. Ekkor megjelenik egy párbeszéd ablak, ahol kiválaszthatja a
megfelelő nyomtatót, majd az Ok után megtörténik a kiírás.
A bal alsó sarokban található egy Összes mező törlése gomb, amivel új járművet kezdhet.
Amikor már vannak tárolt ajánlatok és munkalapok, azok listáját betöltheti a megfelelő
gombbal és megnézheti vagy utólag ki is nyomtathatja őket.
Az elvégzett munkákhoz a Megfelelőségi gomb megnyomásával tudja behívni azt az ablakot,
ahol beírhatja a gumis munkalapon megjelenő megfelelőségi nyilatkozat szövegét.
A képernyő megjelenése több dologtól függ. Lehetőséget ad az „utcáról beesett” és a
partnerlistában szereplő rendszeres partnerek kezelésére is. A fenti példában látható, hogy a
megrendelő és a jármű adatainál 0 kód szerepel. Ilyen esetben valamennyi mező kézzel
kitölthető.
Ebben az esetben adja meg a partner nevét, címét, ha később szeretne munkalapot nyomtatni.
Így is tárolható lesz a munkalap, de nem fogja a szoftver egy adott járműhöz vagy partnerhez
kötni (még akkor sem, ha esetleg a rendszám szerepel az adatbázisban).
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Partnerlistából történő választáshoz a megrendelő kód mezőben nyomja meg az F1-et és
keresse ki a listából (persze be is írhatja, ha tudja). A mezőt elhagyva kitöltésre kerülnek a
megrendelő adatok és egyúttal le is tiltja azok módosítását a rendszer:

A jármű nyilvántartási szám mezőben szintén rendelkezésre áll az F1 gomb:
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Kettőt kattintva a megfelelőre, be is emeli a program a szükséges adatokat:

Ilyenkor ezek sem módosíthatóak.
A következőkben a gumiabroncsok és kerékpánt mezőket kell értelemszerűen kitölteni.
A következő választómező meghatározza a továbbiakat. Lehet:
 állapotfelvételi lap
 ajánlat
 munkalap csak a kitöltött mezőkkel
 munkalap minden mezővel
A munkalap minden mezővel opció olyankor a leghasznosabb, ha kézzel szeretne
munkalapot írni, nem számítógéppel, mivel ebben az esetben valamennyi mező (tollal
kitölthető állapotban) kiírásra kerül. Ilyenkor először ürítse ki a mezőket a gombbal, majd
válassza ezt ki és nyomtasson.
Állapotfelvételi lapot nem lehet tárolni, ilyen esetben az Adatok mentése gomb nem aktív.
Abban az esetben, ha a jármű TPMS-sel szerelt, jelölje be a kis négyzetet. Ekkor aktiválódnak
az erre vonatkozó mezők is.
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Egy állapotfelvételi lap kitöltése:

Azért, hogy a TPMS adatok is látszanak, most bejelöltük azt is.
A profilmélységek, DOT számok és az egyes guminyomások beírása után, a kiolvasott TPM
szelepek adatait is tudja rögzíteni.
Amennyiben egyforma szelepek vannak a kerekekben, időt takaríthat meg a TPMS
gyártó/típus másolás gomb segítségével. Ennek megnyomása előtt töltse ki a bal első
kerékhez tartozó TPM szelep adatait, majd nyomja meg. A program megerősítést kér:

A YES-re kattintva beírja a másik három kerékhez is a szenzor gyártó/típus adatokat. Ezután
már csak az azonosítókat kell felvinnie, illetve jelölni a diagnosztikai eszköz alapján a TPM
szelep akkumulátorának állapotát.
A kitöltés után kattintson középen a nagy autóra. A nyomtatási kép:
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Az állapotfelvételi lapon van még hely egyéb feljegyzéseknek, mint pl. esetleges látható
sérülések abroncson, felnin vagy a járművön (a későbbi vitákat elkerülendő).
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A programból az állapotfelvétel után akár ajánlatot is készíthet az elvégzendő feladatokhoz.
A lenyíló mezőben váltson át Ajánlatra.

Ekkor a képernyő jobb oldalán, fent megjelenik egy újabb mező (nyíllal jelöltem):

Itt be tudja írni az elkészítendő ajánlat érvényességi dátumát. Ilyenkor töltse ki alul a Munkadíj
és Anyagktsg. mezőket, és szükség szerint állítsa be, hogy az árakat bruttóban (ÁFÁ-val
növelten) vagy nettóban adta meg.
Az elkészített ajánlatot nyomtathatja, de el is mentheti a későbbiekre. Ezt később vissza tudja
tölteni és igény szerint módosíthatja, újra nyomtathatja.
Ehhez az Adatok mentése gombot kell megnyomni:

A tárolt ajánlatok eléréshez pedig az ajánlatok listázása gombot használja. Visszatöltéshez a
megjelenő listában egyszerűen kattintson kettőt a kívánt ajánlatra.
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Egy ajánlat képe:
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Amennyiben mentett munkalapot,
megnyomásakor megnyíló listában:

azt

metalálja

a

Munkalapok

listázása

gomb

Ebből a listából nyomtatva, kiírásra kerül a munkalap száma is, ami az előző ablakból történő
nyomtatáskor nem!
A listában a szokott módon keresni is tud (kezdje el gépelni a keresett partnert vagy
rendszámot, jármű gyártmányt, dátumot stb.
Először álljon rá a megfelelő sorra, majd nyomja meg a Nyomtatás gombot. Itt nem a
képernyős lista fog megjelenni, közvetlen nyomtatás történik. Ha szeretné előtte megnézni,
célszerű pl. egy PDF nyomtatót használni (én is azt használok alapértelmezettként), majd –
ha megfelelő – onnan kiíratni a valódi nyomtatóra:

Szükség szerint ebben az ablakban a nyomtató beállításokat is tudja módosítani.
Tovább dolgozhat egy mentett munkalappal, ha a Visszatölt gombot nyomja meg (persze
először ekkor is rá kell állni a listában). Az így megnyitott munkalapot csak újként tudja majd
rögzíteni, ha szeretné, módosításra nincs lehetőség.
Tárolt munkalap csak a kitöltött mezőkkel:
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Amint az látható, a tárolt munkalapon annak sorszáma is kiírásra kerül, valamint
munkalapokon a beállított megfelelőségi szöveg is olvasható.
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Munkalap valamennyi mezővel:

Ezesetben olyan mezők is feltüntetésre kerülnek (egy kézzel kitölthető vonallal), amikben
nincs adat, ezért azok a nyomtatás után beírhatóak.
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12. Gumi hotel
Gyakran felmerül az igény, hogy a megrendelő nem szeretné elvinni a téli/nyári váltáskor a
másik garnitúra abroncsot vagy komplett, szerelt kereket. Amennyiben vállaljuk a tárolását,
ennek dokumentálását és nyilvántartását tudja ebben a modulban kezelni.
A megnyitásához először kattintson a kis házikó ikonra (piros nyíllal jelölve):

Ekkor megnyílik a szokott lista, a szokásos gombokkal (ha már van tárolt nyilvántartó lapunk,
akkor azok is):
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Új tételt a Hozzáad gomb megnyomásával vihet fel. Ugyanezt az adatlapot kapjuk, ha ráállunk
a listában és megnyomjuk a Módosítás gombot (vagy kettőt kattintunk).

Nézzük a mezőket:













nyilvántartó lap sorszáma: ezt a rendszer adja, sorban
vevő kódja: a vevő törzsből választott partner esetén lehet ezt megadni, így a
bizonylatolás majd később egyszerűbb lesz
megrendelő: eltérően pl. a gumis munkalaptól, itt a vevő kód megadása ellenére is
átírható a név, mivel lehet, hogy egy adott partner több emberhez kapcsolódóan fog
tárolást kérni (pl. egy család 3 tagja hozza be az autókat, de egy néven kezeljük az
összeset)
telefon: a megrendelő telefonszáma
jármű nyilvántartási szám: itt is rendelkezésre áll az F1 gomb, ha szeretne listából
választani. Abban az esetben, ha a jármű nem szerepel a nyilvántartásában, hagyja
nullán, ekkor kézzel adhatja meg az adatokat
műhely/tárolóhely: ha több raktára vagy műhelye van, itt választhatja ki, melyikben
történik a tárolás
polckód: nagyobb raktár esetén hasznos lehet, ha a polcokat beszámozza. Így
könnyebben fogja tudni megkeresni a későbbiekben
felnivel: ha bejelöli, feltétlenül adja meg a keréktárcsa adatait is
vonalkód: a későbbi azonosítás érdekében el tudja látni a kerekeket/abroncsokat
vonalkóddal a közös azonosítót itt kell megadni
a továbbiakban adja meg pontosan az abroncsok adatait, amennyiben van TPMS a
járműben (és a kerekekben) célszerű kiolvasni azokat (esetleg egy állapotfelvétellel
együtt), mert ha a tárolás során lemerül az akku, könnyebb lesz klónozni a jeladókat
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betárolás dátuma: amikor a raktárába kerülnek az abroncsok. Ezt a dátumot fogja a
rendszer figyelembe venni a díjszámításkor, ha fizetős szolgáltatásként végzi a tárolást
várható kitárolás dátuma: megállapodás szerinti dátum, ameddig Ön őrzi a
kerekeket/abroncsokat. A jobbra lévő zöld mezőben a program a beállított napidíj és a
tervezett napok száma alapján írja ki az összeget
kitárolás dátuma: a valós kitárolás ideje. Ez alapján számolja jobbra a sárga mezőben
lévő, számlázandó összeget
díjfizetés módja: ez három féle lehet
o díjtalan: nem számít és nem nyomtat költséget vagy költség tervezetet
o fix összegű: a megállapított díjat veszi figyelembe
o napi díjas: az eltelt napok számával kalkulál
napi díj: napi díjas tárolás esetén itt tudja beállítani annak egységárát

Egy adatlapot a Rögzítés gombbal tud menteni, a Mégse gomb elveti a változtatásokat.
A Lista nyomtatása gombbal többféle lekérdezést indíthat. Szűrheti ezeket betárolási vagy
tervezett / tényleges kitárolási időpont szerint, ellenőrizheti a várható tárolási díjakat.
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Egy átadás/átvételi lap képe:

A Feljegyzéseknél célszerű rögzíteni esetleges sérüléseket!
Ezt adja oda a vevőnek 1 példányban, aláírva és egyet fűzzön le a saját nyilvántartásába is a
vevő által ellenjegyezve. Mivel ezen minden szükséges adat megtalálható, a későbbi viták így
elkerülhetőek.
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13. Állapotlap és munkafelvétel
Amikor egy jármű megérkezik, mindenki védelme érdekében célszerű egy állapotfelvétellel
kezdeni a munkát. Ez később sok bajtól óvhatja meg Önt és vevőjét is. Indításához kattintson
a piros nyíllal jelzett kis ikonra:

Amikor mentés nélkül bezár egy állapotfelvételi lapot, azt a rendszer ideiglenesen menti, és
ha legközelebb ide belép, ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta.
Először a képernyő tetején lévő gombok:

Az Összes mező törlése gombbal kezdhet új lapot.
A Tárolt felvételi lapok gombbal behívhatja a korábbiakat, illetve azokat nyomtathatja.
Az aktuális adatokat az Adatok mentése gombbal tárolhatja.
A lapokra kerülő záradék szöveget is itt tudja megadni a jobb felső gombbal. Ez kerül
valamennyi állapot/munka felvételi lapra.
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Nézzük a képernyőt, egy kitöltött mintán keresztül:

A Megrendelő a szokott módon, F1 gomb segítségével kiválasztható a vevők közül.
Amennyiben ezt nem szeretné, hagyja nullán a mező értékét, ebben az esetben a Név, Cím
mezők kézzel kitölthetőek. A telefonszám mindenképpen megváltoztatható, bár a rendszer
felajánlja a vevőhöz tároltat.
A Jármű nyilvántartási szám esetében F1 hívja a listát. Ha még nem tárolt a jármű, az F1
megnyomásakor a listába rögtön fel tudja vinni és be is emelheti onnan, vagy ha ezt még nem
szeretné, hagyja nullán és vigye be manuálisan.
A motor adata azért módosítható, mert a rendszer a tárolt cm3 és hajtóanyag típust ajánlja fel,
de ha máshogy szeretné feltüntetni, megtehesse.
Írja be a km óra állását.
Megadhatja a tartozékokat, amik a járműben maradnak, továbbá, hogy az üzemanyag szint
mérő jelzése alapján, mennyi van a tankban.
A lámpák és ablaktörlők állapotát vagy a mező jobb szélén látható kis nyíllal lenyitva
kiválaszthatja, vagy szabadon beírhatja.
Írja be a gumiabroncsok gyártóját, típusát, méretét (esetleg megjegyzést hozzájuk), a
kerékpánt adatait, állapotát. Az egyéb adathoz szabadon írhat. Adja meg a hangtechnika
adatait, ha van a járműben, majd jöhetnek a részletes gumiabroncs és TPMS adatok.
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Hibaleírás részletei, feladatok
A gomb megnyomásakor megjelenő ablak:

Ez a klasszikus nevén „síró lapnak” megfelelő leírás. Itt rögzítheti, hogy az Ügyfél mit szeretne
elvégeztetni, miért is érkezett a jármű a szervízbe.
Miután beírta a kívánságokat, rögzítse. Amennyiben nem szeretné menteni a változtatásokat,
a Bezár, nem ment gombbal elvetheti azokat.
A lap tetején látható kis „vonalzó” arra szolgál, hogy segítse a gépelést, a nyomtatásban
megfelelő legyen a megjelenés.
A lap alján lévő mezőkben már akár egy tervezett árat is fel tud vinni.

Itt is igaz, hogy ha félbehagyja a munkát és visszajön, folytathatja a rögzítést.
Amikor elkészült, a középső nagy autóra kattintva tudja kinyomtatni. Itt is közvetlenül
nyomtatóra küldjük a lapot, és itt is lehet nyomtatót választani ez előtt.
A nyomtatáskor csak akkor kerül kiírásra ár, ha azt megadja a tervezett munkadíj / anyagktsg.
mezőkben. Ezt a következő oldali minta jobb alsó sarkában látja. Természetesen itt is lehet
nettó vagy ÁFÁ-s ár a beállítástól függően.
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És most nézzük a nyomtatási képet:
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14. Kalkulációk
Vannak olyan tevékenységek, amik nagyjából azonos munkák elvégzését és anyagokat
igényelnek. Ezt nem kell minden alkalommal egyenként összeszedegetni, hanem lehet előre
ilyeneket készíteni.
Szintén előfordulhat, hogy még csak tervezünk valami nagyobb feladatot, az „átgondolás
fázisában” már érdemes listázni azokat az anyagokat, munkákat, mik felmerülhetnek.
A lényeg, hogy ezeket nem kötjük vevőhöz, vagy járműhöz.
A kalkulációs modulba a kis piros nyíllal jelzett gombra kattintva tud:

Mielőtt egy kalkulációt elkezdünk összerakni, először egy nevet kell neki adni. Nyomja meg a
lista ablakban a Hozzáad gombot a felvitelhez, Módosítást, ha egy korábbin szeretne
változtatni vagy a Törlést, ha nincs többé szüksége a listában kiválasztott kalkulációra.
A beviteli Ablak:
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Nézzük a listát, a rögzítés után:

Természetesen amikor már több sor van a listában, itt is tud keresni a szokott módon.
Ettől még nem lennénk sokkal beljebb, most következzenek az anyagok és munkák. Ehhez
nyomja meg a Megnyitás gombot.

A minta szerint már felvittem a szükséges anyagokat, alkatrészeket és munkákat.
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Egy raktári vagy munkadíj tétel rögzítéséhez a Hozzáad gombot kell megnyomni. Az adatlap:

Először azt kell eldöntenie, hogy a hozzáadandó sor milyen jellegű. Miután ezt kiválasztotta
és tovább lépett az Azonosító mezőbe, a választásától függően viselkednek a mezők.
F1 gombot nyomva raktári tételnél a központi lista jelenik meg:

Itt a kívánt sorra kettőt kattintva (vagy arra egyet és a Kiválaszt gombot megnyomva), átemeli
az adatait a tétel ablakba:
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Az ilyenkor beemelt ár a korábban a raktári tételhez rögzített „beépítési ár” lesz! Adja meg a
mennyiséget és már rögzítheti is.
Szolgáltatás tételnél F1 hatására a szolgáltatás lista jelenik meg:

Itt is vagy dupla klikk, vagy a Kiválasztás gomb jön.

Fontos különbség a raktárhoz képest, hogy ide beemeli a rendszer a mennyiség mező
tartalmát, ha a szolgáltatás tételnél megadta. Ezt korábban írtam, hogy pl. kerékcserénél a 4et előre be lehet tárolni. Természetesen itt is módosítható igény szerint.
A műszeres diagnosztika és a külső igénybevétel esetén nincs F1 gomb, mivel azok amúgy is
a legtöbbször egyedi árasak szoktak lenni.
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Miután összerakta a kalkulációt, a Nyomtatás gombbal írathatja ki, a megfelelő nyomtató
kiválasztása után:
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Mivel a beszerzési árak illetve a munkadíjak is időről-időre változnak, azokat bizonyos
gyakorisággal aktualizálni kell. Azért, hogy ezt ne kelljen kézzel egyenként elvégezni,
lehetőség van ennek önműködővégrehajtására.
Ehhez először álljon rá a listában a frissítendő kalkulációra, majd nyomja meg az Árak
frissítése gombot.
Mivel a művelet nem visszavonható, egy megerősítést kér a rendszer:

Itt a Yes-re kattintva, az éppen aktuális árakat bemásolja a program.
Visszatérve a kalkulációk listájára, gyakran előfordul, hogy egyes munkák szinte azonosak,
csak apróbb eltérések vannak. Ilyen pl. egy 20 ezer és egy 40 ezer kilométeres szerviz.
Azért, hogy ezek felvitelét egyszerűsítsük, lehetőség van egy kalkuláció lemásolására, amin
majd a szükséges módosításokat elvégezheti.
Ehhez álljon rá az eredetire, nyomja meg a Másolás gombot. Megerősítést fog kérni a
program, majd Yes után a lista végére felviszi az eredetit új sorszámmal.

Ezt átnevezheti, majd a tételeket is korrigálhatja. Az átnevezéshez álljon rá és Módosít gomb:

Írja át a megnevezést és rögzítse (itt pl. 110 ezer km-re írtam át)..
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15. Ajánlatok
A különbség a kalkulációk és az ajánlatok között, hogy az ajánlatok személyhez vagy járműhöz
vannak kötve, egy konkrét feladat elvégzésére és van egy érvényességi dátumok, amíg azok
fennállnak.
A belépéshez kattintson a nyíllal jelzett gombra:

A lista ablak hasonló, mint a kalkulációé vagy később a munkalapé lesz.
Itt van a szokásos gombok mellett egy Kalkulációból gomb is, ami az előre elkészített
kalkulációk adott feladathoz kötését hivatott segíteni.
Pl. ez hasznos lesz, ha érkezik Gipsz Jakab egy Hyundai i30 110 ezres szervízre. Ilyenkor
nyomja meg, válassza ki a kalkulációk listájából a megfelelőt, majd mehet a Kiválaszt gomb.
Ennek eredményeképpen már úgy fog megjelenni a z ajánlat, hogy a kalkuláció tételei már
rajta lesznek, az ismert adatok kitöltve, lényegében csak nevesítenie és esetleg az egyedi
kéréseknek megfelelően módosítania kell a tételeket.
Nézzük a példát, a listában már volt egy ajánlat (Anna 80 ezres szerviz), most a Kalkulációból
gombbal kiválasztottam a 110 ezres szervízt:
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Álljunk rá a listában, majd nyomjuk meg a Módosít gombot. Megnyílik az adattábla:

A rövid leírást így hagyhatja, vagy tetszés szerint átírhatja. Fontos, hogy ez már nem
kapcsolódik a kalkulációhoz, amiből betöltöttem, ez csak egy kényelmi funkció volt. Az a
feladata, hogy ne kelljen a tételeket egyenként összeszedegetni. Így elsősorban gyorsabb az
elkészítése, másodsorban csökkentjük a hiba lehetőségét (kevésbé valószínű, hogy valamit
kifelejtünk).
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Itt is igaz, hogy az ajánlatot konkrét járműhöz köthetjük, ehhez válasszuk ki a jármű listából.
Amennyiben nem szeretnénk a jármű nyilvántartási szám mezőt hagyjuk nullán. Utóbbi
esetben mindent mi írhatunk be.
Mi most kössük a Citroenhez:

Ezután jön a vevő kódja. Fontos, hogy vevőt csak úgy tudunk megadni, ha azt a vevő listából
választjuk. Ellenkező esetben üresen marad. Most válasszuk ki Jakab barátunkat. Ilyen
esetben, amikor elhagyjuk a mezőt, beíródott a vevő neve és kitöltésre kerülnek a következő
mezők is. Ezek természetesen módosíthatóak. Ha nem adott meg vevő sorszámot, ezeket a
mezőket akkor is ki kell tölteni!
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A javítás típusát kell kiválasztani a következőkben. Ez lehet térítéses vagy garanciális.

Adjuk meg az ajánlat érvényességét (vagyis, hogy meddig tartjuk az árat), hogy mikorra
tudjuk vállalni a munka megkezdését és az várhatóan mikor fejeződik be.
Itt állíthatjuk be azt is, ha a vevő kap kedvezményt akár a beépítésre kerülő alkatrészekből,
akár a munkadíjakból.
Adjuk meg az ajánlat devizanemét (alapértelmezetten HUF).
Ezután rögzíthetjük az ajánlatot.
A listában is mostmár nevesítve jelenik majd meg:

Az ajánlat kinyomtatásához először álljon rá, nyomja meg a Megnyitás gombot, majd ott
nyomja meg a Nyomtatás gombot.
Ha régebben készült az alap kalkuláció, természetesen az ajánlat tételek esetében is
használható az Árak frissítése gomb, valamint kézzel is átírhatja azokat.
Az egyes árajánlatok is másolhatóak, csakúgy mint a kalkulációk.
A kedvezmények – ha voltak megadva – külön feltüntetésre kerülnek a nyomtatáskor.
Nézzük a nyomtatási képet:
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Tipp: érdemes PDF-be nyomtatni ezt is, hiszen így egyből be tudja csatolni egy emailhez és azonnal át tudja küldeni a megrendelőnek.
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16. Munkalapok
Először nyomja meg az alapképernyőn a piros nyíllal jelzett gombot:

A lista alatt megtalálja a szokásos Hozzáad, Módosít, Töröl gombokat, amik ugyanúgy
működnek, mint bárhol a programban.
A Másolás gomb szintén a szokott módon fog reagálni: rááll a listában egy korábbira, majd
ezt megnyomja, akkor létrejön azonos tartalommal egy új a lista végén, amit szabadon
módosíthat.
Van egy új gomb, az Aktiválás. Ennek feladata, hogy a munkalapra felvitt alkatrészeket
levegye a készletről. Amikor egy munkalapot megnyit, az hasonlóan fog működni, mint egy
ajánlat. Az abban szereplő raktári tételek nem lesznek levéve a készletről, csak megjelennek
a listában. Amikor ténylegesen el kezd dolgozni a járművön, még előjöhetnek olyan cserélendő
alkatrészek amik nem szerepeltek a tervben. Az is előfordulhat, hogy a megrendelő kérte a
hátsó ablaktörlő cserét, de nincs rá szükség, mert kifogástalan állapotban van. Éppen ezért,
ilyenkor a munkalapot még tetszés szerint javítgathatja. Az alkatrészek csak akkor kerülnek
levételre, ha az Aktiválást megnyomja. Ekkor a munkalap adatai a jármű kartonjára is
rákerülnek.
Az egyszerűbb feltöltést segíti, hogy nem csak az alapokról indulva tud munkalapot nyitni,
hanem egy ajánlatból (pl. Amit Jakab barátunknak elküldtünk korábban a Hyundai i30 110
ezres szervizére vonatkozóan), vagy egy korábban felvett Munkafelvételi (vagy síró) lapból
is.
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Most vegyük át Jakab ajánlatát, amit ő elfogadott, először válasszuk ki a listából:

Kattintson rá kettőt vagy a Kiválasztás gombot is használhatja. Erősítse meg a Yes gombbal:

Ekkor a program elkészíti a munkalapot, felviszi a tételsorokat, majd, hogy gyorsítsa a felvitelt
rögtön megnyitja a munkalap fej adatait módosításra. Ekkor a hiányzó adatokat megadhatja:
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A mezők kitöltése után nyomja meg a Rögzítés gombot:

Figyelem! A raktári és szolgáltatás tételek kedvezménye az alapértelmezett a munkalapon, de
az egyes tételsoroknál darabonként változtatható!
Mivel a tételsorok is másolásra kerültek, a Megnyitás gomb megnyomásakor azok
megjelennek az adott munkalapon:

Az árakat itt is frissítheti, kézzel vihet fel újabb sorokat igény szerint vagy törölhet azokból. A
Tételek rendezése gomb megnyomásakor azokat típus, azonosító és megnevezés szerint
sorba rendezi. A tételek sorrendje raktár, szolgáltatás, diagnosztika majd külső lesz.
A Kalkuláció tételeinek átvétele gomb segítségével a megírt sorok végére betöltheti egy másik
kalkuláció tételeit (pl. egy műszaki vizsga felkészítés kiegészíthető így egy kerékszereléssel
pár gombnyomással).
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Munkalapot nemcsak ajánlatból, hanem munkafelvételi lapból is készíthet. Ilyenkor
természetesen nem lesznek rajta tételsorok, hiszen azok ott nem szerepeltek.
Először nyomja meg a Munkafelvételből munkalap gombot, majd válassza ki a listából:

Betöltődnek az ismert adatok, a tartozékokhoz bírásra kerül szövegesen, amit a
munkafelvételnél megjelölt. Természetesen ez ugyanúgy szerkeszthető, mint az eddigiek:

Amikor összerakta a munkalapot, azt a Munkalap nyomtatása gomb segítségével írathatja
ki.
A munkalapon szereplő raktár tételekhez a Jótállási jegy(ek) gombbal készíthet a
jogszabályban meghatározott feltételek szerinti garanciajegyet.
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IDÁIG VAN KÉSZ A DOKUMENTÁCIÓ, DOLGOZOM
RAJTA… KIS TÜRELMET KÉREK A FOLYTATÁSHOZ!
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Kiegészítő információk - hálózat
Az alábbi információkat elsősorban azon felhasználóink kedvéért adjuk meg, akik haladó
szinten kezelik számítógépüket. Mindez azt is jelenti, hogy nem javasoljuk kevésbé gyakorlott
kezelők beavatkozását a rendszer működésébe ilyen szinten. Akik tapasztaltabbak, azok is
tegyenek meg két óvintézkedést minden közvetlen fájl hozzáférés előtt:
 elsősorban készítsen biztonsági másolatot arról a könyvtárról, amibe „belepiszkál”. Ez
természetesen azt is jelenti, hogy csak akkor végezzen fájl-műveletet, ha pontosan tudja,
melyik könyvtárban, mit szeretne elérni és ennek mi a módja;
 másrészt ezt a biztonsági másolatot lehetőleg ne ugyanarra a winchesterre rögzítse, mint
az eredeti adatbázisokat. Külön lemezre, pendrive-ra vagy bármilyen egyéb külső
eszközre.

A szoftver-rendszer könyvtár felépítése:




a program futtatási könyvtára mindig a C: lemez főkönyvtárába van bejegyezve
a könyvelt cégek adatai elkülönített mappákba kerülnek a munkakönyvtáron belül
program munkakönyvtár (ahová az adatokat tároljuk) ettől eltérő is lehet, pl. egy hálózati
meghajtón kijelölt terület; de akár a saját gépünk második merevlemeze is

A gyakorlatban egy nem hálózatra kötött gép esetében ez valahogy így néz ki:
C:
\
könyvtár …
könyvtár …
DRDauto

12345678

Könyvtár …

87654321

Könyvtár …

00000000

könyvtár …

A fenti példában a C: meghajtó gyökerében a többi könyvtárbejegyzés mellett megtalálható
DRD-Autó rendszerünk saját könyvtára is: a DRDauto a szervízprogram futtatásához
szükséges programot és (helyi) átmeneti adatbázisokat tartalmazza.
Mint az ábrából látható, a program könyvtára alatt keletkeznek az úgynevezett cégkönyvtárak,
ahol az egyes cégekhez tartozó saját információk találhatók.
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Három fogalmat kell itt megmagyaráznunk:
 a program saját könyvtára az, amelyben ténylegesen futtatjuk a rendszert. A távfuttatás
(pl. másik lemezről vagy hálózatból) indítás nem engedélyezett. A szoftvernek minden
esetben telepítve kell lennie azon a számítógépen, amin futtatjuk (ez természetesen nem
távoli asztali elérésre vonatkozik);
 a munkakönyvtár az, ahol az adatok elhelyezésre kerülnek. Ez alapesetben megegyezik
a program saját könyvtárával. Amennyiben azt érzékeli, hogy ez eltér a saját könyvtártól,
önműködően átáll hálózati üzemmódra;
 a cégkönyvtár az a terület, ahová a munkakönyvtáron belül az adott cég külön információit
(pl. a könyvelést) eltároljuk
Az előző ábra esetén a saját könyvtár a C:\DRDauto, a munkakönyvtár szintén ugyanez, a
cégkönyvtárak pedig az 12345678, 87654321 és 00000000.

A könyvtárak lekérdezése és az adatok áthelyezése
Lépjen be a programunkon belül valamelyik cégbe, majd a Rendszerinformációk ablakba:

Amint az látható – helyesen – itt a Saját könyvtár a C:\DRDauto
A munka könyvtár itt még szintén a C:\DRDauto. A hálóra áthelyezés során ezt kell majd
másolnunk a megfelelő könyvtárba.
Első lépésként válasszuk ki azt a gépet, amelyik serverként fog majd működni a hálózatban.
Hozzunk létre rajta egy DMUNKA nevű mappát. Ezután másoljuk bele a DRDauto mappát
(NEM A TARTALMÁT, HANEM MAGÁT A MAPPÁT!).
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Lépjünk be a C:\DRDauto mappába, majd nyissuk meg a MUNKADIR.TXT fájlt. Ennek a
tartalma jelenleg:
C:\DRDauto
Javítsuk ezt át:
C:\DMUNKA\DRDauto
A munka könyvtár átállítása után lépjünk be a programba a szokott módon. A serverként
működő gépen a következőt kell látnunk:

Lépjen ki a programból. Ossza meg a DMUNKA mappát. A megosztott mappához teljes jogú
hozzáférést kell biztosítani minden felhasználónak.
A server gépen már nincs több teendő, a terminálok beállítása következik.
Csatlakoztassa a megosztott DMUNKA mappát valamilyen betűjellel hálózati meghajtóként.
Ehhez kattintson a jobb gombbal a Hálózat parancsikonra, és a megjelenő menüből válassza
a Hálózati meghajtó csatlakoztatása pontot.
Amennyiben ez a lépés nehézséget okoz, hívjon hozzáértőt! Rosszul beállított hálózat
adatvesztéshez vezethet! Ezt a leírást feltétlenül mutassa meg a szakembernek és kérje meg,
hogy tartsa be ezeket a lépéseket!
Telepítse fel a DRD-Autó programot, majd a C:\DRDauto mappába lépve, hozzon létre egy
MUNKADIR.TXT szövegfájlt. Amennyiben pl. Q: betűjellel csatlakoztatta a meghajtót, a
szövegfájl tartalma:
Q:\DRDauto
legyen, CR+LF-el lezárva (mivel text olvasással hívjuk be). Természetesen azt is megteheti,
hogy másolja a MUNKADIR.TXT-t és csak átírja a fenti példa szerintire.
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Ezután beléphet a programba, meg kell jelennie a korábban megnyitott cég(ek)nek. Valamelyik
céget kiválasztva, a (szokásos) rendszerinformációknál az alábbit kell látnia (ha a példa szerint
járt el):

Ami fontos: a saját könyvtár változatlan marad, a munkakönyvtár pedig a korábban megadott
betűjel szerintire változik.
Figyelem! Frissítések esetén minden terminálon végezze el a frissítő telepítést, mert a
hálóba kötött gépeknek ugyanazt a verziójú programot kell tartalmazniuk!
A server gépen nem kötelező a programot telepíteni, de a könyvtár kialakítás, betűjel
hozzárendelés stb. feltétlenül betartandó! Összefoglalva a könyvtárakat:

SERVER GÉP

FELHASZNÁLÓK

C:\

C:\
DRDauto

DRDauto

DMUNKA
DRDauto

itt C:\DRDauto mappában
lévő MUNKADIR.TXT-ben:
C:\DMUNKA\DRDauto

itt C:\DRDauto mappában
lévő MUNKADIR.TXT-ben:
Q:\DRDauto
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