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1. Törzsadatok
A törzsadatok dokumentálása abban a sorrendben található, ahogyan a programot a
mőködéshez fel kell készíteni.
Rögzítés elıtt kötelezı a következı törzsadatok karbantartása:
Saját adatok
Dolgozó
Pénztártömb
Pénztár
Áfacsoportok
Áfakulcsok
Pénztári fizetési jogcím
Rögzítés közben is felvehetı:
Megbízó
Ügyfél
Megjegyzés
Költséghely
Munkaszám
Tevékenység
(ez utóbbi három csak az analitikás verzióban használható)

1.1. Saját adatok
A pénztárbizonylatokon a bal felsı sarokban megjelennek a cég adatai. Ehhez meg kell
adni
- a cég megnevezését 45 hosszon
- az adószámot
- és a címet (irányítószám, város, utca, házszám)
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1.2. Dolgozó
Amennyiben szeretnénk megadni a pénztáros és az utalványozó nevét, akkor a dolgozó
törzsben legalább az ı nevüket fel kell venni.
A TECHNIKAI FUNKCIÓK/Beállítások menüpontban a felhasználó maga döntheti el,
hogy kívánja-e ezeket az adatokat megjeleníteni a bizonylaton.
A dolgozó kódja bármilyen
tetszıleges karaktersor
lehet.
A bizonylatokon a
pénztáros neve és az
utalványozó neve jelenik
majd meg, ha a felhasználó
ezt kívánja.

A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott dolgozóra
új dolgozó felvitelét kezdeményezi
adott dolgozó nevének módosítása
adott dolgozó törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)

1.3. Pénztártömb
Minden évre és minden pénztárhoz meg kell adni a pénztárbizonylat bizonylatszámának
formáját. Erre szolgál a pénztártömb.
A bizonylat típusa:
B
K

ha bevétel
ha kiadás
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Külön kell a bevételre és külön a kiadásra a formátumot megadni és annyit, ahány pénztár
létezik a nyilvántartásban.
A példában a formátum a következıt jelenti:
2007
/B
####

fixen kiírásra kerül, ez jelen esetben az év
szintén fixen kiírásra kerül
a generált sorszám négy hosszú lesz majd,
ezt a program generálja

Például a 35. bevételi bizonylat száma az alábbi lesz:
2007/B0035

Új pénztártömb felvitelekor (egyetlenegyszer) be lehet állítani az utolsó sorszámot. Ez a
sorszám a már korábban - egy más rendszerben - kinyomtatott pénztárbizonylatok utolsó
száma. A program ettıl a sorszámtól kezdve fogja a következı sorszámot elıállítani.
Új év elindításakor a program automatikusan felvesz két pénztártömböt. Ezek a
pénztártömbök kitörölhetık mindaddig, amíg nincsenek pénztárhoz rendelve.

A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott pénztártömbre
új pénztártömb felvitelét kezdeményezi
adott pénztártömb nevének módosítása
adott pénztártömb törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)
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1.4. Pénztár
Minden évre külön kell felvenni a pénztárak adatait.
A pénztár azonosítója 12 hosszú, tetszıleges karaktersor.
A pénztár megnevezése 40 hosszon adható meg.
A korábban felvett pénztártömböket a pénztárakhoz kell rendelni.

Új év elindításakor a program automatikusan felvesz egy pénztárat 1-es kóddal. Ha ez nem
megfelelı, akkor ezt a pénztárat ki lehet törölni és a felhasználó saját elképzelése szerint
veheti fel a törzsadatokat. Tetszıleges számú pénztár felvehetı, a pénztárak száma nincs
korlátozva.
Néhány szabály a karbantartásra:
1. A már létezı pénztárnak a kódja nem javítható. Ha még nem tartozik hozzá bizonylat,
akkor a pénztár kitörölhetı. A módosítás csak a Tárolás gomb (vagy F8 vagy F12)
megnyomásával történik meg.
2. A már létezı pénztár csak akkor törölhetı, ha nem tartozik hozzá pénztári bizonylat.
A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott pénztárra
új pénztár felvitelét kezdeményezi
adott pénztár nevének módosítása
adott pénztár törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)
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1.5. Áfacsoportok
A program automatikusan két áfacsoportot kínál a törzsadatok között, de a felhasználó az
áfacsoportokat bıvítheti. A karbantartás a törzsadatok karbantartására jellemzı funkciókat
tartalmazza.

A felvitelnél meg kell adni az áfacsoport típusát (Befizetendı vagy Visszaigényelendı) és
az áfacsoport jelét (kódját), amit a felhasználó saját maga ad meg.

A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott áfacsoportra
új áfacsoport felvitelét kezdeményezi
adott áfacsoport nevének módosítása
adott áfacsoport törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)
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1.6. Áfakulcsok
Az áfacsoportok bármelyikéhez tetszıleges áfakulcs vehetı fel.
Lehetséges áfakulcsok:
% az áfakulcs %-ban
valamint a %-ban nem megadható
"áfakulcsok", mint pl.
AM alanyi, általában az adómentes
TM tárgyi adómentes
AN adóalapot nem képezı (ha valaki ezt
is szeretné látni)
AK áfakörön kívüli (ha valaki ezt is
szeretné külön látni)

A Felvitel hatására csak megjelenik egy sor a képernyın, de nem történik meg a tárolás.
Hasonlóképpen a Törlés egy sort kitöröl a táblázatból, de ilyenkor még az adatállományban
nem történik változás.
Az adatok tárolása illetve módosítása csak a Tárolás gomb (vagy F8 vagy F12)
megnyomására történik meg.
Ha a Kilépés gombra kattintva vagy ESC megnyomásával léptünk ki, akkor a rögzített adat
elvész.
Az áfakulcsokat évente kell megadni. A kulcsok évente vagy éven belül is változhatnak.

1.7. Pénztári fizetési jogcím
A rögzítésben központi szerepet kap a fizetési jogcím. Minden pénztárbizonylati tétel
rögzítésekor valamilyen fizetési jogcímet meg kell adni. A jogcímeket érdemes
megtervezni a cég pénzforgalmának megfelelıen.
A fizetési jogcímek karbantartó funkciója az alábbi képernyıvel jelentkezik be:
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A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott jogcímre
új jogcím felvitelét kezdeményezi
adott jogcím nevének módosítása
adott jogcím törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)

Néhány szabály a karbantartásra:
1. A már létezı jogcím kódja nem javítható. A módosítás csak a Tárolás gomb (vagy
F8 vagy F12) megnyomásával történik meg.
2. A már létezı jogcím csak akkor törölhetı, ha nem tartozik hozzá pénztárbizonylati
tétel.
Felvitel
a) Ki kell választani a jogcím típusát:
B
bevétel
K
kiadás
b) Kell adni egy azonosítót. Ez egy tetszıleges karaktersor lehet 12 hosszon. A hierarchiát
a felhasználó határozza meg.
c) Meg kell adni a megnevezést.
d) Meg kell adni az áfacsoportot.
e) Meg kell adni a jogcím jellegét, amely a következı lehet:
V
S
B
U
E

vevıi számla kiegyenlítése
szállítói számla kiegyenlítése
bérjellegő kifizetések
készpénzes szállítói számlák
egyéb

A program a fenti jogcím jellegeknek megfelelıen automatikusan generálja a jogcímeket az
új év elindításakor, de ezek kitörölhetık és a felhasználó tetszılegesen megtervezheti a
jogcímeket. Az a fontos csak, hogy egy adott jogcím a fenti jogcím jellegek valamelyikéhez
tartozzon.
A fizetési jogcím 12 hosszon adható meg, ez elegendı ahhoz, hogy a jogcímeket
hierarchikusan építsük fel.
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A fizetési jogcím
jellegének megfelelıen
itt az U kerül kiválasztásra,
mert a jogcím készpénzes
beszerzés.

Kimutatás paraméterezése

A kimutatás formája:
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1.8. Ügyfél
A folyószámlához kapcsolódóan a nyilvántartás egyik legfontosabb eleme az ügyfél. Az
ügyféltörzs karbantartó menüpontja az alábbi forma szerint jelentkezik be.

A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott ügyfélre
új ügyfél felvitelét kezdeményezi
adott ügyfél nevének módosítása
adott ügyfél törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)

Néhány szabály a karbantartásra:
1. A már létezı ügyfél javítható. A módosítás csak a Tárolás gomb (vagy F8 vagy F12)
megnyomásával történik meg.
2. A már létezı ügyfél törölhetı, ha az adott ügyfélhez még nem tartozik bizonylati tétel.
3. A keresési funkció mindig a Rendezettségi (R:) ablakban kijelölt rendezettségi
szempont szerint történik.
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Egy-egy ügyfélrıl az alábbi adatokat lehet tárolni, de nem szükséges mindet kitölteni:

Új ügyfél a bizonylat rögzítése
közben is megadható.

Ügyfél rövid neve


Ügyfél neve1
Ügyfél neve2
Országkód
Irányítószám
Város
Utca,házszám
Adószám
EU adószám
Telefon
Fax
E-mail
Bank neve
Bankszámlaszám

maximum 15 hosszú tetszıleges karakterekbıl álló azonosító,
kitöltése kötelezı. Két ügyfél azonos rövid megnevezéssel nem
fordulhat elı.
Az ügyfél kódja (vagy másképpen az ügyfél rövid neve), mint az
analitika egy lehetséges változata a naplótételekben is megjelenik.
Ezért az ügyfél rövid nevét érdemes egy olyan emlékeztetı jelsorral
rövidíteni, hogy a napló megtekintésekor azonnal beazonosítható
legyen az ügyfél.
maximum 45 hosszú tetszıleges karaktersorból álló megnevezés,
kitöltése mindig kötelezı
45 hosszú második megnevezés, kitöltése nem kötelezı
az ügyfélhez tartozó ország
10 hosszon
20 hosszon
35 hosszon
13 hosszon
15 hosszon
20 hosszon, több telefonszám egymás mellett beírható
20 hosszon
25 hosszon
az ügyfél bankszámláját vezetı bank neve 45 hosszon
az ügyfél bankszámlaszáma

Kimutatások paraméterezése
Elıször ki kell választani a rendezettségi szempontot, majd a –tól –ig intervallumot.
Részkulcs szerinti leválogatás is kijelölhetı. Az adott rendezettségen belül további
szőkítési feltétel adható meg az ügyfél nevére.
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A lehetséges rendezettségi szempontok az ügyfelek kimutatásakor:
Az ügyfél rövid neve
Az ügyfél megnevezése
Adószám
EU adószám
Bankszámlaszám

A rendezettségi szempont az R: sorában lévı ablak lenyitásával választható.

1.7. Költséghely
Ez a törzs csak az analitikás programverzióban használható.
A költséghelyrıl az alábbi adatok megadása lehetséges:
Költséghely kódja
Megnevezés

10 hosszú tetszıleges karaktersor
40 hosszú tetszıleges karaktersor

Új költséghely rögzítés közben is felvehetı.
A törzs adatainak kezelésére a szokásos funkciók állnak rendelkezésre:
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
kImutatás
kiLépés

keresés adott költséghelyre
új költséghely felvitelét kezdeményezi
adott költséghely nevének módosítása
adott költséghely törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)
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Kimutatások paraméterezése
Elıször ki kell választani a rendezettségi szempontot, majd a –tól –ig intervallumot.
Részkulcs szerinti leválogatás is kijelölhetı.

Rendezettség
kiválasztása.
Intervallum
kijelölése.

1.8. Munkaszám
Ez a törzs csak az analitikás programverzióban használható.
Új munkaszám rögzítés közben is felvehetı.
A program kezelése megegyezik a Költséghelynél leírtakkal.

1.9. Tevékenység
Ez a törzs csak az analitikás programverzióban használható.
Új tevékenység rögzítés közben is felvehetı.
A program kezelése megegyezik a Költséghelynél leírtakkal.

1.10. Megbízó
A Megbízó törzs csak egy nevet tartalmaz. Ügyfél helyettesítı törzs szerepe van, ha a
felhasználó nem kívánja a pénztárt tételesen, ügyfelenként vezetni. A részletes nyilvántartásban pedig egy kiegészítı információ lehet.
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Kezelése a többi törzs kezelésével azonos.

1.11. Megjegyzés
A Megjegyzés törzs maximum 20 hosszú, tetszıleges karaktersorból álló szöveg.
A tételek rögzítésekor a megjegyzés további kiegészítı információt tartalmazhat.
Kezelése a többi törzs kezelésével azonos.

TWINPÉNZ - 16./ 51

2. Bizonylatok rögzítése
2.1. A menü bejelentkezése és funkciói
A bizonylatok rögzítése menüpont kiválasztása után az alábbi képernyı formát láthatjuk.
Ezt nevezzük bejelentkezı képernyınek, amely két részre bontható.
Van a bal oldali ablak, itt láthatók a már rögzített bizonylatok, alapértelmezés szerint a
bizonylat dátumának sorrendjében. Ebben az ablakban a kívánt bizonylatra állhatunk a
kurzormozgató billentyő segítségével.
A jobb oldali ablakban pedig éppen annak a bizonylatnak az adatai láthatók, amelyen a
kurzor áll.

A funkciók a gombok nevének elsı betőjével is indíthatók.
F
K
S
F7
Esc (L)

Felvitel
Keresés
Sztornó
Tételek
Kilépés

új bizonylat rögzítését kezdeményezi
már létezı bizonylat megkeresése
már létezı bizonylat logikai törlése
adott bizonylat tételeinek megtekintése
kilépés a menüpontból

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)
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A bejelentkezı képernyı bal felsı sarkában adható meg a rendezettség (Ctrl R). Ha ebbe
az objektumba beléptünk, akkor az Enter megnyomásával vagy az egérrel a megfelelı
helyre kattintva léphetünk ki a rendezettség ablakából. Egér kattintással a rendezettség
választó ablaka megnyitható és az Enter megnyomásával a rendezettség kiválasztható. A
baloldali ablakban az így kiválasztott rendezettség szerint jelennek meg a már lerögzített
bizonylatok. Hasonló eredményt váltunk ki, ha a baloldali ablak fejlécének megfelelı
oszlopára kattintunk.

Rendezettség kiválasztása.

Tulajdonképpen minden funkció úgy kezdeményezhetı, hogy a baloldali ablakban állunk
és ebben a helyzetben a menüpontok fent megadott kezdıbetőjét megnyomva (vagy egérrel
a gombra kattintva) lépünk a kiválasztott funkcióba. Amikor a kívánt mőveletet
végrehajtottuk, akkor szintén mindig a baloldali ablakba térünk vissza.

Egy bizonylatról az alábbi adatok láthatók:
- a pénztári bizonylat dátuma
- a pénztár azonosítója
- a generált bizonylatszám
- a belsı tárolási sorszám, melyet a program generál a bizonylat tárolásának pillanatában,
ennek értékét a felhasználó nem változtathatja meg.
Ez a sorszám ééhhsssss fomában jelenik meg, ahol
éé
az év két hosszon
hh
a hónap két hosszon
sssss
generált sorszám az éven belül.
- a rögzítı neve (a számítógép azonosítója)
- a nyitó érték
- a rögzített forgalom értéke (Bevétel vagy Kiadás)
- a záró érték
- utalványozó neve
- pénztáros neve.
2.1.1. Új bizonylat rögzítése
A rögzítés két ablakban történik.
A fedılap rögzítésekor meg kell adni
a bizonylat dátumát
ki kell választani a pénztárt
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ki kell választani a mozgás irányát (bevételezés vagy kiadás)
meg kell adni a megbízót/megbízottat
az értéket (bevétel vagy kiadás)
megadható egy megjegyzés, ami az elsı tételnél automatikusan megjelenik
megadható a pénztáros és az utalványozó neve (az erre vonatkozó elıírások a
TECHNIKAI FUNKCIÓK/Beállítások fejezetben találhatók meg részletesen).
A bizonylat tételeinek rögzítésekor kell megadni
a fizetési jogcímet
a jogcímhez tartozó értéket
a megjegyzést
megadható ügyfél
eredeti bizonylatszám
teljesítés dátuma
és megadható még egy hivatkozás is.
A tételekbıl való visszatéréskor a tárolás után a bizonylat megtekinthetı képernyın vagy
azonnal ki is nyomtatható.
A következıkben néhány jogcím alapján kerül bemutatásra a rögzítése menete.
Nyitó bevételezése
A fedılap adataival kezdünk:

Bizonylat dátuma
Pénztár azonosítója
Bizonylat típusa: bevételezés vagy kiadás

A bizonylat típusa bevétel.
A megbízott maga a cég.

Meg kell adni a nyitás összegét a Bevétel
oldalon.
A megjegyzésbe beírhatjuk, hogy Nyitás.

Az utalványozó és a pénztáros neve automatikusan felajánlásra kerül, ha azt korábban
beállítottuk a TECHNIKAI FUNKCIÓK/Beállítások/Bizonylatra vonatkozó beállítások
menüpontban.
A fedılap rögzítése után következik a tételek rögzítése. Ez az F7 megnyomásával vagy a
Tételek gombra kattintva történik.
A fedılapon rögzített érték és minden egyéb adat (megjegyzés, dátum) automatikusan
átkerül a tételek lapra.
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Ki kell választani a fizetési jogcímet (itt a Nyitást) és ha egyéb kiegészítı információt nem
kívánunk rögzíteni, akkor a tétel már el is tárolható.

A Nyitás fizetési jogcímet
kell kiválasztani.

A tárolás az F8 vagy F12 megnyomásával, vagy a Tárolás gombra kattintva történik.
A tételek rögzítése után vissza kell térni a fedılapra, ekkor eltárolható az egész bizonylat.
A tárolás után ki lehet nyomtatni a bizonylatot, vagy képernyın meg lehet tekinteni.
Szállítói készpénzes számlák (áfás tételek) rögzítése
A fedılap rögzítésével kezdjük.

Dátum megadása.
Pénztár kiválasztása.
A bizonylat típusa Kiadás.
Megadható a bevásárló neve, a
Megbízó.
Rögzíteni kell a kiadott értéket.
Adható egy megjegyzés.
Megadható a mellékletek száma.

Majd átváltunk a tételek rögzítésére (F7).
Egy bizonylathoz több forgalom/számla adatait is rögzíthetjük, ilyenkor több tételes lesz a
bizonylat.
A megjelenı új ablak alsó sorában a következı funkciók gombjai találhatók:
F
M
B
T
Esc vagy F7

Felvitel
Módosítás
Beszúrás
Törlés
Bezárás

új tétel felvitele
már létezı tétel módosítása
új tétel beszúrása az aktuális tétel után
már létezı tétel törlése
a rögzítési ablak bezárása, visszatérés a
fedılapra, a tételek megmaradnak, de
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F8 vagy F12

Tárolás

a bizonylat még nem került tárolásra
a rögzített tétel ill. módosítások tárolása

A már felvitt tételek között navigálni lehet:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre

Az elsı lépés a fizetési jogcím kiválasztása.
A Szállítói számlák (beszerzések)
jogcímet kell kiválasztani.
Ha finomítani szeretnénk a fizetési
jogcímet, akkor érdemes a jogcím
törzset bıvíteni pl.:

A jogcím kiválasztása után az áfaablak jelentkezik be. Az áfaablakból kiválasztható az
áfakulcs. Az áfakulcs kiválasztása után megadható a bruttó érték és a program
automatikusan megbontja a bruttó értéket nettóra és áfára.
Az ablakból ki kell választani a
megfelelı áfakulcsot.
Ha nem jót választottunk ki, akkor az
F6 megnyomásával az áfaablak újra
behívható.

Ha több tétel (számla) van, akkor
lehetıség van a számlák egyenként
történı megadására:
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Érték
Megjegyzés
Ügyfél
Számla bizonylatszáma
Számla dátuma (teljesítés dátuma)

Rögzítés közben az alsó soron követhetjük, hogy rögzített tételek értéke mennyiben tér el
fedılapon megadott értékhez képest.

A még hiányzó érték.
A fedılapon megadott érték.

Szállítói vagy vevıi számla kiegyenlítése
A fedılap rögzítésével kezdjük. A tételek rögzítésekor pedig a kiegyenlítésre vonatkozó
jogcímet választjuk ki: bevétel esetén a vevıi számlákra, kiadás esetén pedig a szállítói
számlákra.

Megadhatjuk annak az ügyfélnek
a rövid nevét, akinek a számláját
kiegyenlítjük.
Az eredeti bizonylatszám
mezıbe pedig megadhatjuk a
kiegyenlítésre kerülı számla
bizonylatszámát (ne a Hivatkozás
mezıt használjuk erre a célra).

2.1.2. Keresés
A már tárolt bizonylatok különbözı rendezettség szerint érhetık el. A bejelentkezı
képernyı bal felsı sarkában lehet a rendezettséget váltani.
A rendezettség váltása elérhetı azáltal is, hogy a baloldali ablakban a megfelelı oszlop
fejlécére kattintunk.
A keresés lehetséges:
- dátumra (bizonylatra vonatkozik),
- bizonylatszámra (bizonylatra vonatkozik),
- sorszámra (bizonylatra vonatkozik),
- névre vagy megbízóra (bizonylatra vonatkozik),
- eredeti bizonylatszámra (a bizonylat egy tételére vonatkozik és független a pénztár
azonosítójától),
- tételértékre (a bizonylat egy tételére vonatkozik és független a pénztár azonosítójától).
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Ha a Rendezetlen szempontot
választjuk ki a rendezettségi
ablakból, akkor a rögzítés
sorrendjében jelennek meg a
bizonyaltok.
A Keresés mindig az adott
rendezettségi szempont szerint
lehetséges.

A sorrend kiválasztása után meg kell adni mindig a keresési ismérv szerinti kulcs értékét
vagy a részkulcsot.
Keresés bizonylatszámra

Ki kell választani a pénztár
azonosítóját.

Meg kell adni a bizonylatszámot,
mint keresési kulcsot.
A ? vagy a * részkulcs szerinti
keresésre utal.

A kurzor a keresett bizonylatra áll a keresés eredményes befejezése után. Innen a
kurzormozgató billentyőkkel le-fel lépegethetünk az adott rendezettségen belül a
bizonylatok között.
Keresés tételértékre
Elıször kiválasztjuk a rendezettséget, majd beírjuk a keresett értéket:

Az Enter után megjelennek a bizonylatok azon tételei, amelyek ennek a feltételnek eleget
tesznek:
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2.1.3. Sztornó
A kurzorral a kívánt bizonylatra állva a Sztornó gomb megnyomásával kezdeményezhetı a
sztornírozás. Csak kinyomtatott bizonylat sztornírozható. A Tárolás gombot megnyomva a
bizonylat sztornírozottá válik. Ez azt jelenti, hogy a bizonylat a nyilvántartásban
megmarad, de a pénztárforgalomba nem kerül be. Pénztárzárás után sztornírozni már
nem lehet.

A kiválasztott bizonylat nem
módosítható, csupán a Tárolás
gomb vagy a Kilépés gomb
használható.

Tárolás után a sztornírozott
bizonylat nulla forinttal szerepel a
forgalomban és piros színnel kiírásra
kerül, hogy SZTORNÓ.

2.1.4. Tételek megjelenítése (F7)
A baloldali ablakban állva az F7 megnyomásával vagy a
az adott bizonylathoz tartozó tételek jelennek meg.
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gombra kattintva

2.2. A pénztárbizonylat nyomtatása
A bizonylat tételeinek rögzítése után visszatérünk a fedılapra. Majd itt a Tárolás gombra
kattintva vagy az F8 vagy F12 megnyomásával megtörténik a bizonylat tárolása. A mezık
szürkévé válnak és a nyomtatást valamint a megtekintést kezdeményezı két gomb aktívvá
válik.
Nyomtatóra
Képernyıre

Erre a gombra kattintva indul a nyomtatás.
Erre a gombra kattintva megjelenik a képernyın a bizonylat.
A képernyıs megjelenítésbıl is
kinyomtatható a bizonylat, de ez csak
egy minta, nem számít valós
bizonylatnak.
A képernyıs megjelenítés után a
bizonylat még módosítható, nem
tekinthetı véglegesnek.
Ha már a bizonylat tényleges (valódi)
nyomtatása megtörtént, akkor a
bizonylat már nem javítható.

A képernyıs megjelenítés esetén MINTA megjelöléssel kerül nyomtatásra a bizonylat,
amelyen ez esetben a bizonylatszám nincs kiírva :
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Bevételezések esetén lehetıség van arra, hogy a visszajáró pénzt a program kiszámolja.

A fehér mezıbe be kell írni a
befizetı/megbízó által adott
összeget, és a program kiírja a
visszajáró pénzt.
Ez csak egy számolási mővelet, a
pénztár forgalmát nem módosítja.

A képernyın mindig látszik a pénztáros és az utalványozó
neve (ha korábban beállításra került).

A pénztáros neve és az utalványozó neve szintén megjelenhet a bizonylaton. Ezt a
felhasználó saját maga döntheti el TECHNIKAI FUNKCIÓK/Beállítások/Bizonylatra
vonatkozó beállítások menüpontban, részletes leírása ugyanebben a fejezetben
megtalálható.

TWINPÉNZ - 26./ 51

3. Kimutatások
Minden kimutatásnál azonos módon kell megadni a kimutatás eszközét:
Képernyıre

ebben az esetben a kimutatás képernyın jelenik meg, ugyanabban a
formában, ahogyan a nyomtatón, de még innen is lehet
kezdeményezni, hogy a kimutatás aztán kikerüljön papír
adathordozóra a kijelölt nyomtatón

Nyomtatóra

a kimutatás papír adathordozón jelenik meg a kijelölt nyomtatón

Excel fájlba

a kimutatásban megjelenı adatok fájlban kerülnek tárolásra és ebbıl
a fájlból a felhasználó saját maga állíthat össze kimutatást az Excel
segítségével. A fájlok nevét (kiterjesztés nálkül) a felhasználó adja
meg, a nevek kiterjesztése mindig .xls.

A TECHNIKAI FUNKCIÓK/Excel állományok mappája menüpontban a
létrehozott .xls fájlok számára külön könyvtár jelölhetı ki. Ha ezt a felhasználó
nem adja meg, akkor a fájlok az aktuális állományokat tartalmazó könyvtárba
kerülnek.

Ide kell beírni az excel fájl nevét kiterjesztés nélkül.

A Kimutatások menüpontban az alábbi kimutatási lehetıségek közül lehet választani:
Idıszaki pénztárjelentés
Pénztár napló
Pénztárbizonylatok naplója
Pénztárbizonylatok melléklete
Pénzkészlet ellenırzése
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3.1. Idıszaki pénztárjelentés
Az idıszaki pénztárjelentés tetszıleges idıszakra lekérhetı és nem azonos a pénztárzárási
funkcióval.
A kimutatás paraméterezése

Meg kell adni:
a pénztár azonosítóját,
az elszámolási idıszakot
a pénztárjelentés számát.

A kimutatás tartalma
A kimutatás elkészíthetı álló A4-es és fekvı A4-es formában.
Az álló A4-es tartalmazza
A fekvı A4-es tartalmazza
a sorszámot
a dátumot
a bizonylatszámot
a bevétel vagy kiadás értékét
a fizetési jogcím kódját és
megnevezését
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az elızı adatokon kívül még az
ügyfelet vagy megbízót és az eredeti
bizonylatszámot

3.2. Pénztárjelentés bizonylatonként
Bizonylatra összesítve készíti el a pénztárjelentést. Tetszıleges idıszakra lekérhetı.
A kimutatás paraméterezése

Meg kell adni:
a pénztár azonosítóját,
az elszámolási idıszakot

A kimutatás tartalma
Az A4-es forma tartalmazza:
a sorszámot
a dátumot
a bizonylatszámot
a megjegyzést
a bevétel vagy kiadás értékét
a bizonylatonkénti értéket
Záró sorokban hozza a nyitót, a forgalmat és a paraméterként adott végidıszak záró
egyenlegét.
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3.3. Pénztár napló
A pénztár napló hasonlít egy fıkönyvi naplóhoz: bruttó módon hozza a pénztári bevételt és
kiadást, vele szemben pedig ennek az értéknek a tételek szerinti megbontását. Ha a tétel
áfás volt, akkor az áfakulcs feltüntetésével jelennek meg a tételek.
A kimutatás paraméterezése

Pénztár azonosítója.
A napló sorszáma (de a rendezettség
változtatható).
Megjegyzésre szőrési feltétel.

A kimutatás tartalma
A kimutatás elkészíthetı álló A4 es és fekvı A4-es formában.
napló sorszáma
fizetési jogcím kódja
bizonylat száma
bizonylat dátuma
megjegyzés
áfakulcs
forgalom (Tartozik/Követel)
ügyfél
eredeti bizonylat száma (kiegyenlítésnél)
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3.4. Pénztárbizonylatok naplója
Tömbszerően kinyomtatja külön a bevételi illetve kiadási bizonylatokat. Célja a
bizonylatsorszám folytonosságának ellenırzése.
A kimutatás paraméterezése

Ki kell választani, hogy Bevétel vagy Kiadás.
Meg kell adni a pénztár azonosítóját.
Ki kell jelölni a bizonylatszám intervallumot.

A kimutatás egy-egy sorában az alábbi adatok találhatók:
a pénztárbizonylat száma
a pénztárbizonylat dátuma
a bizonylaton szereplı érték
A lista végén szerepel az értékek összege. A kimutatás sorrendje bizonylatszám + dátum,
ezért egy ilyen kimutatás megfelelı paraméterezéssel éppen egy pénztártömböt reprezentál.
A kimutatás tartalma
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3.5. Pénztárbizonylatok melléklete
A pénztárbizonylatok mellé tételesen kinyomtatja a rögzített tételeket, külön a bevételeket
és külön a kiadásokat.
A kimutatás rendezettsége lehet
a bizonylatszám vagy
a sorszám.
A kimutatás paraméterezése

Ki kell választani a bizonylat típusát.
Ki kell választani a pénztár azonosítóját.
Ki kell jelölni a bizonylatszám intervallumot.

A kimutatás tartalma
pénztárbizonylat száma
eredeti bizonylat száma
bizonylat dátuma
fizetési jogcím kódja
megjegyzés
áfakulcs
érték
eredeti bizonylat összesen
ügyfél
hivatkozás

Bizonylatonként van egy összesítés, és a lista végén
pedig külön összesítve megjelenik:
az adóalap és
az áfa.
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3.6. Havi átlagos pénzkészlet kimutatása
Részlet a pénzkezelésrıl:
(9) A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak
figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári
hónaponként számított napi átlaga - kivéve, ha külön jogszabály eltérıen rendelkezik - nem
haladhatja meg az elızı üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 1,2%-át,
illetve ha az elızı üzleti év összes bevételének 1,2%-a nem éri el az 500 ezer forintot,
akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró
készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az elızı üzleti év összes
bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelızı üzleti év összes bevételét kell
alapul venni.
A kimutatás az összes pénztárra összevontan vonatkozik és elszámolási idıszakra
(hónapra) kerül kiírásra.

Meg kell adni az elszámolási
idıszakot

A kimutatás tartalma:
Dátum
Nyitó egyenleg: az elızı napi záró
Bevétel: a napi összes bevétel
Kiadás: a napi összes kiadás
Záró egyenleg: Nyitó + Bevétel – Kiadás
A kimutatás minden napot tartalmaz. Ha az adott napra nincs forgalom, akkor a nap záró
megegyezik az elızı napi záróval. Az adott hónap napi átlagos pénzkészlete a mindenkori
aktuális hónap napjainak a számával kerül kiszámításra.
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3.7. Jogcímenkénti kimutatás
A program jogcímekre összesítve győjti össze a pénztári tételeket. Amennyiben a
jogcímekre a fıkönyvi számokat használjuk, akkor egy fıkönyvi feladási bizonylatként
használható.
A kimutatás paraméterezése

Ki kell választani a bizonylat típusát.
Ki kell választani a pénztár azonosítóját.
Meg kell adni a dátumintervallumot.
Ki kell jelölni a jogcímintervallumot.

A kimutatás tartalma
fizetési jogcím
napló sorszáma
pénztárbizonylat száma
bizonylat dátuma
megjegyzés
érték
ügyfél
eredeti bizonylat száma
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4. Zárási funkciók
Kétféle zárási funkció található a Twinpénz programban:
Idıszaki zárás
Ez bármikor tetszıleges idıpontban elvégezhetı és az ügyviteli folyamat része. A
pénzkészlet ellenırzését szolgálja. Pénztáros váltásnál nap közben is biztosítja a
pénzkészlet pénznemenkénti elszámolását és kimutatását.
Éves zárás
A már ügyvitelileg lezárt év technikai zárását teszi lehetıvé, a lezárt év adatainak új
könyvtárba helyezésével (archiválásával) és az aktuális év könyvtárából való kitörlésével.
Az alább lépéseket kell egymás után elvégezni a lezárni kívánt év állományával:
1. Meg kell csinálni az összes pénztár ügyviteli zárását (Idıszaki zárás elvégzése
pénztáranként az összes pénztárbizonylatra).
2. Következik az év lezárása, amely egy technikai jellegő lépés.
3. Az év lezárása után a lezárt évet át kell helyezni egy új könyvtárba (archiválás).
4. Végül a lezárt év kitörölhetı az aktuális év könyvtárából.
Az évek nyitása nincs kapcsolatban a zárási funkciókkal. Új évet bármikor meg lehet nyitni
és több év is lehet egymás mellett.
Új év nyitása a TECHNIKAI FUNKCIÓK/Beállítások/Új év elindítása menüponttal
végezhetı el.
 A pénztárak éves nyitó adatainak felvitele kézzel történik, nincs automatikus
átvitel, így az egyes évek önálló zárt rendszert alkotnak.
A nyitási folyamathoz ad segítséget két másolási funkció, amelyek a ZÁRÁSOK/Éves
zárások alatt találhatók:
Pénztárak átmásolása: biztosítja, hogy bármelyik könyvtárból a pénztártörzs adatai az
adott évre átkerüljenek.
Jogcímek átmásolása: biztosítja, hogy bármelyik könyvtárból a korábban kialakított
fizetési jogcímek az adott évre átkerüljenek.
Természetesen teljesen új törzsadatokkal is el lehet indítani az új évet.
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4.1. Idıszaki zárás
Az idıszaki pénztárzárás a pénzkészlet ellenırzését biztosítja. Tetszıleges idıpontban
végezhetı el, de éves zárás elıtt elvégzése kötelezı.
A zárás folyamata a pénztár kiválasztásával kezdıdik.

Ha csak egy pénztár van a törzsben, akkor a program automatikusan felkínálja ennek a
pénztárnak az azonosítóját.
Ha már vannak lezárt napok, akkor a zárás bejelentkezı képernyıje a következı:

Az egyes funkciók jelentése röviden:

Z
F
M
K
Esc (L)

Zárás
Feloldás
Másolat
Kimutatás
kiLépés

a zárási folyamat elindítása
az utolsó zárás feloldása
jegyzıkönyv másolatának kiírása
zárt napok adatainak kiírása
kilépés a menüpontból
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A zárás folyamata:
A program felajánlja az utolsó lezárt napot, majd meg kell adni a lezárás napját. Ezek után
a program kiszámolja a nyilvántartás szerinti pénzkészletet. A felhasználónak meg kell
adni a tényleges záró pénzkészletet címletenként.

Ez egy megjegyzés mezı,
ahová tetszıleges szöveg
írható. A szöveg a zárási
jegyzıkönyvben megjelenik.
Az alapértelmezett
megjegyzés szövege a
Technikai funkciók /
Beállítások menüpontban
adható meg.

A zárás véglegesítése a tárolással (F8 vagy F12) történik meg.

A nyomtatás elıtt meg kell
adni, hogy hány példányban
kerüljön kinyomtatásra a
jegyzıkönyv és ellenırizni
kell a pénztáros nevét.
A tárolás után aktívvá válnak
a megjelenítési ikonok:

Nyomtatóra
Képernyıre

A jegyzıkönyv kinyomtatása elıtt érdemes a képernyın ellenırizni az adatokat. A
képernyıs megjelenítésbıl is nyomtathatunk, de ezzel nem véglegesítıdik a zárás, a zárási
mővelet még javítható, vagy megismételhetı.
Ha már a nyomtatás megtörtént, akkor már nincs további javítási lehetıség, a zárás
végleges.
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A jegyzıkönyv formailag a következıképpen néz ki:

A feloldás lehetısége:
Az utolsó zárás esetében lehetıség van a zárás feloldására. Ez azt jelenti, hogy a záró tétel
törlésre kerül és a zárási folyamat megismételhetı.
Másolat készítése:
A zárási jegyzıkönyv utólagos nyomtatását teszi lehetıvé.
Kimutatás:
A lezárt napokról készít kimutatást. A paraméterezés a következıképpen történik.

Összesítı
A kiválasztott pénztár lezárt
napjaihoz tartozó jegyzıkönyvek
sorszámait kínálja fel a program.
Minden egyes zárásról egy sor
készül.
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A kimutatás formája és tartalma a következı.

A kimutatást lehet tételes formában is kérni. A paraméterezés a következıképpen történik.

Tételes
A tételes kimutatás esetén egy
zárási jegyzıkönyvhöz tartozó
idıszak tételei kerülnek kiírásra.

A kimutatás formája és tartalma a következı:
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4.2. Éves zárás
Az éves zárás elvégzése technikai jellegő folyamat. Célja az elızı év adatainak archiválása
és kitörlése az aktuális könyvtárból.
A fımenüben az alábbi funkciókat láthatjuk:

4.2.1. Év lezárása
Ez a zárás ügyvitelileg csak egy formális lépés, hiszen a pénztár ügyviteli zárása az
Idıszaki zárás alatt (lásd a 4.1. fejezetet) történik meg. Ugyanakkor, ha ez a formális éves
zárás megtörtént, akkor a program adminisztrálja ezt, és az adott évre rögzíteni vagy
módosítani ezután már nem lehet. Abban az esetben, ha több pénztáras a rendszer, minden
pénztárt le kell ügyvitelileg zárni, mert a formális éves zárás minden pénztárra vonatkozik
– nem lehet pénztáranként archiválni a könyvtárat, csak egyszerre az egészet.

Ha az ügyviteli zárás nem történt meg minden pénztárra, akkor a program nem engedi meg
az év formális lezárását. A program azt is ellenırzi, hogy van-e még ki nem nyomtatott
bizonylat, mert ebben az esetben sem lehetséges az év lezárása.
 Ha eddig a pénztárban még
nem volt ügyviteli zárás, akkor
ezt legalább egyszer, az éves
záráskor meg kell tenni.
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4.2.2. Lezárt év áthelyezése új könyvtárba
Ha az év formális lezárása megtörtént, akkor a lezárt év adatai leválaszthatók és
átmásolhatók egy új, archív könyvtárba, amely a program indításakor új partnerként jelenik
meg. Meg kell adni az új partner nevét (a felajánlott régi nevet meg kell változtatni, pl.
hozzá lehet írni az évszámot) és meg kell adni az archív könyvtárat, valamint a partner
kódját.

A program átmásolja a lezárt év adatait a megadott új archív könyvtárba. A késıbbiekben
ennek az archív könyvtárnak az adatai nem módosíthatók, viszont minden kimutatás
elérhetı. Sikeres áthelyezés esetén az alábbi üzenet jelenik meg:

4.2.3. Lezárt év törlése az aktuális könyvtárból
Mielıtt a törlési funkciót elindítanánk, gyızıdjünk meg arról, hogy megvan-e az archív
állománya annak az évnek, amelyet törölni kívánunk. Erre a program figyelmeztet:

Ha a Feldolgozás gombra kattintunk, akkor a törlés megerısítésére adott Igen válasszal
megtörténik a lezárt év törlése.
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4.2.4. Pénztárak átmásolása
Egy új év elindítása (6.2.1. fejezet) után az adott évi törzsadatokat kell elıkészíteni. Az új
év elindításával a program elıállítja az alapértelmezett pénztárat, pénztártömböket és
fizetési jogcímeket, de lehetıség van arra, hogy a felhasználó saját törzsadatokat alakítson
ki. Ez lehetséges átmásolással is.
A jelenlegi példában a lezárt év
pénztártörzse kerül átmásolásra.

Az alapértelmezett pénztártörzs adatai kitörölhetık, ha a program által feltett kérdésre az
Igen-t választjuk.
Ebben az esetben csak a másolásra kerülı pénztártörzs marad meg. A pénztárakhoz a
pénztártömböket a felhasználónak kell megadni illetve kijelölni.

4.2.5. Jogcímek átmásolása
Hasonlóképpen átmásolhatók a fizetési jogcímek is, illetve az alapértelmezettként felvett
jogcímek a másoláskor kitörölhetık.
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5. Telepítés
A program telepítése után el kell indítani a programot.
Ekkor elıször meg kell adni annak a partnernek (cégnek) az adatait, amelyiknek a pénztárát
szeretnénk vezetni.

Cég neve, ahogyan a listán majd
megjelenik.
Könyvtár neve maximum 8 hosszon
és ékezet nélkül, a név speciális jelet
nem tartalmazhat.
A partner kódja egy tetszıleges
sorszám.

A tárolás után létrejön a cég könyvtárja és a program már a partnerek nevével jelentkezik
be. A képen ebbıl még csak egy van:

Kiválasztva a kívánt partnert a program kiírja a következı tennivalókat (lsd. a Technikai
funkciókban a 6.2-es pontot).
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6. Technikai funkciók
6.1. Nyomtató beállítása
A program általános esetben mindenkor a Windowsban alapértelmezettként beállított
nyomtatót használja a kijelölt nyomtatási porton. Több nyomtató esetén lehetıség van arra,
hogy a programhoz a kívánt nyomtatót jelöljük ki. Pl. az XP esetében az alábbi ablakot
láthatjuk:

A Nyomtató gomb
megnyomásával egy újabb
ablak nyílik meg, ahol
kiválaszthatjuk a nyomtatót és
beállíthatjuk a tulajdonságait.

6.2. Beállítások
Ebben a menüpontban történik meg a pénztár ügyviteli és technikai elıkészítése, amelyek a
következık:
Új év indítása
Aktuális év beállítása
Belsı adatimport
Bizonylatra vonatkozó beállítások
Idıszaki zárásra vonatkozó beállítások
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6.2.1. Új év elindítása
Az elsı feladat annak az évnek a megadása, amelyik évre a pénztárbizonylatok rögzítésre
kerülnek majd. Az évet 4 hosszon kell beírni.
Az új év elindítása után a program segít a következı lépésben:

Ezzel automatikusan létrejöttek azok a törzsadatok, amelyekkel már azonnal lehet
rögzíteni. Amennyiben ez nem felel meg, akkor a felhasználó kitörölheti és saját maga
megtervezheti a rendszerét. Részletesen lásd a Törzsadatoknál.
6.2.2. Aktuális év beállítása
Amikor már két év van egymás mellett, akkor itt adható meg az aktuális év. A program
mindig az aktuális évvel jelentkezik be. Az évet 4 hosszon kell beírni.

6.2.3. Belsı adatimport

6.2.4. Bizonylatokra vonatkozó elıírások
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Alapértelmezett pénztáros
Ahhoz, hogy az alapértelmezett pénztáros kijelölhetı legyen, elıször a törzsadatokban fel
kell venni a dolgozó törzsben legalább egy személyt. A pénztáros kijelölése munkahelyenként lehetséges.

Ki kell választani a dolgozó nevét az
adott számítógép mellé.

Alapértelmezett utalványozó
Ahhoz, hogy az alapértelmezett utalványozó kijelölhetı legyen, elıször a törzsadatokban
fel kell venni a dolgozó törzsben legalább egy személyt. Az utalványozó kijelölése munkahelyenként lehetséges.
A dolgozó törzsben
megadott nevek
közül lehet
választani.

Bizonylat nyomtatási elıírásai
A bizonylat nyomtatására vonatkozóan szintén kijelölhetık azok a változatok, amelyek
majd alapértelmezettként kerülnek felhasználásra a programban.
Ezek a következık:
Bizonylat nyomtatása tételes vagy összevont
Bevételi bizonylat és nyugta egyidejő nyomtatása vagy sem
Pénztáros nevének megjelenítésére vonatkozó elıírás
Utalványozó nevének megjelenítésére vonatkozó elıírás
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A bizonylatnyomtatás lehet:
Egyösszegő, amikor a fizetési jogcím csak egy sorban szerepel. Ilyenkor van
lehetıség arra, hogy egy oldalon a bevételi bizonylat és a nyugta is nyomtatásra
kerüljön.
Tételes, amikor a felsorolt fizetési jogcímek a nyomtatásban is megjelennek.
Bevételi bizonylat nyomtatási lehetıségei:
Csak a bevételi bizonylat kerül nyomtatásra
A bevételi bizonylat és nyugta egy A4-es oldalon nyomtatható és ollóval elfelezhetı
A bevételi bizonylat és a nyugta is külön oldalon kerül nyomtatásra
Pénztáros kiírására vonatkozó elıírás beállítható.
Utalványozó nevére vonatkozó elıírás beállítható.
6.2.5. Idıszaki zárásra vonatkozó elıírások
Az idıszaki záráshoz egy jegyzıkönyv tartozik. Ennek a jegyzıkönyvnek az elkészítéséhez
meg kell adni a példányszámot és a jegyzıkönyv alapértelmezett szövegét.

Példányszám beállítása.

A jegyzıkönyv elıre
megfogalmazott általános
szövege.
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6.3 Adatkonzisztencia
Ebben a menüpontban azok a funkciók találhatók, amelyek segítenek az adatállomány
konzisztenciájának ellenırzésében, az esetleg fellépı hiba megkeresésében. A lehetséges
hibakeresési eljárások a fejlesztés során bıvülhetnek.
6.3.1. Adatstruktúrák módosítása
A programverziók cseréjekor ez a funkció automatikusan módosítja az állományok
struktúráját a programban bekövetkezı változásokhoz. A program figyeli a verzióváltást és
már a partnerbe lépéskor figyelmeztet a szükséges módosításra.

Egyébként a többszöri elindítása nem jár káros következménnyel. Hálózati alkalmazás
esetén más felhasználó ezzel egyidejőleg nem dolgozhat ugyanennek a partnernek az
adatállományain.
A módosítások megtörténtével a program kiírja a sikeres befejezést.

6.3.2. Újraindexelés
Az indexállományok felfrissítésére szolgál. Bármikor elvégezhetı. A feldolgozás két
fázisban történik:
elıször törlésre kerülnek a régi indexállományok,
majd a program újra felépíti az indexeket.
A sikeres indexelésrıl visszajelzést ad a program.



Az indexállományok frissítését csak ezzel a programmal szabad
végezni, ezzel az újraindexelési funkcióval. Ne próbálkozzunk más
programok segítségével az indexállományok közvetlen törlésével, mert
az adatbázis megsérül. Hasonlóképpen a .dbf fájlok törlése vagy
felülírása is tilos. A könyvtárban látszólag különbözı fájlok egy
adminisztratív módon összetartoznak és egy rendszert alkotnak.

6.3.3. Dbf intézı
Ez a funkció csak a fejlesztık számára elérhetı.
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6.4. Excel állományok alkönyvtára
A kimutatások minden esetben elkészíthetık excel fájlba. A kimutatás során létrehozott
állomány az itt megadott könyvtárba kerül tárolásra, ahonnan a felhasználó további
feldolgozás céljából elérheti.

6.5. Partnerek karbantartása
A program ú.n. többpartneres verzióban áll rendelkezésre még akkor is, ha csak egy cég
könyvelésére lett megvásárolva a felhasználói jog. A program telepítésekor a partner törzs
üres. Ha már a partner törzs nem üres, akkor a program mindig a partnerek kiválasztásával
jelentkezik be és a további partner felvitele a TECHNIKAI FUNKCIÓK/Partnerek
karbantartása menüpontban történik.
A partner karbantartása hasonlít egy törzsadat karbantartásához, és az általános
karbantartással kapcsolatos funkciók használhatók.
K
F
M
T
I
Esc (L)

Keresés
Felvitel
Módosítás
Törlés
Kimutatás
Kilépés

adott partner keresését lehetıvé
új partner felvitelét kezdeményezi
adott partner módosítása
adott partner törlése
kimutatás készítése
kilépés a menüpontból

A képernyı jobb felsı sarkában található a
gomb, amelyre kattintva az
adott modulhoz tartozó leírás, rövid magyarázat olvasható.

A menüsor bal oldalán találjuk a navigációs gombokat, amelyek billentyővel szintén
mőködtethetık:
Home
End
↓
↑

állomány eleje (elsı tételre )
állomány vége (utolsó tételre )
lapozás elıre ( következı tételre)
lapozás hátra ( elızı tételre)
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6.5.1. Új partner felvitele
A partner adatai:
A partner neve (kötelezı kitölteni)
A könyvtár neve, ahová a partner adatállományai kerülnek (kötelezı kitölteni)
A partner kódja (kötelezı kitölteni)
A partner adószáma (opcionális)
Jelszó az adott partner kiválasztásához (opcionális)
Partner logójának könyvtára (opcionális)

A könyvtár nevét csak
8 hosszon és ékezetes
bető alkalmazása
nélkül adjuk meg!
A név betőközt, ?-et,
*-ot, .-ot, !-et /-et nem
tartalmazhat és betővel
kell kezdıdnie.
A partner kódját
kötelezı kitölteni.



A partner adatállományait tartalmazó könyvtár (mappa) neve ékezetes
karaktert, betőközt, pontot, csillagot, kérdıjelet, felkiáltójelet, perjelet
nem tartalmazhat és betővel kell kezdıdnie.

A programrendszer a telepítésnél megadott könyvtárban helyezkedik el. Amikor egy új
partner felvételre kerül, akkor a program ezen könyvtáron belül létrehozza az új partner
számára a megadott névvel az alkönyvtárat, és a partnert felveszi a partner törzsbe.
6.5.2. Partner módosítása
Ha már a partner adatai tárolásra kerültek, akkor a felhasználó csak a nevet módósíthatja.
6.5.3. Partner törlése
A törlés a rácsban kék színő sorban látható partnerre vonatkozik. A törlés után a partner
adatai is törlésre kerülnek a nyilvántartásból.
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Ezért a program a törlés elıtt újra visszakérdez, majd értesít a sikeres törlésrıl.



A törléskor a partner teljes nyilvántartása és adatállománya fizikailag
törlésre kerül.

6.5.4. Kimutatás
A partnerek adatai a törzsadatokhoz hasonló módon megjeleníthetık.
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