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Általános tudnivalók 
 
Rendszerkövetelmények: 

A program üzemeltetéséhez az alábbi minimális feltételeket kell biztosítani: 
IBM PC Windows 98 vagy újabb operációs rendszerrel 
128 Mbyte RAM 
100 Mbyte szabat hely 
1024*768 felbontású képernyı 

 
Menükezelés 

A program egyes funkcióit menürendszeren keresztül lehet elérni. Az egyes menüpontokat 
az egérmutatóval lehet kiválasztani. A menüpont nevében található aláhúzott bető (pl.: 
Javítás) és az ALT gombok együttes lenyomásával vagy a billentyőzet segítségével is 
indíthatjuk a kiválasztott funkciót. 

 
Adatkezelı gombok 

Az adatok kezelésére szolgáló gombok a következıképpen mőködnek: 
 
„Új”: új tétel felvitelére szolgál 
„Javít”: ha adatot módosítunk, minden esetben erre a gombra való kattintással kezdjük 
„Ment”: a változtatások rögzítése, a régi adatokat felülírja a módosításokkal 
„Töröl”: adott tétel az összes hozzá tartozó elemével együtt törlésre kerül (megerısítés után) 
„Mégse”: a változtatások elvetése, minden marad a módosítások elıtti állapotban 

 
Képernyık kezelése 

Az 'Esc' billentyővel megszakítható a felvitel úgy, hogy a módosítások nem lesznek 
aktualizálva. Amennyiben új felvitelt akar végrehajtani és ilyen adat már szerepel a gépen, 
akkor módosításra kínálja fel az adatokat. A program az így megtalált adat azonosítóját 
kitörli, és a hozzá kapcsolódó adatok is törlıdnek. A gépelési pozíciót egy villogó függıleges 
vonal jelzi. Ezt cursornak nevezzük. 

 
Export: 

A listák egy részénél lehetıség van az adatok exportálására. Ezt a képernyıkön található 
EXPORT gomb segítségével tehetjük meg. Export esetén a lista egy Microsoft Excel fájlba 
tárolódik (xls) és ott tovább tudunk dolgozni az adatokkal. 

 
Adatok listázása: 

Különbözı lekérdezések esetén a kihozott lista képernyıjén a következı tartalmú téglalap 
jelenik meg: 

 

 
 
Az ikonok az alábbi funkciókat tartalmazzák: 

: legelsı oldal. 

: elızı oldal. 
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: megadott oldalszámra ugrás. 

: következı oldal. 

: utolsó oldal. 

 : nézet méretezése. Nagyítás, vagy kicsinyítés. 

: egy lap egy oldalon. 

: két lap egy oldalon. 

: négy lap egy oldalon. 

: aktuális oldal nyomtatása a megadott alapértelmezett nyomtatóra. 

: adott lapok nyomtatása a megadott alapértelmezett nyomtatóra. 

: kilépés a listából. 

: kigyőjtött adatok nyomtatása a megadott alapértelmezett nyomtatón. 
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1. Környezet 

1.1. Segítség 

1.2. Névjegy 
Némi információ a rendszer szerzıjérıl. 

1.3. Színek beállítása 
A megjelenı képernyık színbeállítását lehet elvégezni.  

 

 
 

1.4. Nyomtatók beállítása 
Itt van lehetısége beállítani, hogy a különbözı dokumentumokat melyik illetve milyen 

nyomtatóval szeretné kinyomtatni. 
 

 
 

 
Az információ sávról gyorsan lehet a nyomtatót váltani. 
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Néhány esetben operációs rendszer és számítógéptıl függıen hiba lehet a nyomtatási kép 
megjelenésekor. Ilyenkor az egyszerősített nyomtatási képet kell használni 

 
A nyomtató neve mellett található három pont feliratú gombbal lehet a nyomtatók listáját 

megjeleníteni. 

 

Itt lehet kiválasztani a használni kívánt nyomtatót. Ha a kiválasztott nyomtató 
mátrixnyomtató, akkor a <Mátrixnyomtató> gomb lenyomásával azt meg kell jelölni. Erre 
azért van szükség, hogy a több oldalas listák nyomtatása a mátrixnyomtató maximális 
sebességével történjen. 

1.5. Beállítás 
Az azonnali értékcsökkenés határértékét itt lehet megadni. 

 

 

1.6. Eszköztár megjelnítése 
Az eszköztár megjelenítésére és elrejtésére szolgál. Az eszköztáron mindig látható az 

aktuális verziószám, az aktuális terület, illetve hogy melyik nyomtató az alapértelmezett. Ez 
utóbbit egyszerően lehet változtatni az eszköztáron. 

 
 

1.7. Terület mentése 
Lehetıség van az aktuális területrıl mentést készíteni. A mentés vagy a megadott 

könyvtárba vagy valamelyik lemezmeghajtóra készül. 
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1.8.  Terület visszamásolása 
A korábban lementett területet lehet visszaállítani megadott könyvtárból vagy 

lemezmeghajtóról. Természetesen visszaállításkor a mentés után felvitt adatok elvesznek. 
 

 

1.9. Indexelés 
A program mőködtetéséhez az adatállományokat valamilyen rendezettség szerint 

használjuk pl.: névsor szerint. Ezt a rendezettséget indexállományok létrehozásával 
biztosítjuk. Ha ezek az állományok megsérülnek, akkor a feldolgozásban hiba keletkezik. 
Ezért minden olyan esetben, amikor a program valamilyen rendkívüli ok miatt pl.: 
áramszünet miatt megszakad, ezt a menüpontot el kell indítani. 

1.10. Verzió információ 
A verzió információ segítségével tájékozódhat, milyen módosítások lettek elvégezve az 

egyes verziókhoz kapcsolódóan. A fontosabbakról levelet is küldünk, amire a verzió 
információban iktatószámmal hivatkozunk. 
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1.11. Kilépés 
A munka befejezése, kilépés a feldolgozásból, lekapcsolás. A számítógép kikapcsolása vagy 

újraindítása elıtt minden esetben ki kell lépni a programból, ha nem akarjuk, hogy a 
számítógépre felvitt adataink megsérüljenek, vagy teljesen tönkre menjenek! A programból 
való kilépés a CTRL+Q gombok lenyomásával is lehetséges! 
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2. Forgalom 

2.1. Beruházások 
Ezen a képernyın van lehetıség bejegyezni, javítani, törölni az új beruházási tételeket. 
 

 
 
Új beruházás felvitelekor az alábbi adatokat lehet megadni. A felvitt termékeket egy 

csoportba sorolhatjuk, ha azonos munkaszámmal rögzítjük a renszerben, amit már – az 
elızıleg a 2.4 Munkaszám menüpontban leírtak szerint – definiáltunk. 

 

 
 
A „Lekér” gomb megnyomásával az összes eszközt meg tujuk tekinteni, különbözı szőrı 

feltételek megadása mellett. Megadhatunk idıtartományt, az „Aktivált tételek” jelölınégyzet 
bepipálásával a már aktivált elemek is megjelennek zöld színnel. Ha beírunk egy 
munkaszámot, a lista tovább szőkíthetı.  
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Ha egy vagy több terméket aktíválni szertnénk, az alsó gombok segítségével („Jelöl”, 
„Mégse”: 1-1 tétel jelölése vagy a jelölés visszavonása; „Összes”, „Egyik sem”: ugyanez az 
összes sorra vonatkozóan) jelöljük ki a megfelelı sorokat, majd kattintsunk az „Aktíválás” 
gombra. A megjelölt termékek egy leltári szám alá kerlünek.  

 

 
A soron következı leltári számot automatikusan felajánlja a renszer, az elfogadáshoz 

kattintsunk a számot tartalmazó gombra, vagy a mezıbe adjunk meg magunk egy sorszámot. 
Többek között megadhatjuk a leírás módját, fıkönyvi számokat, munkaszámot, amely 
adatokat listából tujuk kiválasztani. Ha a listában nincs a választani kívánt elem, akkor a 2.3 
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Fıkönyvi számok, 2.4 Munkaszám menüpontok alatt tudunk hozzáadni, módosítani, törölni. 
Ha már egy folyamatban lévı értékcsökkenést viszünk fel, a „Halmozott értékcsökkenés” 
mezıkbe írhatjuk az adatokat. A „Ment” gomb megnyomásával rögzíthetjük a felvitelt. 

 
Pótaktíváláshoz jelöljük ki a megfelelı sort, majd a „Pótaktíválás” gomb megnyomása után 

felbukkanó ablakon (lásd: 3.1 Tárgyi eszközök) válasszuk ki azt az eszközt, amihez az új 
beruhásást pótaktíválni szeretnénk, majd kattintsunk a „Kiválaszt” gombra. Ekkor a 
következı ablak jelenik meg, ahol felvihetjük az adatokat: 

 

 

2.2. Aktíválás-karbantartás 
Az aktívált tárgyi eszközök karbantartására szolgál ez – az elızı menüpontbıl ismerıs – 

ablak. A már leírtakon kívül, a következı további lehetıségek állnak rendelkezésre.  
 

 
 

Az alsó gomsoron található „Karton” gomb az aktuális eszköz adatlapját mutatja meg, a 
„Forgalmi tételek” gomb megnyomásával pedig az eszközzel kapcsolatos forgalmi tételek 
jeleníthetık meg. Ez utóbbi annyiban különbözik a 3.2 Forgalmi tételek menüben leírtakkal, 
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hogy ez az aktuális eszközre szőrve jelenik meg, illetve található rajt egy „Törlés” gomb is. 
FIGYELEM! A tételek törlése dátum szetint visszamenıleg történhet, tehát mindig az utolsó 
forgalmi tételt tudjuk törölni, függetlenül attól, hogy melyik soron állunk. 

 
A „Keres” gomb megnyomásával a 3.1 Tárgyi eszközök menüben ismertetett képernyı 

jelenik meg, ahol könnyen kiválaszthatjuk, hogy melyik eszköz legyen az aktuális a 
karbantartás képernyın. 

 
A többi gombbal az alábbi lehetıségek érhatık el: 
 
- „Tartozékok” gomb: a tágyi eszközrıl tudunk részletesebb tartozéklistát létrehozni 
- „Értékesítés”, „Selejt” gomb: tárgyi eszköt lehet kivonni 
- „Pótaktíválás” gomb: a tárgyi eszköre lehet pótakíválást felvinni 
- „Figyelmeztetés” gomb: minden tárgyi eszközhöz lehet emlékezetıt felvinni, amit a 3.3 

Figyelmeztetések menüben tudunk listázni. 
- „Beruházás” gomb: a 2.1 Beruházások menü érhetı elerre a gombra kattintva 
- „Fejlesztési tartalék”: fejlesztési tartalék megadására szolgál 
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2.3. Fıkönyvi számok 
A fıkönyvi számokat lehet karbantartani ebben a menüpontban (Új felvitele, javítás, törlés). 

Amennyiben rendelkezik Tramontana (Globo Kft.) fıkönyvi programmal, úgy a 
„Szinkronizálás a fıkönyvi programmal” gombbal lehetıség van az ottani fıkönyvi számok 
átvételére. 
 

 

2.4. Munkaszám 
A munkaszámokat lehet karbantartani ebben a menüpontban (Új felvitele, javítás, törlés). 
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2.5. Figyelmeztetés típusok 
A programban lehetıség van adott idıpontra figyelmeztetéseket beállítani. Ebben a 

menüpontban figyelmeztetés típusokat tudunk megadni, módosítani, törölni. Konkrét 
emlékeztetıt a 2.2 Aktíválás-karbantartás menüpontnál leírtak szrint lehet rögzíteni. 
 

 

2.6. Értékcsökkenés számítás 
Adott idıpontra, a beírt bizonylatszámmal kiszámítja az értékcsökkenést. Az itt elvégzett 

mővelet, ellentétben az 3.4 Értékcsökkenés kalkuláció, ténylegesen kiszámítja az 
értékcsökkenést. A számított értékeket a 3.2 Forgalmi tételek között tudjuk megtekinteni. 
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3. Lekérdezés 

3.1. Tárgyi eszközök 
A felvitt tárgyi eszközöket listázhatjuk és nyomtathajuk ki ennek a menüpontnak a 

segítségével. A sorok több információt tartalmaznak, mint hogy beleférjen a képernyıbe, 
ezért a görgetısáv segítségével pásztázhatjuk végig a tarltamat. A megjeleníteni kívánt 
elemek lekérdezésénél több szőrıfeltételt is megadhatunk. A nem „tól-ig” típusú feltételeknél 
(pl. Megnevezés, Megjegyzés), a beírt keresıfeltétel az összes olyan tartalomra szőr, ami az 
adott feltételben megadott karakterekkel kezdıdik. 
 
 

3.2. Forgalmi tételek 
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos forgalmi tételeket lehet lekérdezni és a listát kinyomtatni 

ebben a menüpontban. Különbözı szőrıfeltételeket alkalmazhatunk az eredmény 
szőkítéséhez, aminek az elve az elızı menüpontban leírtakkal egyezik meg. 
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3.3. Figyelmeztetések 
A 2.2 Aktíválás-karbantartás menüpontban leírtak szerint beállított figyelmeztetések 

megtekintésére, nyomtatására szolgál ez az ablak. 
 

 

3.4. Értékcsökkenés kalkuláció 
Egy megadott idıpontra lehet kalkulációt végezni, amit a lista lekérése után ki tudunk 

nyomtatni. Az itt elvégzett mőveletek CSAK tájékoztató adatok, semmi nemő változást nem 
okoznak a tárgyi eszköz rendszerben, tehát adatok nem módosulnak. A konkrét 
értékcsökkenés számítást az 2.6 Értékcsökkenés számítás menübıl indíthatjuk. 
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3.5. Karton 
 

Tárgyi eszközök adatlapját lehet lekérni és nyomtatni leltári számtól leltári számig. Ha a 
jelölınégyzetet bebipáljuk, a 0 mennyiségő tételeket is listázza. 

 

 


