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I. Bevezető
…………………

Jelölésrendszer
A dokumentációban használt jelölések:
Billentyűzet gombjait csupa nagybetűvel jelöljük
( pl.: ENTER, NUMLOCK, stb.)
Képernyő ablakon lévő nyomógombok neveit < és > jelek között jelöljük
( pl.: <Új>, <Javít>, <Vissza>, stb.)
Menüpontok nevei félkövér betűvel szerepelnek
( pl.: Törzs, Forgalom\Számla\Karbantartás, stb.)
Adatlap fülek valamint a kitöltendő mezők neveit dőlt félkövér betűvel jelöljük
( pl.: Alapadatok, Beállítások, Megjegyzés, stb.)
A képernyőn szereplő feliratokra döntött, aláhúzott módon jelöljük
(pl:
Cikkszám: , Cikkcsoport stb.)
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II. A program főbb funkciói
1. Árajánlat készítés
2. Beérkező (Vevői) rendelés felvitele, véglegesítése
3. Vevői rendelés lemondása

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ha nincs készleten a termék, akkor:
Kimenő (Szállítói) rendelés készítése, véglegesítése
Szállítói rendelés lemondása
Bevételezés kimenő rendelés alapján, vagy telephelyi szállítólevéllel
Bevét mennyiség véglegesítés
Szállító visszáru bizonylatkészítés
Szállítói számla rögzítése (központban)

Most már van készleten.
10. Kiszedési jegy készítés Vevői rendelés alapján
11. Kiszedési jegy nyomtatás, ha szükséges az összekészítéshez
12. Kiszedési jegy javítása
13. Szállítólevél készítés, ha utalásos vevő
14. Számlakészítés, ha nem utalásos a vevő
15. Szállítólevél számlázása utalásos vevők szállítóleveleiből
16. Hibás szállítólevél és számla stornózása
17. Helyesbítő bizonylat készítése
18. Vevői visszáru bizonylatkészítés
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A rendszer használata előtt a következő dolgokat kell ismernünk:
 Bevételezni csak kimenő rendelés (Szállítói rendelés) alapján lehetséges.
 Kiadni csak kiszedési jegy készítésével tudunk. A kiszedési jegyet nem kötelező
kinyomtatni. Közvetlenül készíthetünk szállítólevelet, vagy számlát utalásos vevőnek.
Készpénzes vevőnek csak számlát készíthetünk.
 Bevételezés alkalmával mindig egy létező kimenő rendelést kell betölteni. A
betöltéskor csak termékeket tudunk választani egy adott kimenő rendelésről. Itt a
mennyiséget a szállítólevélnek megfelelően lehet módosítani. A bevét el során
betárolási jegyet kell nyomtatni. Erre a jegyre kell feltüntetni a tényleges bevét
mennyiségeket. A mennyiségi véglegesítés végrehajtása után kerül csak készletre a
termék. A mennyiségi véglegesítés után kell kinyomtatni a bevételi bizonylatot.
 Kiszedési jegyre feltölthetünk egy korábban lerögzített Vevői rendelést. A feltöltéskor
mindig csak az adott vevő bizonylatait tudjuk kiválasztani. A kiválasztott bizonylaton
rögzített mennyiségeket és árakat változtatás nélkül átveszi a program. Amennyiben a
tétel feltöltés után módosítjuk a vevő nevét, vagy átírjuk az ártípust, akkor a program
megkérdezi, hogy módosítsa-e a már megadott árakat. Ezzel a módszerrel lehet
korábbi megrendelés áraival, vagy aktualizált árakkal új kiszedési jegyet készíteni.
 Kimenő rendelés (Szállítói rendelés) mindig a telephelyhez rendelt ártípussal készül.
A központ beszerzői áron, a telephelyek elszámoló áron rendelnek. Amennyiben
Vevői rendelést töltünk fel a Szállítói rendelésre, akkor az egységárak automatikusan a
telephelyhez megadott ártípussal veszi fel, ha a vevői rendelés kisker ártípussal
készült. A rögzített tételeknél manuálisan lehet módosítani a program által felkínált
árakat. A többi ártípus esetén a feltöltéskor a program rákérdez az árak
újraszámolására. (Így ha telephelyi rendelést továbbítunk és a telephely már a
beszállítóval egyeztetett árakon rendel, lehetőség van megtartani a vevői rendelésen
szereplő árakat.)
 Szállítói rendelés készítésekor a központban lehetőség nyílik arra, hogy a kiszállítás
valamelyik telephelyre kérjük úgy, hogy nekünk már ne kelljen bevételezni és újra
kiírni, hanem a szállító közvetlenül a megadott telephelyre szállítsa. Ekkor a
bizonylaton meg kell jelölni, hogy transzfer szállítás történik. Ebben az esetben a
vevői rendelést a központ részéről kiegyenlítettnek veszi. A szállítónak a
szállítólevélen hivatkoznia kell a központi rendelési számra. A telephely ez alapján
tudja azonosítani a betöltendő szállítói rendelést.
 Bevételezéskor Konkrét kimenő rendelésre kell hivatkozni. A bevét egységára a
megrendelőn lévő egységár lesz. A bevételezéskor kell biztosítani a korrekt
mennyiséget. Az értéket csak a szállító számla rögzítésével lehet aktualizálni.
 Bevételezés külső szállítótól 10-es mozgáskóddal lehetséges.
 Bevételezés telephelyről 11-es mozgáskóddal lehetséges. Ekkor a feltöltés során az
egyéb telephelyek által nekem készített bizonylatok közül tudunk választani.
 A szállítói számla rögzítése mindig konkrét bevételezéshez kapcsolódik. Ebben a
fázisban csak értéket lehet módosítani. Mennyiséget nem.
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III. Indítás, bejelentkezés
A program a számítógépre való telepítés után a Start menü\Programok\Globo
Szoftverek\Misztrál ikonjával indítható. Az indulás után a következő azonosító képernyő
fogadja a felhasználót.

Meg kell adni a felhasználó nevét és jelszavát. (Ez valószínűleg nem azonos a Windows
hálózatba való bejelentkezéshez szükséges jelszóval. A rendszer az operációs rendszertől
független felhasználó-azonosítást használ.)
Első bejelentkezéskor a felhasználó jelszava minden esetben x.y123
Amennyiben a bejelentkezés után nem változtatjuk meg a jelszót, akkor az 1.3 Menüpont alatt
ezt a változtatást bármikor megteheti. Célszerű az alap jelszót minél előbb módosítani.
A Névnek és a jelszónak az a feladata, hogy felhasználót egyértelműen azonosítsa és így az
azonosított felhasználóhoz, különböző jogosultságokat lehessen rendelni.
A képernyőn megadható még a tárgyév illetve, hogy melyik adatbázisba kíván bejelentkezni.
Az adatbázis választó legördülő menü csak akkor jelenik meg, ha megtalálható a program
mellett az SRV_LIST.INI fájl
A fájl felépítése a következő:
Megjelenített név, gépnév és feltelepített SQL példány neve, adatbázis
pl.:
Adatbázis 1, SZERVER\SQL2005, MISZTRAL_1
Adatbázis 2, SZERVER\SQL2005, MISZTRAL_2
A programban lévő alkalmazások két módon indíthatók.
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1. Legördülő menürendszeren keresztül
A fejléc felső sorában láthatjuk a főbb menüpontokat. Valamelyik menüpont kiválasztásával
egy legördülő menürendszer jelenik meg. Itt vannak az almenük. Amelyik almenü végén egy
jobbra mutató fekete nyíl látható, abból további almenü érhető el. Nyilak segítségével és
egérrel lehet kiválasztani a megfelelő menüpontot és az egérrel kattintva vagy az ENTER
gomb lenyomásával indítható a választott funkció.
2. Eszköztáron keresztül
A gyakrabban használt funkciókhoz a képernyő bal felső részén, - közvetlenül a menüsor alatt
- indítóikonokat találunk. Az indítóikonokra kattintva a program bármely részéről futtathatjuk
a hozzá kapcsolódó funkciót. (Az eszköztárról részletesebben a dokumentáció eszköztárral
foglalkozó részében olvashat.)
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IV. Menürendszer

A továbbiakban a menürendszeren végig haladva sorra vesszük a különböző menüpontokat,
program elemeket. A menürendszeren kívül kétféle háttér érhető el a programban, melyen
keresztül a gyakori funkciók egyszerűen indíthatók.
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1

Környezet

Az itt található menüpontok a programablak működését és a számítógépes hálózati környezet
beállításainak elvégzését teszi lehetővé.
A felhasználói jelszó megváltoztatására illetve a programból való kijelentkezésre is itt van
módunk.

1.1

Felhasználó váltás

Másik felhasználó váltására van lehetőségünk.

1.2

Adatbázis beállítások

A legelső alkalommal el kell végezni minden egyes munkaállomáson az Adatbázis
beállításokat, mely tartalmazza a különböző adatbázisok és szerverek nevét. Itt lehet
meghatározni, a Főkönyvi rendszerrel való kapcsolatot is.

1.3

Jelszó megváltoztatása

A felhasználónak bármikor lehetősége van saját jelszavának megváltoztatására, ehhez az
szükséges, hogy megadja a régi jelszavát majd kétszer beírja az új jelszót. A jelszó beírása
során, a képernyőn minden egyes leütött karakter helyén csillagok jelennek meg. A mentés
után, amennyiben kiléptünk a programból, akkor már csak az új jelszóval tudunk belépni a
rendszerbe.
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1.4

Biztonsági mentés készítése

Biztonsági mentést készíthetünk az adatvesztés elkerülése érdekében.

1.5

Nyomtatók beállítása
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Itt lehet meghatározni a különböző munkafolyamatokhoz kapcsolódó nyomtatót. Abban az
esetben, ha mátrixnyomtatónk van és nem grafikus üzemmódban szeretnénk nyomtatni, akkor
a mátrix soroknál a jelölőnégyzetet be kell pipálni. Ekkor a nyomtatás minősége nem lesz
olyan szép, de sokkal gyorsabb lesz a nyomtatás a mátrix nyomtatón.

1.6

Színek beállítása

A programban gépenként különböző színbeállítást lehet alkalmazni. Ezen a képernyőn lehet
az alapértelmezett beállítást megváltoztatni.
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1.7

Eszköztár megjelenítése

Az eszköztár egy olyan mindig látható gombsor, mely a program futása közben bármikor
elérhető. Az indítás történhet az ikonra kattintással, vagy a megfelelő funkciógomb
lenyomásával.

Partner információ
Cikk információ
Számológép
Infó
-

Csatlakoztatott adatbázis neve
Adatbázis verziószáma
Bejelentkezett felhasználó
Aktuális tárgyév

Felhasználóváltás
Ezen a gombsoron olyan funkciók kaptak helyet, melyek a program használata közben
gyakran szükségesek. Ilyenek például a Partner információ és a Cikk információ, számológép
indítása. Stb.
Ez a menüpont az eszköztár be és kikapcsolására szolgál. A bekapcsolt állapotot egy pipa jelzi
a menüpont megnevezése előtt.

1.8

Státuszsor

Lehetőség van arra, hogy a képernyő alján megjelenítsünk egy sort, mely tartalmazza a
mindig aktuálisan nyitott adatbázis nevét és rekord pozícióját. Itt látható még a NUMLOCK
és CAPS LOCK kapcsoló billentyűk állapota is. Amennyiben ez a felhasználás során igény,
akkor ezt az üzemmódot itt lehet beállítani. A státusz sor bekapcsolt állapotát a menüpont
neve előtt egy pipa jelzi.

1.9

Aktiválás

Itt adhatjuk meg a programaktiváláshoz szükséges 24 jegyű aktiváló kódot. A program
aktiválására a keretrendszerben a „Megrendelés / Aktiválás” menüben is van lehetőségünk.
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1.10 Verzióinformáció
Leírás a programban történő változásokról, „Miért van új verzió!”

1.11 Kilépés
A programból való kilépésre szolgál.
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2
2.1

Törzs
Partner

2.1.1 Partnerek
Partner törzs karbantartás
A partner törzs karbantartás indításakor a következő képernyő jelenik meg:

A képernyő mezőinek és vezérlőelemeinek megfelelő paraméterezésével szűkíthetjük a
megjeleníteni kívánt partnerek körét. Alapértelmezés szerint az összes partner megjelenik a
lekérdezett listában, de a megfelelő vezérlőelemre kattintva lehetőség van tovább szűrni a
listát vevőkre, beszállítókra, tiltott partnerekre.
A partnereket további három kategóriába sorolhatjuk: vevőcsoport1, vevőcsoport2,
vevőcsoport3. Ezen kategóriákat a felhasználó cégek saját maguk határozhatják meg, azaz ez
egy belső használatú kódrendszer, amely alapján a partnereket tovább lehet szűrni
igényeiknek megfelelően. Ezen kívül tovább szűrhetjük még a partnerlistánkat fizetési mód,
partner neve, ill. város szerint.
A szűrési beállítások után a lista lekérdezéséhez a Lista feliratú gombra kell kattintani. A
szűrési feltételek szerint leválogatott listából lehetőség van címke nyomtatására az első
oszlopban megjelölt partnerek részére.
A fizetési felszólítás státuszának megfelelően a partnerek az alábbi háttérszínekkel jelennek
meg: 0 fehér, 1 narancssárga, 2 piros, 3 piros
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Új partner felviteléhez az Új feliratú gombra, meglévő partner adatainak módosításához pedig
a Javít gombra kell kattintani. Partnert törölni csak akkor lehet, ha a törölni kívánt partnerhez
forgalmi tétel még nem kapcsolódik, ill. nem a központ által létrehozott központi partner.
Törléshez a Töröl gombra kell kattintani.
Az Export nyomógombbal a lekérdezett partnerlista adatait tudjuk exportálni Excel
programba.
A Nyomtat gomb segítségével lekérhetjük képernyőre a nyomtatni kívánt listát, majd onnan a
megfelelő nyomtatóra irányíthatjuk.

Partner kiválasztása után ill. az Új gombra kattintva, a partnertörzs karbantartó képernyő
jelenik meg, amely két részből áll. Az első táblán a partnerhez kapcsolódó alapadatok
láthatóak, míg a másikon a beállítások.

Alapadatok képernyő

Minden partnerhez lehet, de nem kötelező megadni gyorskódot. A gyorskód célja, hogy a
rendszeresen vásárló partnereket olyan egyedi azonosítóval lássuk el, amelyek segítségével a
kívánt partner adatai gyorsan lekérhetők bizonylatkészítés során. A gyorskódot célszerű úgy
kialakítani, hogy könnyen megjegyezhető legyen és utaljon a hozzá kapcsolódó partner
nevére.
A partner neve mező szolgál a partner azonosítására, a későbbi lekérdezések és a keresés
során a kis- és nagybetűknek nincs jelentősége, de az ékezetes karaktereknek igen.
A fizetés módja mezőben lehet megadni, hogy az adott partner készpénzzel, vagy átutalással
fog-e fizetni. Az alap ártípus mezőben kell kiválasztani, hogy az adott partnerhez
alapértelmezetten milyen árat kívánunk hozzárendelni. A partner címét, elérhetőségét a
megfelelő mezők értelemszerű kitöltésével adhatjuk meg. Ha az alapértelmezett szállítási cím
mezőt kitöltjük, akkor az ott megadott szállítási cím a megfelelő bizonylatokra automatikusan
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rákerül. A partnerhez kapcsolódóan további adatokat is rögzíthetünk: adószám, cégjegyzék
szám, bankszámlaszám, szerződés száma, szerződéskötés dátuma.
Azon felhasználók, akik a megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, a kézi letiltás jelölőnégyzet
bejelölésével letilthatja, hogy kiszedési jegyet készíthessen a partnernek.
Beállítások képernyő

Itt tudjuk meghatározni, a megfelelő checkbox bejelölésével, hogy az adott partner vevő, vagy
szállító-e. Vevő estén a vevői folyószámla mezőt csak akkor kötelező megadni, ha
programunk pénzügyi rendszerhez is kapcsolódik és nem ez a rendszer generálja a partnerek
pénzügyi azonosítóját.
Az árbevételi terv mező kitöltésével lehet rögzíteni az adott partnerhez kapcsolódó éves
árbevételi tervet, amely statisztikai feldolgozások készítésénél használható.
A programban a telephelyekhez kapcsolódó bizonylatok alapértelmezett megjelenési
formátuma rögzítve van, de léteznek ettől eltérő bizonylatformátumok is (pl. a kapott
kedvezmény feltüntetése a számlán), amelyeket itt kell megadni.
Ezen képernyő segítségével adhatjuk meg a partnerhez kapcsolódó szállítási feltételeket, ill.
egyéb kapcsolódó információkat is megadhatunk a megjegyzés mező kitöltésével.
A korábban már említett vevőcsoportok segítségével rendelhetjük hozzá a partnert a kívánt
csoporthoz. Ezeket a kategóriákat a felhasználó cégek saját maguk határozhatják meg, azaz ez
egy belső használatú kódrendszer (pl. csoportosíthatjuk a vevőket volumen szerint: kisker,
nagyker, majd tovább csoportosíthatjuk őket pl. régiók szerint).
A rendszer automatikusan regisztrálja, hogy az adott partnert mely felhasználó rögzítette az
adatbázisba, ill. a módosítás dátuma is automatikusan rögzítésre kerül. Ezeket az adatokat
nem lehet manuálisan módosítani. A partner adataiban, az első felvitel óta bekövetkezett
módosításokról az Előzmények gombra kattintva tájékozódhatunk.
A Forgalom gombra kattintva lekérhetjük a partnerhez kapcsolódó tárgyévi és az azt
megelőző évi teljes forgalmat havi bontásban.
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Az értékesítéshez kapcsolódóan további beállításokra van lehetőség a megfelelő jelölőnégyzet
bejelölésével. Lehetőség van arra, hogy bizonyos partnereknek engedélyezzük, hogy az egyes
cikkcsoportokhoz megadott minimális haszonkulcsot alatt is vásároljanak.
A konszolidált vevő beállítás azt szolgálja, hogy a megjelölt vevőket a statisztikák készítése
során külön tudjuk kezelni, mert a konszolidált vevőkhöz kapcsolódó árbevételt nem szabad
összekeverni az egyéb értékesítésekkel.
A saját telephely jelölést akkor kell alkalmazni, ha a partner listánkba saját telephelyünk
adatait rögzítjük, mert saját telephely részére nem készíthetünk számlát, csak szállítólevelet.
2.1.2 Kapcsolattartók
 Jogosultság: Karbantartás - Partner / Partnerhez kapcsolattartót rögzíthet / módosíthat

A partner cégek kapcsolattartó személyeinek adatait tudjuk ebben a menüpontban rögzíteni.

2.1.3 Üzletkötők
 Jogosultság: Karbantartás - Partner / Üzletkötőket karbantarthat

Partnereket van lehetőség megjelölni üzletkötőként.

A megfelelő partner kiválasztását követően adja meg a jutalék százalékát. A bruttó
érték ezen százalékát kapja meg az üzletkötő abban esetben, ha a számlát hozzárendeli
az üzletkötőhöz.
A lista gombra kattintva listázhatja a felvitt üzletkötőket illetve a hozzájuk tartozó
jutalék százalékot.
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2.1.4 Állandó üzletkötővel rendelkező partnerek
Azokat a partnerek mutatja meg, akikhez üzletkötő lett rendelve.

2.1.5 Üzletkötőkhöz rendelt partnerek
Az üzletkötőkhöz rendelt partnerek listáját kérhetjük le.
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2.1.6 Cikkcsoportos kedvezmények
Partnerekhez rendelhetünk állandó kedvezményeket. A kedvezmények cikk főcsoportokhoz,
vagy/és alcsoportokhoz rendelhetők. A partnerekhez rendelt kedvezmények lekérdezését
szűrhetjük vevőkre, ill. csak kedvezménnyel rendelkezőkre.

Adott partnernek a kiválasztott cikkcsoportra az ártípus és a vevőkedvezmény %-os
megadásával tudunk kedvezményt adni.
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A cikk főcsoporton állva ENTER-rel az alcsoport kiválasztó képernyőre léphetünk. Főcsoport
kiválasztása nyomógombbal a főcsoporthoz tartozó összes cikkcsoportra azonos kedvezményt
adhatunk.

2.1.7 Egyedi árak
Partnerekhez rendelhet kedvezmény százalékot, egyedi árat adott cikkhez.
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A cikkszám kiválasztását követően adja meg, adja meg a megfelelő ártípust, amiből a
kedvezményt adja. Lehetőség van egyedi árat is rendelni a cikkhez.
2.1.8 Irányítószámok
A partnertörzs karbantartás során, ha a felvitt irányítószámhoz nem megfelelő település
tartozik, akkor azt itt lehet módosítani.

2.1.9 Vevő csoportkódok

2.1.10 Partnerek nyitó cikkszám egyenlege
A cikk választó képernyő lehetőség van adott cikkből megtekinteni a partner aktuális
egyenlegét. Ehhez a lekérdezéshez lehet nyitó adatokat feltölteni az alábbi képernyőn.
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2.2

Projektek

2.2.1 Projektek karbantartása
Projektek segítségével megkülönböztetett figyelemmel kezelhet bizonyos mozgásokat.
Projekteket hozhatunk létre:
• Kiemelt megrendelés esetén
• Kiemelt kedvezmény esetén
• Partner igénye szerint megkülönböztetett szállítások esetén

A projekt felvitelekor megadhatja a megnevezést,partnert illetve a szállítási címet.
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2.2.2 Projekthez rendelés
Bizonylat készítésekor kiválaszthat projektet. Amennyiben a projekthez tartozik szállítási
cím, lehetőség van feltölteni a bizonylatra.

2.2.3 Projekthez tartozó bizonylatok
Minden bizonylat típus esetén lehetőség van lekérdezni a projekt szerint is:

A projekt megnevezéséből elegendő megadni a kezdetet is.
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2.2.4

2.3

Munkaszámok

A bizonylatokat munkaszámhoz lehet rendelni.

A munkaszám és megnevezés mellet meg kell adni a partner nevét, akihez tartozik a munka
is. Kiadási bizonylatok esetén a partnerhez tartozó raktárba kerülnek a tételek.

2.4

Cikk

2.4.1 Cikk karbantartás
A Misztrál programot össze tudjuk kapcsolni a Scala ügyviteli rendszerrel. Összekapcsolás
esetén új cikket felvinni, ill. a cikkadatokat módosítani a Scala rendszerben lehet. Ebben az
esetben a Misztrál programból az alap cikkadatok (cikkszám, megnevezés, beszerzési ár,
elszámoló ár, kisker kár és gyártói listaár) nem módosíthatóak. Tehát csak az egyéb árak
(mega ár, telephelyi árak) karbantartását tudják elvégezni a telephelyek.
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Új cikk rögzítése során meg kell adni egy egyedi cikkszámot, valamint a terméket be kell
sorolni a megfelelő ÁFA kulcs kategóriába. Előfordulhat, hogy több, azonos funkciót
szolgáló, több gyártótól szármató termékeket tartunk nyilván. Ezen termékeket azonos
funkciókategóriába sorolhatjuk a Funkció mező kitöltésével. Ez nagyban megkönnyíti az
adott célnak megfelelő termék kiválasztását a későbbi termékkeresés során, mert a keresés
eredményeként egymás mellett láthatjuk az egy funkciókategóriába tartozó cikkeket. A
megnevezés mezőben megadott terméknév kerül majd rá a számlára. A termékek
azonosítására használhatunk vonalkódot is, amelynek rögzítése a Scala rendszerben történik.
A gyártói típuskód és a gyártó cikkszám a termékek egyedi azonosításra szolgál, melynek
segítségével pontosan nyomon követhető, hogy adott terméknek mi lett a sorsa.
A helyettesítő cikkszám mező azt a célt szolgálja, hogy kifutó termék esetén megadhatjuk egy
olyan termék cikkszámát, amely a jövőben helyettesíteni fogja az adott terméket.
A cikkcsoportok fő feladat, hogy hozzárendelhetünk különböző árképzési szorzókat,
amelyekkel képezzük a rendszerben alkalmazott különböző árakat.
A VTSz mezőben adhatjuk meg a termékek statisztikai, ágazati besorolását (pl.
vámtarifaszám, ITJ, BTO).
Az árbevételi főkönyvi szám megadásának akkor van jelentősége, ha a kibocsátott számlákat
fel akarjuk adni a pénzügyi rendszer felé.
A kifutó termék jelölés beállítás esetén a program kimenő megrendelést már nem fogad el,
beérkező megrendelést pedig csak a meglévő készlet erejéig. Megszűnt termék esetén
beérkező megrendelést sem lehet felvenni. A termékhez kapcsolódó további információkat a
megjegyzés mezőben lehet megadni.
Egyedi ár jelölés esetén a cikkcsoporthoz kapcsolódó árképzési szorzókat a program nem
veszi figyelembe, azaz az árat manuálisan kell megadni. A rendszer nyolc alapértelmezett
ártípust használ. Az egyes ártípusok mellett található N ill. B jelölés azt mutatja, hogy az adott
ártípushoz nettó, vagy bruttó árat jelöl-e. A jogosultsági rendszeren keresztül beállítható, hogy
az egyes felhasználók mely árakat láthassák a termékekhez kapcsolódóan (tehát pl. letiltható,
hogy egy adott dolgozó lássa a beszerzői, vagy a gyártói listaárat).
A cikkhez kapcsolódó további beállításokat egy újabb lapon tudjuk megadni, a jobb alsó piros
nyílra kattintva.
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Telephelyenként van arra lehetőség, hogy az egyes cikkekhez raktári pozíciót rendeljünk,
melynek segítségével a termékek könnyebben megtalálhatók a raktárban. A gyári szám
köteles termékek esetében kiadáskor és bevételezéskor nem elegendő a cikkszám megadása,
meg kell adni a termék gyári számát. A darabnyilvántartás olyan termékek nyilvántartása és
értékesítése során nyújt segítséget, amelyeket részenként értékesítünk. Pl. ha 100 méteres
kábelkötegeink vannak, amelyeket méterre lehet vásárolni és a darabnyilvántartást bejelöltük,
akkor az egyes darabok aktuális állapotát (hosszát) könnyedén lekérdezhetjük, így
elkerülhető, hogy eladhatatlan mennyiségek maradjanak raktáron, mert pontosan tudni fogjuk,
hogy az adott hosszt mely kábelkötegből érdemes értékesíteni.
A göngyöleg jelölés alkalmazásával megoldható, hogy az így megjelölt termék esetében, egy
számlán el tudjuk számolni (+/-) a visszahozott és a kiadott göngyölegmennyiséget.
A rendszerrel nem csak termékeket, hanem szolgáltatásokat (pl. bérleti díj) is lehet
nyilvántartani. A szolgáltatások esetében a változások viszont nem jelentenek raktári
készletváltozást ezért a készletváltozás jelölőnégyzetet nem szabad bejelölni. Termékek
esetében, ahol a változások raktári készletváltozással járnak, a készletváltozás jelölőnégyzetet
be kell jelölni.
Mennyiség egység: pl. db (darab)
Csomagolási egység: pl. karton
A csomagolási mennyiségi egység jelöli, hogy pl. hány darabból áll egy karton.
2.4.2 Cikkek listázása
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2.4.3 Cikkcsoportok karbantartása
A cikkeket csoportba foglaló cikkcsoportokat kezelhetjük. A listában az eddig rögített
cikkcsoportokat látjuk.
A cikkcsoport mezőbe írt értékkel a megfelelő cikkcsoporthoz ugorhat.

Az Új és Javít gombokra kattintva, az alábbi képernyő jelenik meg:

Itt adhatjuk meg a cikkcsoport kódját és a hozzá tartozó megnevezést. Fontos szabály, hogy a
cikkcsoport azonosítója nem tartalmazhat „_” (aláhúzás), és „%” (százalék) karaktert. Ha
ezeket adja meg, a program figyelmeztet, és kitörli a hibás karaktereket az azonosítóból.
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2.4.4 Cikkcsoport statisztikai besorolás
A cikkcsoportokat lehetőség van - statisztikai lekérdezésekhez - főbb csoportokba sorolni.
Válassza ki a megfelelő statisztikai csoportot:

A kiválasztott csoportba a nyilak segítségével helyezheti át a cikkcsoportokat.
A nem besorolt cikkcsoportok képviselik az egyéb anyagot.
2.4.5 Adott idő óta nem mozgott cikkek
A lista azokat a cikkeket mutatja, amiknek a megadott rögzítési dátum óta nincs a forgalmába
a kiválasztott bizonylat típusok.
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A képernyőn az F7 billentyű leütésével megtekinthetjük a cikkhez tartozó készlet információs
képernyőt.
A listán a cikk adatain kívül látható az első és utolsó beszerzés dátuma is.
2.4.6 Cikkek áthelyezése másik cikkcsoportba
Cikkeket helyezhetünk át másik cikkcsoportba.
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2.4.7 Cikkek áthelyezése másik cikkcsoportba (MÁTRIX)
Cikkeket helyezhetünk át másik cikkcsoportba vállalati készletmátrix segítségével.
2.4.8 Weben megjelenő cikkcsoportok
Lehetőség van a Misztrál adatbázisát web áruházzal összekapcsolni. Integrált megoldás esetén
itt lehet kijelölni azokat a cikkcsoportokat, amelyeket a web áruházban is megjelenítünk.
2.4.9 Weben megjelenő cikkek
A web áruházban megjelenő termékeket lehet itt beállítani. Csak azok a termékek jelennek
meg a listában, amelyek cikkcsoportja már szerepel a weben megjelenő cikkcsoportok között.
2.4.10 Szállítói cikk import
A Misztrál rendszerben nyilvántartott szállítói (beszerzői) rendelések támogatására készült
rész. A beszállító cikkszámát, megnevezését (beszerzési árat, vagy listaárat) lehet EXCEL
táblázatból feltölteni. Az üres Excel táblázat formátumát a programmal elő lehet állítani.
Minden beszállítóhoz külön feltölthető a hozzá tartozó cikktörzs adat.
2.4.11 Szállítói cikk összerendelés
A szállítói cikk táblázatban (amit az előző menüpont segítségével importáltunk be) szereplő
termékekhez lehet a saját cikkszámunkat hozzárendelni. A hozzárendelés segítségével például
a kimenő rendelést a beszállító saját cikkszámának feltüntetésével is elkészítheti. Új cikktörzs
kialakításakor használható az automatikus összerendelés, amennyiben a termékek nagy része
egy beszállítótól származik, és a beszállító cikkszámait alkalmazza a Misztrál program.
2.4.12 Cikkcsoportok sorrendje
Meghatározható a cikkcsoportok listázása esetén használandó sorrend:

Adja meg a cikkcsoporthoz tartozó rendezési sorszámot. A lista Lekér+Rendez gombra
kattintva kerül sorrendbe.
2.4.13 Cikkek sorrendje cikkcsoporton belül
A cikkválasztó képernyőn lehetőség van adott sorrendben megjeleníteni a cikkeket.
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A megfelelő cikkcsoport kiválasztását követően adja meg a cikkhez tartozó rendezési
sorszámot. A lista Lekér+Rendez gombra kattintva kerül sorrendbe.
2.4.14 Rendelhető/kapott cikkek
A vállalati mátrixhoz beállíthatja, hogy az egyes telephelyek mely cikkeket rendelhetik és
mely cikkeket kapják központilag.
2.4.15 Cikkcsoport/ártípus beállítása árak küldéséhez
Cikkcsoportonként állíthatja be az ártípusokat, árak küldéséhez,
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2.4.16 Funkciókódok javítása
Forgalmazott, különböző gyártótól származó azonos funkcióval rendelkező termékeknek
azonos funkciókódot lehet rendelni. Ennek az a jelentősége, a vevő valamilyen terméket keres
melynek a funkciókódja azonosítható, akkor a keresésnél az azonos funkciókóddal rendelkező
termékek közül a vevőnek megfelelő terméket lehet választani.
A funkciókódok
karbantartásához az alábbi
gombok vannak segítségére:
Részletek
Alfunkció beszúrása

Funkció hozzáadása

Törlés
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A részletek gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:
A funkciókódhoz megnevezés
vámtarifaszám és alap
megnevezés állítható be. Az
alap megnevezés beállításával
cikk felviteléhez lehet
alapértelmezett megnevezést
megadni.

2.4.17 Minimum – Maximum készlet

A rendelendő készletek létrehozásához nagy segítséget nyújt a minimum és maximum készlet
megadása. A szállítói megrendelések készítésekor a program akkor ajánl fel rendelendő
mennyiséget, ha a szabad készlet a minimum készlet alatt van. Ekkor a maximumra tölti fel a
készletet úgy, hogy a meglévő vevői rendelések kiegyenlítésével meg maradjon a maximum
készlet.
2.4.18 Áfakulcs beállítás összes cikkre
Az ÁFA kulccsal rendelkező cikkek áfakulcsát módosíthatja.
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2.5

Árazás

A termékek árazása cikkcsoportonként történik, szorzószámok megadásával. Ha a Misztrál
program össze van kapcsolva más külső rendszerekkel (pl. Scala), akkor a külső rendszerben
generált cikkszámokat a program képes átvenni, adott telephelyre. Ilyenkor a program a külső
rendszer által megadott árból automatikusan kiszámítja az összes árat ártípusonként. Minden
cikkszámhoz hozzá van rendelve egy alapértelmezett cikkcsoport. és minden cikkcsoporthoz
van egy alapértelmezett árképzési kategória. Ebben az árképzési kategóriában megadott
szorzók szerint képződnek az árak. Ez az árképzési mód az alapértelmezett. Elvileg minden
termék árát ezzel a módszerrel kell beállítani. Amennyiben nem tudunk a termékhez
megfelelő szorzót rendelni, úgy azt a cikktörzsben egyedi árasnak kell megjelölni. Az egyedi
áras cikkekre az alábbi szorzó funkciók nem érvényesek.
2.5.1 Árképzési kategóriák
Cikkcsoportonként lekérhetjük az árképzési kategóriákat.

A módosítani kívánt kategória kiválasztása után a Javít gombra kell kattintani a módosítás
megkezdéséhez. Ekkor megjelenik a következő képernyő:
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Az adott árképzési kategóriánál megadható, hogy melyik árból képezze a további szorzókat.
Az Alap ártípus mezőbe ennek az ártípusnak a kódját kell beírni.
Lehetőségünk van csak adott alcsoportra, vagy amennyiben főcsoportot választottunk ki,
akkor a főcsoportra és az alatta lévő alcsoportokra is alkalmazni a beállított értékeket.
Ezek után ki kell jelölni, hogy melyik árat szoroztassuk ki, és meg kell adni a szorzó
mértékét. A kerekítés mezőben 0-t írva forintra kerekíthetünk. -1-nél 10 forintra, -2 –nél 100
forintra kerekített árat számol.
Az eltérít mezőbe azt az értéket adhatjuk meg, amellyel a kiszámolt árat eltéríthetjük. Az
alapértelmezés 0.
Ha azt szeretnénk, hogy a kiszámolt árak 99 forintra végződjenek, akkor a kerekítésnél -2-t
kell megadni, az eltérítésnél pedig -1-et.
A mentés után visszatérve az árképzési kategóriák karbantartó képernyőhöz, már láthatjuk az
előző módosítások eredményét.
Az itt megadott új szorzók csak akkor kerülnek alkalmazásra, akkor számolja újra ez alapján
az értéket, ha az automata alapár frissítést végez, vagy mi elindítjuk az azonnali árazás
funkciót.
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2.5.2 Alapár karbantartás
Alapárat csak akkor lehet karbantartani, ha az alapárakat nem más rendszerből kapjuk.
A cikkszámok alapárát sárga háttérszín jelöli

A teljes kategória szorzása gomb segítségével megadhatunk egy szorzót, amivel a kategória
összes cikke szorzásra kerül:

A szorzót akkor alkalmazzuk, ha az alapárunk, amely az összes többi ár alapja, megváltozik.
Pl. 15% áremelkedést akarunk végrehajtani, akkor a szorzó értékét 1.15-re állítom. Ezzel
átszoroztatom az alapárakat, és az azonnali árazás menüpontban tudom a többi árra is
érvényesíteni a hatást.
2.5.3 Azonnali árazás
A meglévő beszerzési árakból az eladási árakat újra tudja generáltatni, a megfelelő
jogosultsággal rendelkező felhasználó. Ehhez az árképzési kategóriáknál lévő szorzókat kell
beállítani (2.3.2 pont). Az átárazást kérhetjük az összes cikkre, vagy adott cikkcsoportra, vagy
árképzési kategóriára.
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A leválogatási listát szűrhetjük cikkcsoportra és árképzési kategóriára. A leválogatás után a
korábban megadott szorzókkal kiszámolja az új árakat. Az Árazás gombra kattintva a
program elvégzi a módosításokat. Ettől kezdve az új árak lesznek érvényben.
2.5.4 Egyedi áras cikkek karbantartása
Az egyedi áras cikkek a cikktörzsben vannak megjelölve. Ezen termékek esetében az egyedi
árat termékenként kell megadni. Törekednünk kell arra, hogy minél kevesebb termék legyen
ebben a kategóriában. Ugyanis ezeknél a termékeknél minden egyes alkalommal egyesével
kell átírni az árakat.

A módosít nyomógombra kattintva javíthatjuk az árakat.
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A központ az összes árat módosíthatja, ha az alapárakat nem más rendszerből kapja. A
telephely csak a második sorban szereplő árakat tudja módosítani.
2.5.5 Egyedi árképzés csoportos átírása
Cikkek egyedi árképzés tulajdonságát lehet csoportosan állítani.

A főcsoport vagy alcsoport megadását követőn beállíthatja vagy tilthatja az egyedi árképzésű
cikkeket.
2.5.6 Megfelelő ár szállítói számla rögzítéséből
2.5.7 Telephelyi árak EXPORT
A telephelyen lévő árakat és a hozzá tartozó kategória szorzókat lehet exportálni
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A megfelelő cikkcsoport vagy minden terméket kiválasztva kattintson az <ÁRAK
LETÖLTÉSE gombra>
A letöltést követően látható a letöltött rekordok száma.
Az <ÁRAK EXPORT> gombra kattintva készít a program egy txt kiterjesztésű fájlt, amely
tartalmazza az exportált cikkeket.
2.5.8 Telephelyi árak IMPORT
A korábban exportált árakat lehet importálni.

Az IMPORT fájl kiválasztását követően kattintson az <ÁRAK BETÖLTÉSE TXT
ÁLLOMÁNYBÓL> gombra. Ekkor megjelenítésre kerülnek az árazásban szereplő cikkek
száma.
Az <ÁRAK FRISSÍTÉSE AZ ADATBÁZISBAN> gombra kattintva importálhatja az árakat
és a hozzá tartozó kategória szorzókat.
2.5.9 Termék export Excelbe
Kiválasztott cikkcsoportot exportálhat excelbe.

Az exportfájl struktúrája teljesen megegyezik a termék import excelből menüponthoz
szükséges importfájllal.

- 46 -

Misztrál kezelői leírás
2.5.10 Termék import Excelből
Cikkcsoportok, cikkek és árak frissítésére, feltöltésére szolgál.
A képernyőn található létrehoz gomb
segítségével készítse el az üres Excel
fájlt. Ebbe a fájlba kell bemásolni az
adatokat.

Az IMPORT beolvasás gombbal töltse be a kitöltött
Excel fájlt.

Feltöltés során az alábbi lehetőségek közül választhat:
• Cikktörzs feltöltés: A táblázatban található cikkeket és cikkcsoportok feltöltésre
kerülnek
o Létező cikkszámok felülírása (Ezt kell választani akkor is, ha a
hulladékkezelési díjat is aktualizálni szeretnénk)
o Létező alcsoport felülírása
• Ár feltöltés: A kiválasztott árakat feltölti
• Ár feltöltés gyártói cikkszám alapján: Az árak frissítéséhez nem a cikkszám, hanem a
gyártói cikkszám alapján rendeli össze a program.
Az ellenőrzés során megjelenik az importálással kapcsolatos státusz:
A hibás sorokat eltüntetheti ha kiveszi a pipát a különböző státuszok elöl:

Ha csak hibátlan sorok vannak a listában lehetőség van importálni az adatokat.
A hibalistát lehetőség van exportálni.
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2.6

Árlista

2.6.1 Árlista
Megadott partnerhez készíthet árlistát bármilyen pénznemben. Kiválasztható, hogy mely
cikkcsoportok jelenjenek meg.

A lista készülhet általánosan illetve adott partnernek.
Az általános lista esetén minden ár megjelenik illetve exportálható.

Nyomtatás és txt export esetén a kiválasztott ártípus árai jelennek meg.

TXT Export:
"2726CSVEME01","Csővég menetes 1/2"",123.00
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2.6.2 Megjelenítendő cikkek
Megjelölhető, hogy a kiválasztott cikkcsoportokon belül, mely cikkek jelenjenek meg az
árlistán.

A cikk megjelenítéséhez pipálja be a megfelelő sort.

2.7

Funkciókódok

A funkciókódok segítségével az azonos funkciót, feladatot
csoportosíthatjuk. Ez megkönnyíti a funkciók szerinti cikk keresést.

ellátó

termékeket

A funkciókód háromszor két karakterből áll.

2.8

Raktárak

Itt rögzíthetjük a raktárakat, valamint megadhatjuk, hogy mely raktárak készleteit vegye
figyelembe a program kimenő rendelés készítésekor, és a minimum, maximum készletek
meghatározása során.

Abban az esetben, ha egy raktárat elkülönítve kinevezünk a bizományosi készleteink
nyilvántartására, akkor hozzárendelhetünk egy partnerazonosítót, hogy az adott raktárba csak
az adott partnerhez kapcsolódó készletváltozások kerüljenek bejegyzésre.
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2.9

Mennyiségi egységek

Ebben a menüben rögzíthetjük, ill. javíthatjuk a program által használt mennyiségi egységek
adatait. A program csak az itt szereplő mennyiségi egységeket fogadja el a használat során.

2.10 Fizetési módok
A különböző fizetési módoknak megfelelően a bizonylatokon különböző szövegeket
helyezhetünk el. A fizetési módoknak itt adhatunk kódot, megnevezést és alapértelmezett
szövegeket (részletesen a 2.9 menüpontban).

2.11 Bizonylat típusok
Ebben a menüben a rendszergazda beállíthatja a programban használt bizonylattípusok
nyomtatással kapcsolatos paramétereit.
Kattintson a megfelelő bizonylatra és a Javít gombra.
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Azonnal nyomtat funkció esetén, a bizonylatkészítést követően a dokumentum nyomtatásara
kerül vagy előtte egy nyomtatási képen megtekinthető.
Lista formátum, bevezető és a lezáró felirat mezők kitöltésével alapértelmezéseket adhat meg.
A mezők csak kiadási bizonylatokon módosítható.

2.12 Ártípusok
Program során használatos ártípusokat viheti fel. Az árak megnevezései tetszőleges
beállíthatók. 8 féle ártípust lehet beállítani.
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2.13 Termékdíj típusok

2.14 Feliratok
Rendszeresen ismétlődő, sablon szövegeket tudunk itt rögzíteni, amelyekhez egy karakteres
azonosítót rendelhetünk. Segítségével a program használata során a sablon szövegeket az
azonosító karakter megadásával könnyedén elhelyezhetjük a bizonylatokon.
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2.15 Lista típusok
A rendszergazda jogosultsággal rendelkező felhasználó itt adhatja meg az adott cégnél
használatos bizonylatok nyomtatási formátumát és a nyomtatási állományok neveit (riport
file).

2.16 ÁFA kulcs
A program által használt áfa kulcsokat itt kell megadni, és karbantartani.

2.17 Sablon típusok
A programban használt sablonokat itt lehet megadni és karbantartani.
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2.18 Pénznem
A program által használt pénznemeket itt lehet megadni, és karbantartani.
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2.19 Alap árfolyamok
Az alap árfolyamok megadására azért van szükség, hogy ne lehessen nulla értékű bizonylatot
kiállítani. Ezért, ha valamelyik bizonylaton nincs megadva árfolyam, akkor a program
automatikusan az alap árfolyamon számolja ki a bizonylatra kerülő értékeket, a pénznemnek
megfelelően.

2.20 Felhasználók
A programba csak a felhasználónév és a jelszó megadásával lehet belépni. Minden
felhasználóhoz jogosultságokat rendelhet a rendszergazda.
2.20.1 Összes felhasználó

Felhasználónként megadható, hogy tétel ill., végösszeg
árkedvezményt, ill. felárat adhat meg az adott felhasználó.
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Az egyéb jogosultságokat a felhasználó kiválasztása után a listaelemek bepipálásával lehet
megadni. Itt adható meg pl. hogy mely felhasználók mit lássanak a programból, ill. hogy
milyen funkciókat érhessenek el.

Jogosultság kezelése sablonként:
A jogosultságokat feltöltheti a másik felhasználó vagy csoport jogosultságai alapján:
A sablon jelölőnégyzetet
bepipálva, válassza ki a
megfelelő felhasználót vagy
csoportot.

A kiválasztást követően a jogosultságok azonnal feltöltésre kerülnek.
Felhasználói csoportok karbantartása:
A csoportok segítségével lehetőség van általános jogokat beállítani a felhasználóknak.

A csoportok két betűszínnel
jelennek meg. A csoport jogokat a
felhasználó jogokhoz hasonlóan lehet
beállítani.

A csoportba soroláshoz kattintson a dolgozó nevére, válassza ki a megfelelő csoportot, majd
kattintson a megfelelő nyílra:
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A felhasználó jogait a csoport jogok és az egyedileg beállított felhasználói jogok adják, tehát
egy funkció elérhető, ha vagy a csoportnak vagy a felhasználónak joga van hozzá.

2.20.2 Saját elérhetőségem
Árajánlat készítésekor beállíthatjuk, hogy az ajánlat készítőjének személyes adatai
felkerüljenek az ajánlati bizonylatra. A személyes adatokat itt lehet megadni és módosítani.
Minden felhasználó, csak a saját adatait tudja módosítani.

2.21 Cégadatok Beállítása
A cég alapadatait itt adhatjuk meg (név, cím, adószám, elérhetőségek, bankszámlaszám,
logo).
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A bizonylat fejléc részben megadható négy sor jelenik meg a bizonylatok fejlécében!

2.22 Paraméterek karbantartása
A paraméterek karbantartását a rendszergazda végzi. Felhasználók ezt a menüpontot nem
tudják elindítani. Itt lehet meghatározni alapértelmezett működési módokat.
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Az Adatbázis státusza határozza meg, hogy Telephely vagy Központ vagy Mindkettő
egyben.
Több telephelyes rendszerekben van elsősorban jelentősége az alábbi meghatározásoknak:
Saját partner név ha vevő: A partnertörzsből kiválasztom a saját telephelyemet.
Saját partner név ha szállító: A partnertörzsből kiválasztom a saját telephelyemet.
A fenti paraméterek alapján a többi telephely automatikusan tudja értelmezni a rendeléseimet,
a saját szállítóleveleimet is e szerint tudom lekérni.
Telephely kódja: Több telephelyes rendszereknél van jelentősége. Statisztikai adatbázisban
telephelyenként mérhető forgalmakhoz kell.
Alap Kp. vevő Az itt megadott partnet hozza fel a program alapértelmezett vevőnek.
Elsősorban kiskereskedésekben van jelentősége, ha a nyugtás vevőket egy azonosító alá
szeretném vonni.
Többszörös bejelentkezés engedélyezése Akkor kell kivenni a pipát, ha azt szeretném elérni,
hogy egy adott felhasználói névvel csak egy személy lehessen a rendszerben.
Megengedett eltérés aktuális dátumtól: Jelenleg nincs használatban. Elvileg itt lehetne
korlátozni, hogy a dátumok megadásakor ne lehessen tetszőleges mértéket megadni.
Negatív készlet: Alapértelmezés szerint nem engedi a program a negatív készlet kezelését, itt
van lehetőség beállítani, hogy engedélyezni akarja-e.
Szabad készlet szint: A szabad készlet szint beállításánál paraméterezhetjük, hogy a beérkező
rendel csökkentse-e a szabad készletet.
• 1 Szabad készlet = Készlet - Kiszedés
• 2 Szabad készlet = Készlet – Kiszedés – Véglegesített vevői rendelés
ELÁBÉ típusa: Két ELÁBÉ-t vezet a program. Egyik a nyilvántartott értékekből képzett
érték, a másik egy tetszőleges ártípusból számított. Elszámoló ár alkalmazása esetén „E”
kódot, minden egyéb esetben „B” kódot kell megadni.

- 59 -

Misztrál kezelői leírás

A rendszert lehet úgy paraméterezni, hogy újabb termékek felvitele esetén a program
automatikusan generálja a következő szabad cikkszámot. A sablonok formátumát lehet
állítani.
Munkaszám raktár azonosító: Minden munkára kiadott tétel ebbe a raktárba kerül, ezért ennek
megadása kötelező munkaszám kezeléshez.
Bizonylatok formátumát és egyéb jellemzőit lehet beállítani

Fizetési feltételek alapértelmezett értékét lehet megadni.
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2.23 Telephely/vállalat
2.23.1.

Vállalat

A céghez tartozó vállalatok rögzítésére és karbantartására szolgál

2.23.2.

Telephelyek

A vállalatokhoz tartozó telephelyek felvitelére és karbantartására szolgál.

2.23.3.

Adatszinkronizáció állapot

Cikkek és partnerek telephelyek közti szinkronizációját mutatja meg.

2.24 Webparaméterek
Misztrálban regisztrált webáruházak paraméterei. A beállításokat a Globo Kft. végzi el. Külső
készletinformáció beszerzéséhez szükséges.
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2.25 Külső formátumok

2.26 Éves zárás
Az éves zárás a tárgyévi aktuális készletet kivezeti nullára egy „2Z” típusú záró bizonylaton,
majd az újévet megnyitja „1N” típusú nyitó bizonylaton. A 2Z és az 1N bizonylat értéke
megegyezik. és ez az érték a záró készlet illetve az újév nyitókészlet értéke. Az éves zárás
feltételei:
1. Nem lehet kiszedési jegyen mennyiség. A nem kiszállított kiszedési jegyeket ki kell
írni szállítóra, vagy számlára, vagy törölni kell.
2. Nem lehet függő bevételezés. A függő (nem végleges) bevételezéseket véglegesíteni
kell, vagy törölni.
3. A program ellenőrzi a készlet összefüggéseit, ha hibát érzékel, felkínálja a javítási
lehetőségét.
4. Nem lehet negatív készlet. Ha a paraméterben engedélyezve van a negatív
készletkezelés, akkor is az éves zárásra ezt meg kell szüntetni. Ha bevételezéssel nem
lehet, akkor leltárral.
Éves zárás indítása előtt a program figyelmeztet, hogy ennél a műveletnél csak egy
felhasználó használhatja a Misztrál programot:

A figyelmeztetés után megjelenik az „Éves zárás” ablak:
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A zárás gomb megnyomásakor egy megerősítő kérdést is feltesz a program:

Ezután indul a tényleges zárás. Ha az éves zárás feltételei nem teljesülnek, a program
egyesével figyelmeztet minden lehetséges hibára, illetve megmutatja, hogy mely termékek
vannak például kiszedés alatt, ami megakadályozza a z éves zárást. A zárás művelete
általában 30-60 perc, ez alatt ne szakítsuk meg a program futását, még akkor sem, ha
Windows szerint a program állapota: „Nem válaszol”. Azért nem válaszol, mert az
adatbázisban elvégzett műveletek eredményére vár.

2.27 Cikkek összerendelése
Cikk migráció folyamat támogatására készült, azoknak a szervezeteknek, akik a program
váltása előtt a régi cikkszám rendszerüket új cikkszámokra cserélik.

3
3.1

Forgalom
Előkészítés

A következő képernyőn kiválaszthatjuk az előkészíteni kívánt bizonylat típusát.
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A megfelelő kód kiválasztása után a következő rögzítő képernyő jelenik meg.
Módosítandó bizonylat száma
Partner gyorskódja
Partner neve

Haszon mértéke

Feltöltendő bizonylat típusa

Árrés %

Itt tudjuk a bizonylathoz tartozó tételeket kiválasztani. Meglévő bizonylat javításához be kell
írni a bizonylat mezőbe a meglévő bizonylat számát és utána módosíthatjuk azt (ha a
felhasználó rendelkezik az módosításhoz szükséges jogosultsággal). Ha nem írunk be
bizonylatszámot, akkor a módosítani kívánt bizonylatot megkereshetjük úgy is, hogy a partner
mezőben megadjuk a partner gyorskódját, így a partnerhez tartozó adatok azonnal
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betöltődnek. A partnert kiválaszthatjuk úgy is, hogy nem ütjük be a gyorskódot, hanem a
második partner mezőbe begépeljük a partner nevét, vagy nevének töredékét. Ebben az
esetben egy újabb választóképernyőhöz jutunk, ahol ki tudjuk választani a megfelelő partnert.
Itt az F5 billentyű lenyomásával meg tudjuk nézni a kiválasztott partner alapadatait (pl.
szállítási cím).
A feltöltés más bizonylatokról mező segítségével, a megfelelő bizonylat típuskódjának, majd
számának megadása után korábbi bizonylatokból emelhetünk át adatokat, így a tételfelvitelt
tudjuk meggyorsítani.
Az ártípus mezőben a partnerhez kapcsolódó alapértelmezés szerinti ártípus kódja jeleni meg
(pl. K=kisker. ár). Ha az ártípust itt megváltoztatjuk, akkor a korábban felvitt tételeknél is
automatikusan megváltozik az ártípus. A raktár mezőben lehet megadni annak a raktárnak
számát, amelyikben a készletváltozás történik.
A kereső mezőben többféle keresési lehetőség közül választhatunk, amelyet a következő
táblázat mutat.

Kereséshez ki kell választani a megfelelő keresési kódot, majd be kell gépelni a keresendő
adatot és a Keres gombra kattintva elindul a keresés. Az eredmény egy új ablakban jelenik
meg, ezt mutatja a következő képernyő is.

A keresőablakban a felső mezőkben található adatok, mindig ahhoz a tételhez kapcsolódnak
amelyiknek a sora ki van jelölve.
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Minden tételből látható az aktuális szabad mennyiség. A nullás készlet szürke színnel jelenik
meg.
Ha a termékhez kapcsolódó árinformációkat a Cikk részletek (vagy F5) gombra kattintva
kérhetjük le.
Ha további információra van szükségünk adott tétellel kapcsolatban, akkor a megfelelő tétel
sorára állva kattintsunk a Készlet infó (vagy F7) gombra. Ekkor a követkő képernyő jelenik
meg:

Ez a képernyő többek között mutatja, hogy adott tételből mennyi az aktuális szabad készlet. A
szabad készlet egyenlő a tényleges készlet csökkentve a kiszedés alatt lévő
készletmennyiséggel valamint a beérkező rendelés mezőben látható készletmennyiséggel. Ha
a kiszedés alatt lévő, vagy a beérkező ill., a kimenő készletekről további részleteket
szeretnénk megtudni, akkor a megfelelő mező melletti … gombra kell kattintani.
A készlet telephelyenként gomb, a statisztikai adatbázison keresztül megmutatja, hogy az
adott, adott termékből mekkora készlet van más telephelyeken.
A forgalmi információ gomb megmutatja, hogy adott termékből milyen gyakori volt az
értékesítés. A forgalmi karton gombra kattintva pedig a termékhez kapcsolódó összes
készletváltozást megtekinthetjük időrendi sorrendben.
Kimenő rendelés esetén amennyiben cikkcsoportonként keres, megjelenik a Rendelés feltöltés
gomb.

A gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:
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A ajánlott mennyiség folyamatosan látható, de minden esetben a kért mennyiség szerint
kerülnek feltöltésre az adatok. A megfelelő mennyiségek megadása után kattintson a Kért
mennyiségek feltöltése gombra!
A felvitelkor rögzített termék árát a Kedvezmény gombra kattintva (vagy F8) lehet
módosítani. Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg:

Itt láthatjuk a termékhez korábban rendelt alap egység árat a hozzárendelt kedvezménnyel
együtt. Ha +Kedv% mezőt módosítjuk, akkor ennek megfelelően a program automatikusan
kiszámolja az új egységárat. Ha pedig az egységárat módosítjuk, akkor a program magától
módosítja a +Kedv% mezőt és a bizonylatokra a megadott új egységárral fog rákerülni a
termék.
Lehetőség van kedvezményt adni a végösszegre is, ekkor a következő üzenet jelenik meg a
képernyőn:
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Ha az igen gombra kattintunk, akkor a program az összes tételre kiszámolja a végösszegre
adott %-os kedvezményt.
A Kész (vagy F10) gombra kattintva a következő üzenet jelezi, hogy a hozzárendelés sikerülte:

A bizonylatkészítés (vagy F12) gomb megnyomásával lehet a rögzített adatokból megfelelő
bizonylatot készíteni. Az elkészíteni kívánt bizonylat típusát a megjelenő új ablakban tudjuk
kiválasztani. Ezt mutatja a következő ablak:

A bizonylattípus kiválasztása után egy általános bizonylatkészítő képernyő jelenik meg.

Ebben az ablakban módosítani tudjuk a bizonylathoz kapcsolódó adatokat: kelt, teljesítés,
szállítási cím. Rögzíthetünk a bizonylatra bevezető szöveget és lábléc jegyzetet is a megfelelő
mező kitöltésével. Lehetőség van kész szövegek behívására is ezekben a mezőkben. A kész
szövegeket a Törzs/Feliratok menüpontban lehet előre definiálni.
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A végbizonylat billentyű (vagy F10) lenyomásával tudjuk véglegesíteni a bizonylatot,
amelyről a következő üzenetet küldi a rendszer:

3.1.1 Helyesbítő, csere és visszáru számla kezelése:
Helyesbítő és visszáru számlát külön erre a célra készített menüpontokból is készíthet.
Abban az esetben, ha a bizonylat előzménye valamilyen okból nincs a rendszerben az alábbi
két jogosultsággal lehet tételeket felvinni:
Visszáru bizonylatot készíthet elõzmény nélkül és Helyesbítõ bizonylatot készíthet elõzmény nélkül
jogosultság:

A jogosultságok megadásával helyesbítő és / vagy vevői visszáru bizonylatot készíthet. Ha a
két jogosultság közül legalább az egyik engedélyezett, akkor lehetőség van negatív
mennyiségű tételeket felvinni kiszedési jegyre.
Ha minden tétel negatív, akkor Vevői visszáru, ha van legalább egy pozitív mennyiségű tétel
akkor Helyesbítő bizonylat készül a kiszedési jegyből.
Ennek megfelelően, ha minden tétel negatív, akkor Visszáru bizonylatot készíthet elõzmény
nélkül , ha van egy pozítiv tétel is van akkor a Helyesbítõ bizonylatot készíthet elõzmény nélkül
jogosultságot kell engedélyezni. Megfelelő jogosultságok hiánya esetén a kiszedési jegyet lehet
menteni, de a bizonylat készítés már nem végezhető el.

A bizonylat készítésekor kötelező megadni a helyesbítő vagy a vevői visszáru bizonylat
előzmény bizonylatát:
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A megadott előzmény bizonylat száma a bevezető szövegben jelenik meg a bizonylaton:

3.1.2 Üzletkötői jutalék
A számlát lehetőség van üzletkötőhöz rendelni, ebben az esetben az üzletkötő jutalék - a
számla bruttó értékének az üzletkötőhöz rendelt százaléka.
Válassza ki a megfelelő
üzletkötőt, ekkor
megjelenik az üzletkötőhöz
rendelt százalék. A
százalékot megfelelő
jogosultsággal módosítani
lehet.
 Jogosultság: Bizonylat
készítés (szállító, számla) /
Üzletkötői jutalék százalékot
módosíthat

Szállítólevelek esetén nincs lehetőség üzletkötőt kiválasztani, mert ezt a szállítólevél
számlázásánál lehet megtenni.
A számla stornója esetén a jutalék is stornózásra kerül.
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3.1.3 Üzletkötői jutalék felhasználás
Amennyiben az üzletkötői jutalékok nem kerülnek kifizetésre, lehetőség van beszámítani a
számla bruttó értékébe. Üzletkötői jutalék felhasználáshoz a számlát az üzletkötő nevére kell
kiállítani!
A képernyőn megjelenik a
felhasználható jutalék, a
számla bruttó végösszege. A
számlába beszámítandó
jutalék összeget. A jutalék
összege nem haladhatja meg
a felhasználható jutalékot
vagy a számla bruttó
végösszegét.

A számla végösszeget a tételek értékének módosításával kerül csökkentésre, és végösszegre
adott százalékos kedvezményként jelenik meg a számlán.
3.1.4 Bizonylatokon kelt és teljesítés dátumának módosítása
A bizonylatok kelt és teljesítés dátumát bevételi és kiadási bizonylatokon megfelelő
jogosultság esetén lehet módosítani. Árajánlaton, beérkező és kimenő rendelésen nincs
lehetőség a kelt módosítására.
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító, számla) / Bizonylaton keltet módosíthat
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító, számla) / Bizonylaton teljesítés dátumát módosíthat
 Jogosultság: Bevételezés / Bevét bizonylaton keltet módosíthat
 Jogosultság: Bevételezés / Bevét bizonylaton telj. dátumot módosíthat

3.1.5 Előleg felhasználás
Számla esetén lehetőség van előleget felhasználni.
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A fenti táblázatban láthatja a számla végösszegét, a felhasznált előleget illetve a fizetendő
bruttó összeget.
Előleg felhasználáshoz adja meg a megfelelő előleg sorában a felhasználandó összeget.
Az előleg akkor használható fel, ha az ÁFA neme és a pénznem megegyezik a számláéval.
Az előleg „fül” csak akkor aktív, ha van felhasználható előleg.
3.1.6 Kimenő rendelésből bevételezés azonnal
Véglegesítetett kimenő rendelés esetén lehetőség van azonnal bevételi bizonylatot készíteni.

A „Bevételi bizonylat készítés” gombra kattintva automatikusan elkészül a bevételi bizonylat
és megjelenik ez előkészítő képernyőben.
3.1.7 Bevételezésből szállítói számla rögzítés azonnal
Véglegesített bevételezésekből amennyiben a szállítói számla száma ki van töltve

A szállítói számla rögzítés gombra kattintva azonnal elkészül a szállítói számla és
véglegesítés alatt státuszban megnyílik a képernyő.
3.1.8 Kiadás munkaszámra
Az előkészítő képernyőn a saját telephelyet kiválasztva a felvitt tételeket lehetőség van
munkaszámra kiadni:

A bizonylat típusa 2M.
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A bizonylat fejléc adatai között meg kell adni a munkaszámot:

3.1.9 Munkaszám számlázása, készletről kivezetés
A munkaszámhoz rendelt partner kiválasztását követően töltse fel a tételeket a munkaszám
raktárból:

A munkaszám megadását követően megjelennek a kiadott tételek illetve mennyiségek:

A számlázandó oszlopba írja be a kivezetendő mennyiséget.
A raktár kiválasztását a program automatikusan végzi a tételek kiválasztását követően.
A bizonylat véglegesítésekor két lehetőség közül választhat:
1. Számla készítése: Tételes számla készül
2. Készlet kivezetés: A felvitt tételek készlet kivezetés bizonylaton (2V) jelenik meg és a
számlán csak egy szolgáltatás jelenik meg, aminek tetszőleges szöveget adhat meg.
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3.1.10 Kiadás bizományba
Amennyiben a partner bizományba vásárolhat, lehetőség van neki kiadni az árut bizományba.

A kiadott áru átkerül a bizományos raktárba (998) a partnerhez rendelve.

A bizományba vásárolhat
tulajdonság a Törzs / Partner /
Partnerek képernyő Beállítások
fülön állítható.

3.2

Árajánlat készítés

Árajánlatokat készíthetünk partnereink részére. A felvitt adatok módosíthatók és a
későbbiekben az árajánlatból számlát vagy szállítólevelet készíthetünk.
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3.3

Kiszedési jegy javítás

Az elkészített kiszedési jegyek adatainak módosítására a Forgalom menüpont Kiszedési jegy
javítása menüpont alatt van lehetőség. A menüpontra kattintva a következő képernyő jelenik
meg:
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A módosításhoz a Javít oszlop megfelelő sorát kell kitölteni a helyes mennyiség megadásával,
majd a Kész (vagy F10) gombra kell kattintani.
A javított kiszedési jegyet a Bizonylat (vagy F12) gombra kattintva, az előkészítő
képernyőben jelenítheti meg, majd bizonylatot készíthet.

3.4

Kiszedési jegy készítés bejövő rendelésből

Bejövő rendelésekből készíthetünk kiszedési jegyeket. A rendelésen szereplő adatok
módosíthatjuk. A rendeléseket lekérhetjük a rendelés módja illetve dátuma szerint.
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3.5

Szállítólevél számlázása

3.5.1 Szállítólevél számlázása
Ebben a menüpontban egy adott partner, vagy adott időszakban az összes partner
szállítóleveleiből tudunk számlát készíteni.
Ha egy adott partnernek szeretnénk számlát készíteni, akkor be kell jelölni az Adott partner
választó gombot, majd be kell írni a partner nevét a mellette lévő mezőbe. A kiválasztott
partnerhez tartozó adatok kiíratásához a Lekér gombra kell kattintani, ekkor a program
kigyűjti a partnerhez tartozó nem számlázott szállítóleveleket. Mutatja a bizonylat számát,
teljesítés dátumát, a bruttó összeget, szállítási címet és a project megnevezését. Amely
tételeket egy számlára szeretnénk tenni, azokat kipipáljuk az első oszlopban.

Az egyes sorokban található ... feliratú gombra kattintva lehetősége van megtekinteni illetve
módosítani a szállítólevelek értékét.
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A tételek soraiban közvetlenül módosíthatja az értékeket, a Kedvezmény gombra kattintva
pedig a tételekre illetve a végösszegre adhat kedvezményt.
A megfelelő szállítólevelek kiválasztását követően a számlázás gombra kattintva az alábbi
képernyő jelenik meg.
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Megadhatja a számla fejlécében szereplő adatokat illetve választhatunk a szállítóleveleken
szereplő címek közül.
Az üzletkötővel és az előleggel kapcsolatos adatok kitöltése megegyezik az Előkészítő
képernyőnél leírtakkal.
3.5.2 Szállítólevél átszámlázása másik partnernek
Átszámlázás esetén másik partnernek készül a számla, mint akinek a szállító eredetileg
készült.

A szállítólevél számlázása funkcióhoz hasonlóan, a megfelelő tételeket kiválasztva kattintson
az Átszámlázás gombra.
Ezt követően a program Stornózza a kiválasztott szállítóleveleket, majd egy új kiszedési
jegyen összesíti. A kiszedési jegy megjelenik a tételekkel.
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3.6

Kötegelt számlázás

Több szállítólevélből készíthetünk számlát.

3.7

Bizonylat Nyomtatás/ Stornózás

Válassza ki a megfelelő bizonylattípust:
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Majd adja meg a megfelelő bizonylatszámot:
Megjelenik a bizonylat fejléce, illetve a hozzá tartozó tételek.

A Nyomtat gombra kattintva másolatot készíthet a bizonylatból.
A Stornó gombra kattintva új, stornó bizonylat készül.
A programban nincs lehetőség árajánlat, bejövő- és kimenő rendelés stornóra.
A bejövő- és kimenő rendeléseket csak lemondani lehet az alábbi menüpontokban:
Forgalom \Bejövő rendelés lemondás
Forgalom \Kimenő rendelés lemondás
Árajánlat esetén csak módosítani lehet a Bizonylat előkészítő képernyőn
Kiadási végbizonylatot stornózni lehet
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító,számla) / Rögzített bizonylat STORNO-jának elkészítése
Ezzel a jogosultsággal csak az aznap készített bizonylatot lehet Stornózni
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító,számla) / Rögzített bizonylatot STORNO-zhat eltérő kelt esetén
Ezzel a jogosultsággal korábbi bizonylatot is lehet Stornózni

Bevételezési bizonylat stornó csak abban az esetben lehet elvégezni, ha a bizonylaton
szereplő teljes mennyiségek levonhatóak a készletből.
 Jogosultság: Bevételezés / Bevételezést stornózhat

Kiszedési jegyet törölni lehet, ha nem készült végbizonylat belőle.
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 Jogosultság: Kiszedési jegyzék / Kiszedési jegyzéket készíthet / módosíthat

Előlegbizonylatot visszavonni lehet.
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító,számla) / Előleg bizonylatot visszavonhat nyomtatás után

3.8

Bevét mennyiségi véglegesítés
Minden elkészített bevételi bizonylatot véglegesíteni kell.
Véglegesítést követően kerülnek készletre a bevételezett cikkek.

Megfelelő bevételi bizonylattípus kiválasztását követően az alábbi képernyő jelenik meg:

A Javít gomb segítségével lehetősége van javítani a megfelelő mennyiségeket.
Amennyiben minden mennyiség megfelelő kattintson a Ment gombra. A Véglegesítés gomb
segítségével véglegesítheti a bizonylatot. A készlet csak ekkor fog megváltozni a tételek
mennyiségével. Az eredeti bizonylat javítását követően nem változnak a mennyiségek. Az új
és az eredeti mennyiségek különbözetével korrekciós bevételi bizonylat készül a szállítói
eltéréssel, ennek megfelelően az új mennyiség oszlopban ténylegesen szállított mennyiséget
adja meg, az ebből származó eltérést a program számolja ki!
Az eredeti bevételi bizonylat mennyisége nem változik meg. A készletváltozást az eredeti és a
korrekciós bevételi bizonylaton szereplő mennyiségek összege adja.
Pl.:
Régi készlet
Eredeti bevételi bizonylaton szereplő mennyiség
Szállítási eltérésen szereplő mennyiség
Új készlet
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A véglegesített bizonylatot módosítani nem lehet. A véglegesítés gomb helyett véglegesítve
felirat jelenik meg.
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3.9

Szállítói számla rögzítés

A beszállítóktól kapott szállítólevelek felvitelét végezheti el a kimenő rendelések és a
hozzájuk tartozó bevételezések alapján.
 Jogosultság: Szállítói számla / Szállítói számla készítése

A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:

Válassza ki a megfelelő partnert és adja meg a számlához kapcsolódó kísérő adatokat.
A számlaszám kiválasztásakor * -ot ütve az alábbi képernyő jelenik meg:

Kattintson a megfelelő bizonylatra majd a kiválaszt gombra.
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 Jogosultság: Szállítói számla / Szállítói számla törlése

A bizonylat törlése gomb segítségével és megfelelő jogosultsággal lehetőség van törölni a
NEM véglegesített bizonylatokat.

A partner és a megadott számlaszám alapján megjelenik a számla állapota:

 Jogosultság: Szállítói számla / Szállítói számla állapot módosítás

A megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek módosíthatják a bizonylat állapotát
Számla állapota a felvitel helyzetétől függően alábbi lehet:
• Mennyiségi rögzítés alatt
• Mennyiségi eltérés
• Egységár rögzítés alatt
• Egységár eltérés
• Véglegesítés alatt
• Véglegesítve
A Bevételezések lekérése gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:

Jelölje ki a számlán szerepelő tételeket, majd kattintson a Kijelölt tételek felvétele gombra.
A tételek kijelölésében segítségére lehet az Összes feliratú jelölőnégyzet. Használatával az
megjelölheti az összes tételt illetve visszavonhatja a jelölést az összes tételről.
A kijelölt tételek megjelennek a szállítói számlán:

- 85 -

Misztrál kezelői leírás

A tételek felvételét követően meg kell adni, hogy a számla mennyiségileg megfelelő illetve
eltérő:

Mennyiségi eltérés esetén a számla rögzítését nem lehet folytatni. A megfelelő módosító
bizonylatokat létre kell hozni a szállítói számla rögzítéséhez.
Megfelelő mennyiség esetén a hozzárendelhető kimenő rendelések alapján megjelennek az
árak:

A rendelési egységár nélküli tételekhez nem lehetett kimenő rendelést rendelni.
Hibás vagy hiányzó egységár illetve érték esetén lehetőség van módosítani a számla
egységárát a Számla egységár módosítása gomb segítségével:
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Az értékeket közvetlenül a táblázatban kell átírni majd a Ment gombra kattintva
újraszámolódnak az értékek.
Lehetőség van a teljes számlát újraszorozni:

Átszorzáskor a rendel egységárat szorozza a program a megadott szorzóval.
Az egységár korrekcióval a számla végösszegét növelni lehet a korrekció összegével.
A megadott összeg tételeken oszlik
meg mennyiség arányában.

Az értékek ellenőrzését követően meg kell adni, hogy a számla egységár szempontjából
megfelelő illetve eltérő:

Egységár eltérés esetén a számla rögzítését nem lehet folytatni. A megfelelő módosító
bizonylatokat létre kell hozni a szállítói számla rögzítéséhez.
Megfelelő egységárak esetén megjelennek a bizonylat ÁFA tételei:

Az ÁFA értékeket szabadon lehet módosítani, de állapot visszaállítás esetén újraszámolódnak.
 Jogosultság: Szállítói számla / Szállítói számla véglegesítése

Ha a bizonylat megfelelő véglegesíteni kell.
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Véglegesített számlát már nem lehet módosítani.
Véglegesítést követőn 1K és 2K típusú korrekciós bizonylatok készülnek.
Az 1K típusú bizonylattal kerül módosításra a készlet érték.
Esemény

Bizonylat típus

Bevételezés (mennyiségi véglegesítés)
Szállító számla rögzítés (korrekciós bizonylat)

10
1K

Forgalmi
mennyiség
10
0

ELÁBÉ
800
50

Cikk mérlegelt átlagára a két bizonylatnak megfelelően (800 + 50) /10 = 85
A 2K típusú bizonylat csak akkor készül, ha nulla készlet mennyiség esetén kell készlet
értéket módosítani.
Esemény

Bizonylat típus

Bevételezés (mennyiségi véglegesítés)
Kiadás
Szállító számla rögzítés (korrekciós bizonylat)
Szállító számla rögzítés (korrekciós bizonylat)

10
22
1K
2K

Forgalmi
mennyiség
10
10
0
0

ELÁBÉ

Amennyiben nem készülne 2K típusú bizonylat, a mérlegelt átlagár 50 lenne, ami nulla
készlet mennyiség esetén nem lehet.
Cikk mérlegelt átlagára a bizonylatoknak megfelelően 800 – 800 + 50 – 50 = 0

Véglegesítés visszavonása esetén stornó bizonylatok készülnek a korrekciós
bizonylatokra.
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3.10 Bejövő / Kimenő rendelés lemondás
A már elkészített rendeléseken lehet tételeket lemondani.
A megfelelő szűrőfeltételek után kattintson a Lekér gombra.
A
megfelelő
rendelés
sorában
található
részletek
gombra
kattintva
megjelennek a hozzá
tartozó tételek.

Adja meg a
lemondott
mennyiségeket.

Lemondani csak a még nem kiszállított mennyiséget lehet. A Teljes rendelés lemondása
gombra kattintva minden lemondható mennyiség megjelenik.
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3.11 Bejövő / Kimenő rendelés véglegesítés
Minden bejövő illetve kimenő megrendelést véglegesíteni kell. Ezt megteheti közvetlenül a
bizonylat készítést követően, illetve az alábbi képernyő.

A képernyőn csak a még nem véglegesített rendelések jelennek meg. Jelölje ki mely
rendeléseket kívánja véglegesíteni. Rendelések kiválasztásához pipálja be a megfelelő
jelölőnégyzeteket. Az összes rendelés kiválasztásához pipálja be a Mindet jelölőnégyzetet.
Ezt követően kattintson a Véglegesítés gombra. A vevői rendeléseket azért kell véglegesíteni,
mert csak a véglegesített rendeléseket veszi figyelembe a program a szállítói megrendelések
létrehozásakor. Az újabb rendelések készítése előtt a szállítói rendeléseket is véglegesíteni
kell, hogy a kalkulációnál tudjon vele számolni.

3.12 Bejövő / Kimenő rendelés áthelyezése másik raktárba
Amennyiben a rendelés rossz raktárba készült egyszerűen áthelyezheti e megfelelő raktárba.

Válassza ki a bizonylatot és a megfelelő raktárat, majd kattintson az Áthelyezés gombra.
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3.13 Helyesbítő bizonylat
Helyesbítő bizonylat segítségével javíthatjuk a számlán lévő tételek értékét:
A megfelelő bizonylat szám megadása után megjelenik a partner neve, illetve a bizonylat
tételei:

A táblázatban javítva a javított mennyiség illetve a javított egységár oszlopot a javított érték
mező újraszámolódik.

A Tovább gombra kattintva a kiválasztott tétel eredeti mennyisége negatív értékkel a javított
mennyiség új pozitív értékkel jelenik meg egy új kiszedési jegyen.
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A kiszedési jegy ennek megfelelően jelenik meg.
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3.14 Vevői visszáru bizonylat
Visszárú bizonylat segítségével lehet visszavenni a végbizonylaton szereplő tételeket.
Visszárú bizonylatot minden végbizonylatból készíthet:

A bizonylat típus kiválasztását követően az alábbi képernyő jelenik meg:

A helyesbített bizonylathoz hasonlóan adja meg a visszavett mennyiséget illetve értéket.
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A Tovább gombra kattintva a kiválasztott tétel a visszavett mennyiséggel jelenik meg egy új
kiszedési jegyen.

Visszáru bizonylaton tételt felvihet, módosíthat jogosultság:
A képernyőn megadott visszavett mennyiségek negatív mennyiségként jelenik meg egy
kiszedési jegyen. Jogosultság segítségével a kiszedési jegyen tovább módosíthatja illetve
bővítheti a tételeket. Jogosultság hiányában a kiszedési jegyen már nem módosíthat.
Természetesen a tételek illetve a teljes kiszedési jegy törlésére továbbra is jogosultság nélkül
van lehetőség.

3.15 Szállítói visszáru bizonylat
Szállítói visszáru bizonylat segítségével lehetőség van a bevételezett tételeket visszaküldeni a
beszállítónak. Kizárólag 10-es bizonylat típusú, mennyiségileg véglegesített bevételi
bizonylat típusokra lehet visszáru bizonylatot készíteni!
A bizonylatszám megadását követően megjelennek a bizonylat tételei:
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Adja meg a visszáru mennyiséget illetve változás esetén a visszáru egységárat a táblázatban.
A módosított sorok vastagítva jelennek meg!
A Tovább gombra kattintva az előkészítő képernyőn megjelennek a visszáru bizonylat tételei:

Az elkészített visszáru bizonylatot azonnal végelegesítésre kerül, kivéve, ha nincs
elegendő készlet a visszáru elvégzéséhez. Ebben az esetben javítani kell a hibás tételeket
és a bizonylatot véglegesíteni kell a Forgalom / Bevét mennyiségi véglegesítés képernyőn.
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3.16 Bizomány visszáru / számlázás
A bizományba kiadott árut lehetőség van
• Visszáruzni
• Számlázni
• Készletről kivezetni
A menüpont indításakor megjelenő képernyőn látszanak azok a partnerek, akiknek kiadott
bizományos áru van.

A partner kiválasztását követően adja meg a megfelelő mennyiséget és értéket.

Függetlenül, hogy milyen végbizonylat készül a mennyiség minden esetben pozitív előjelű.
Visszáru bizonylat esetén VISSZÁRU KIADÁS BIZOMÁNYBA (2B) bizonylat készül,
negatív előjellel. A bizonylat raktára minden esetben az alapraktár (001), ide kerül vissza
készletre az áru.
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Számlázás / Készletről kivezetés esetén kiszedési jegy után választhat, hogy SZÁMLÁT (22)
vagy KÉSZLETRŐL KIVEZETÉST (2V) akar készíteni. A bizonylat raktára ebben az
esetben a bizományos raktár lesz (999).

3.17 Előleg
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító,számla) / Előleg bizonylatot készíthet

Előleg számlát csak akkor állíthatunk ki, ha a vételár már a birtokunkban van.
Készpénz fizetés esetén készpénzes előlegszámlát azonnal kiállíthatjuk. Utalásos
előlegszámlát viszont csak akkor állíthatunk ki, ha a bankba megérkezett a pénz. A vevőnek
először előlegbekérő bizonylatot készítünk. A pénz beérkezése után lehet kiállítani az utalásos
előlegszámlát úgy, hogy a teljesítés időpontja a banki beérkezési idővel azonos.

Lehetőség van előlegszámlát (EL), illetve előlegbekérőt (EB) készíteni.

Előlegbekérő
(EB)

Banki átutalás megtörténik

Átutalásos
előlegszámla (EL)

Kézpénzes
előlegszámla (EL)

Számla

Számla készítésekor csak előlegszámlát lehet beszámítani. Az előlegbekérő átutalásos
előlegszámla készítésére szolgál, de felhasználásához fel kell tölteni előlegszámlára!
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3.17.1 Előleg számla készítés
A Forgalom /Előleg menüpontot elindítva válassza ki a bizonylat típusát:

Ezt követően megadhatja a bizonylat adatait. Lehetőség van rendelés alapján elkészíteni az
előlegszámlát. Ekkor kitöltésre kerül a partner neve, bruttó összeg, pénznem, árfolyam és a
megjegyzés rovatban szerepel a rendelés kötésszáma.
Amennyiben
előlegbekérő alapján
kívánja
az
előlegszámlát
elkészíteni, adja meg
az
előlegbekérő
számát.
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 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító,számla) / Előleg bizonylatot felhasználhat

Számla készítésekor, ha a partnernek vannak fel nem használt előlegszámlái megjelenik az
ELŐLEG „fül”.

A felhasználandó összeget közvetlenül a táblázatban kell megadni.
Az előlegszámla felhasználására az alábbi szabályok vonatkoznak:
• Egy előlegszámlát az értékéig több számlán is fel lehet használni
• Egy számlán több előleg számla is felhasználható
• Az előleg számlák értéke nem haladhatja meg a számla végösszegét.
• Ez előlegszámla értékénél nagyobb összeg nem adható meg.
• Csak a számlával azonos pénznemű előlegszámlát lehet felhasználni.
• ÁFA nemenként külön előlegszámlát kell felhasználni.
A számlán negatív előjellel jelenik a teljes beszámított összeg:

A felhasznált előleg számlán a számla alján tételesen megtalálhatóak.
A Forgalom / Bizonylat nyomtatás / Stornó képernyő lehetőség van visszavonni az
előlegszámlát.
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3.17.2 Előleg számla visszafizetés
A fel nem használt vagy vissza nem vont előlegszámlákat lehetőség van visszafizetni a
partnernek.
Adja meg az előlegszámla számát

A visszafizetendő összeget pozitív előjellel kell megadni, de ez a számlán negatív előjellel fog
megjelenni.

A visszafizetett és az eredeti előlegszámla megadott értéke azonnal felhasználásra kerül.
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3.18 Gyártás / Összeszerelés
A Gyártás / Összeszerelés menete az alábbi ábra szerint történik.

1

2

Gyártás / Összeszerelés
készítése

Recept készítés

Beérkező rendelés (40)
A vevőtől érkezik alkatrészre

3

Kimenő rendelés
A vevőnek a késztermékre

Saját készlet növelése a késztermékkel

Kiszedési jegy
a beérkező rendelés alapján

(13) Bevétel gyártásból
a kimenő rendelés alapján

Saját raktár készlet

4

(26) Kiadás gyártásra
Saját készlet csökkentése az alkatrészekkel
Csomagolás/gyártás/összeszerelés díját a
bevét és a kiadási bizonylat
végösszegének különbözete mutatja

1R-es bizonylattal növeli a
gyártó partner raktár
készletét

2R-es bizonylattal
csökkenti a gyártó partner
raktár készletét

1R - Raktárközi gyártás
összeszerelés bevét

Gyártó partner raktár

Jelmagyarázat
Háttérben zajló folyamat
Felhasználói folyamat
...

Műveleti sorrend

Műveleti lépés:
1 – Recept készítés: késztermékhez kell
rendelni az alkatrészeket illetve a vevő és
szállító partner
2 - Gyártás/ összeszerelés készítése:
A megadott recept alapján vevői rendelés
készül az alkatrészekkel illetve kimenő
rendelés készül a késztermékkel
3 - Kiszedési jegy: Megfelelő készlet esetén
kiszedési jegyre kell tölteni a beérkező
rendelést

4 - Gyártásra kiadás: Kiszedési jegy alapján
végbizonylat készül
5 - Visszaérkezett késztermék esetén bevétel
gyártásból készítése kimenő rendelés alapján
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2R - Raktárközi gyártás
összeszerelés szállító

5
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3.18.1 Azonnali gyártás
Az azonnali gyártás készítése közben beavatkozási lehetőség nincs. Az alapanyag kiadásra, a
készanyag azonnal bevételezésre kerül

A képernyőn meg kell adni a raktárat, a gyártandó cikket és a mennyiséget
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Ha a kiválasztott cikk szerepel a receptek között akkor az összetevők megjelennek a
táblázatban, ellenkező esetben lehetőség van felvinni tételeket.
Az összetevők mennyiségét 1 darab legyártásához kell megadni!
A Gyártás / összeszerelés gombra kattintva elkészülnek a Gyártásra kiadás (26) és a Bevétel
gyártásból (13) bizonylatok.
3.18.2 Recept készítés
Minden gyártás / összeszereléshez receptet kell készíteni.
A receptura alapján fogja a végtermékhez az alapanyag mennyiségeket a program kiszámolni.
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A receptben meg kell adni a gyártott cikket, alapértelmezett partnereket illetve a minimális
gyártási mennyiséget.
A kiválasztott partnerhez raktár kell rendelni!
Ezt követően meg kell adni a összetevőket és mennyiségeket.
3.18.3 Gyártás / összeszerelés
Gyártás összeszereléskor választani a gyártott cikkeket illetve a beérkező és kimenő
rendeléshez szükséges adatok.

A kiadás gyártásra / összeszerelésre gombra kattintva megkezdődik a cikk(ek) készítése az
egy szinttel feljebb lévő folyamatábrának megfelelően.
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3.19 Szállítói számla rögzítése STATISZTIKAI
A 2008.09.11-ig rögzített bevételezések dolgozhatóak csak fel!
A beszállítóktól kapott szállítólevelek felvitelét végezheti el a kimenő rendelések és a
hozzájuk tartozó bevételezések alapján.
Szállítói számla rögzítése a statisztikai adatbázisban történik, ezért a képernyő indításakor a
környezeti beállítások alapján kapcsolódik a program. Hibás kapcsolat esetén a képernyő nem
indítható.
A menüpont indításakor az alábbi képernyő jelenik meg:

Válassza ki a megfelelő partnert és adja meg a számlához kapcsolódó kísérő adatokat.
A számlaszám kiválasztásakor * -ot ütve az alábbi képernyő jelenik meg:
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Kattintson a megfelelő bizonylatra majd a kiválaszt gombra.
A bizonylat törlése gomb segítségével és megfelelő jogosultsággal lehetőség van törölni a
NEM véglegesített bizonylatokat.

A partner és a megadott számlaszám alapján megjelenik a számla állapota:

A megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek módosíthatják a bizonylat állapotát
Külső rendszer felé csak a véglegesített számlák kerülnek továbbításra, ebből kifolyólag a
véglegesített számla állapotát addig lehet módosítani, amíg egy külső rendszer nem fogadta.
Számla állapota a felvitel helyzetétől függően alábbi lehet:
• Mennyiségi rögzítés alatt
• Mennyiségi eltérés
• Egységár rögzítés alatt
• Egységár eltérés
• Véglegesítés alatt
• Véglegesítve
A Bevételezések lekérése gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:
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Jelölje ki a számlán szerepelő tételeket, majd kattintson a Kijelölt tételek felvétele gombra.
A tételek kijelölésében segítségére lehet az Összes feliratú jelölőnégyzet. Használatával az
megjelölheti az összes tételt illetve visszavonhatja a jelölést az összes tételről.
A kijelölt tételek megjelennek a szállítói számlán:

A tételek felvételét követően meg kell adni, hogy a számla mennyiségileg megfelelő illetve
eltérő:
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Mennyiségi eltérés esetén a számla rögzítését nem lehet folytatni. A megfelelő módosító
bizonylatokat létre kell hozni a szállítói számla rögzítéséhez.
Megfelelő mennyiség esetén a hozzárendelhető kimenő rendelések alapján megjelennek az
árak:

A rendelési egységár nélküli tételekhez nem lehetett kimenő rendelést rendelni.
Hibás vagy hiányzó egységár illetve érték esetén lehetőség van módosítani a számla
egységárát a Számla egységár módosítása gomb segítségével:

Az értékeket közvetlenül a táblázatban kell átírni majd a Ment gombra kattintva
újraszámolódnak az értékek.
Lehetőség van a teljes számlát újraszorozni:

Átszorzáskor a rendel egységárat szorozza a program a megadott szorzóval.
Az egységár korrekcióval a számla végösszegét növelni lehet a korrekció összegével.
A megadott összeg tételeken oszlik
meg mennyiség arányában.

Az értékek ellenőrzését követően meg kell adni, hogy a számla egységár szempontjából
megfelelő illetve eltérő:
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Egységár eltérés esetén a számla rögzítését nem lehet folytatni. A megfelelő módosító
bizonylatokat létre kell hozni a szállítói számla rögzítéséhez.
Megfelelő egységárak esetén megjelennek a bizonylat ÁFA tételei:

Az ÁFA értékeket szabadon lehet módosítani, de állapot visszaállítás esetén újraszámolódnak.
Ha a bizonylat megfelelő véglegesíteni kell.

Véglegesített számlát már nem lehet módosítani.
A szállítói számlához négy jogosultság tartozik:

A megfelelő jogosultságokat A Törzs \ felhasználók karbantartása \ Jogok karbantartása
képernyőn állíthatja be!
A szállító számla rögzítése közvetlenül a statisztika adatbázisban történik viszont
jogosultságok helyi adatbázisban találhatóak. Ezért a jogosultságok ellenőrzésekor mindig az
aktuális a adatbázis a mérvadó. A jogosultságokat ennek megfelelően kell beállítani.
Az aktuális adatbázis neve mindig látható a képernyő fejlécében:
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3.20 Egyszerűsített leltár
Gyors készletmódosításhoz használható. Az aktuális készletérték helyett adhat meg új
készletet. Bizonylaton a kettő különbsége jelenik meg mennyiségként illetve nettó árként.

A bizonylat felvitelének módszere megegyezik az előkészítő képernyővel.
Figyelem! Az egyszerűsített leltár nem bevételezésre használatos.
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3.21 Leltár
Az aktuális készlet leltározását végezheti el raktáranként.
• A leltározás menete:
• Előkészítéssel meg kell határozni a leltározandó tételek körét és a leltár típusát
(leltárív, leltárív mennyiséggel vagy leltárjegy)
• Leltárívet kell nyomtatni
• A kitöltött leltárívek vagy leltárjegyek alapján rögzítjük a tételeket
• Kiértékeljük az eltéréseket.
• A felülvizsgálat után módosítjuk a rögzített tételeket, amennyiben szükséges.
• Korrekció futtatásával aktualizáljuk a nyilvántartott készletet.
• Korrekció elvégzése után a leltárt módosítani nem lehet.
• Szükség esetén új leltár előkészítést kell végezni.
A leltár alatt lévő cikkek készletét módosítani nem lehet!
3.21.1 Előkészítés
 Jogosultság: Leltár / Leltár előkészítése

Leltározást raktáranként kell indítani,
cikkcsoporttól – csikkcsoportig vagy
raktározási pozíciótól – raktározási pozícióig.

A leltározás típusa lehet
Leltárív, leltárív mennyiséggel vagy leltárjegy.
Az előkészítés gombra kattintva indítható el a leltár.
A leltár előkészítésekor ellenőrzésre kerülnek a kiválasztott cikkek, ennek megfelelően az
alábbi hibaüzenetekkel találkozhat:
• A kiválasztott cikkek között vannak kiszedés alatt lévő tételek: A leltár megkezdése
előtt a kiszedési jegyeket törölni vagy kiszállítani kell.
• A kiválasztott cikkek között vannak nem véglegesített bevételi bizonylatok.: A
bevételi bizonylatokat véglegesíteni kell.
• Van olyan kiválasztott cikk ami már szerepel egy aktuális leltárban: Minden cikk csak
egy folyamatban lévő leltárban szerepelhet.
Amennyibe hibaüzenetet kapott a leltár előkészítése nem történt meg!
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3.21.2 Leltárív nyomtatás
Leltárív nyomtatásához válassza ki melyik leltárhoz tartozó leltárívet kívánja nyomtatni és
kattintson a kiválasztás gombra.

A leltárív cikkcsoportonként kerül listázásra.

A helyettesítő cikkszám az eredeti cikkszám alatt jelenik meg. A készleten szereplő darab
csak akkor jelenik meg, ha „leltárív mennyiséggel” típusú leltárt indított.
3.21.3 Rögzítés
 Jogosultság: Leltár / Leltár jegyet rögzíthet

A leltározott tételeket rögzítésére van lehetőség a leltár típusától függően az alábbi módokon:
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3.21.4 Leltárív rögzítése
A kinyomtatott leltárívre felírt mennyiségeket rögzítheti. A helyettesítő cikkszámmal
rendelkező cikkek mennyisége mindig nulla. Ennek megfelelően kell megadni a helyettesítő
cikkszám mennyiségét.

Leltár rögzítéskor lehetőség van a megfelelő sorszámra ugrani. Sorszámot csak a készlettel
rendelkező cikkek kapnak. A listát lehetőség van szűrni, hogy csak a készlettel rendelkező
cikkek jelenjenek meg.

Beállíthatja a leltár rendezését, illetve,
hogy csak a forgalommal és / vagy a
készlettel rendelékező cikkek
jelenjenek meg.

Alapértelmezett beállítás szerint a forgalmi tétellel nem rendelkező tételek nem jelennek
meg a rögzítéskor, de ha kiveszi a pipát akkor minden cikk megjelenik!
A mennyiségét rögzítését megkönnyítendő kereshet cikkeket.
Keresésnél elegendő cikkszám /
cikkcsoport / megnevezés kezdetét
megadni. A következő keresése
gombra kattintva léphet a feltételnek
megfelelő cikkre.
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3.21.4.1 Leltárjegy rögzítése
A megírt leltárjegyeket rögzítheti. Rögzítéshez meg kell adni a
• cikkszámot,
• leltárjegy sorszámát,
• mennyiséget,
• raktározási pozíciót
• megjegyezést.

Lehetőség van megtekinteni a nem leltározott tételeket.

A nem leltározott tételeket megjelölve nullával rögzítheti. Ehhez adja meg a leltárjegyek
kezdősorszámát, amivel cikkszámonként kerülnek rögzítésre a nulla mennyiségű leltárjegyek.
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3.21.5 Kiértékelés / Korrekció
 Jogosultság: Leltár / Leltárt kiértékelhet

Leltár típusától függetlenül a kiértékelhető a leltár.

A listán megjelenik a könyvelt illetve a leltározott mennyiség és ennek megfelelően a hiány
vagy a többlet.
Lehetőség van csak az eltérő tételeket megjeleníteni illetve a listát nyomtatni.
 Jogosultság: Leltár / Leltár korrekciót indíthat

Megfelelő kiértékelés esetén elvégezheti a leltár korrekcióját:
A korrekciót követőn készül bizonylat, ami módosítja a készletet a leltár szerinti mennyiségre
3.21.6 Törlés
Leltár törléséhez válassza ki a megfelelő leltárt és kattintson a kiválasztás gombra. Törlésre
csak ha tévesen indította a leltárt és az előkészített illetve rögzített adatokra nincs szükség.
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3.21.7 Utólagos nyomtatás
A leltár kiválasztását követően utólagosan megtekintheti a leltárt

Utólagos megtekintésnél a leltár módosítására már nincs lehetőség.

3.22 Nyitó feltöltés
3.22.1 Importálás Sirokkóból
Lehetősége van adatokat átvenni a Sirokkó programból.
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A képernyőn látható lépéseket követve, az alábbi adatok kerülnek átvételre:
 Cégadat
 Partner
 Cikk
 Sablonok
 Feliratok
 Fizetési módok

4

Lekérdezések

Lekérdezések menüpontban az aktuális telephellyel kapcsolatos minden adatok lekérdezhet.

4.1

Készlet információ

4.1.1 Aktuális készlet
Adott raktár készlettét kérheti le tételesen illetve összevontan. Szűrési lehetőség van
cikkcsoporttól cikkcsoportig. A listát exportálni és nyomtatni lehet.
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4.1.2 Készlet adott időpontban
A lista működése megegyezik az aktuális készlet listával, de egy adott időpontban kaphatjuk
meg a készletet. A lista alapértelmezésben teljesítési időpont, de megjelölhetjük, hogy a
rögzítés időpontja szerint készüljön.
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4.1.3 Leltár lista
Az aktuális készletet nyomtatja ki. Azok a cégek használják, ahol a számviteli politika nem
írja elő a készlet program használatát, és nem könyvelnek leltár többletet és leltár hiányt éves
záráskor. A listát közvetlenül az éves zárás előtt kell kinyomtatni.

4.1.4 Adott napon mozgott cikkek készlete
A megadott napon forgalommal rendelkező cikkek készletét tekintheti meg a fenti listákhoz
hasonlóan. Dátum a rögzítés dátumára vonatkozik.
4.1.5 Bizományba kiadott
A bizományba kiadott árut lehet lekérni partnerenként, adott partnerre , tételesen vagy
összesítve.
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4.1.6 Minimum – Maximum készlet
A cikkhez rendelt beállított minimum – maximum készlet értékhez képest kérheti le a
cikkeket adott raktárra vonatkozóan.

4.2

Termékek

Keresési feltételként bármelyik mezőt ki lehet tölteni. Keresés eredményeként az összes
megadott keresési feltételnek megfelelő tétel fog megjelenni.
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Amennyiben a partnerhivatkozást nem töltjük ki, akkor a normál kiskereskedelmi árakat
láthatjuk a lekérdezés során. Egyéb esetben a partner kedvezményes árai jelennek meg.
A Keres nyomógombra a következő képernyő jelenik meg:

A nyíllal az ár
információkat
lehet eltüntetni
és
megjeleníteni.

Lehetőség van a
készlet nélküli
cikkek
elrejtésére.

Készlet info (F7) nyomógombra a következő képernyő jelenik meg:
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Készlet telephelyenként nyomógombra a következő képernyő csak akkor jelenik meg, ha a
statisztikai adatbázis meg van adva.

Itt láthatjuk, hogy adott termékből melyik telephelyen mennyi található.
A készlet információ képernyő Forgalmi információ gombra kattintva havi és raktár szerinti
bontásban láthatjuk a eladási gyakoriságot és az eladás mennyiséget.
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Részletező kimutatásokat akkor láthatjuk, ha a Készlet információ képernyőn a pontozott
nyomógombra kattintunk.

A listán minden - a cikkel kapcsolatos forgalmi tétel megjelenik.

A készlet információ képernyőn részletesen lekérhető (a pontozott gombokra kattintva) a
kiszedés alatt lévő mennyiség illetve a cikkhez tartozó beérkező és a kimenő rendelés.
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4.3

Partnerek

A partnerekről kaphatunk információt. A képernyő működése megegyezik a
Törzs \ Partnerek \ Partnerek képernyő működésével.
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4.4

Projektek

A projekteket tekintheti meg:

A listát nyomtathatja illetve exportálhatja.

4.5

Munkaszám

A munkaszám kezeléssel kapcsolatos tételeket kérheti le
4.5.1 Időszaki anyagfelhasználás
Adott időszakra és/vagy adott munkaszámra kérheti le a munkaszámokra kiadott tételeket.
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4.5.2 Fel nem használt anyagok
A munkaszámra kiadott, de még nem számlázott tételeket kérheti le

4.6

Árváltozás

Adott időszakra lehet lekérni a cikkeken történő árváltozást.

A listát nyomtatni és exportálni lehet.
Címkét is készíthet, ezzel megkönnyítve az árak frissítését a polcokon.
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A címke mérete 70x37 mm

4.7

Árajánlatok

A partnerek részére készített árajánlatokat kérheti le.
A listát szűrheti
• Árajánlat számtól, számig
• Létrehozás dátumtól, dátumig
• Vevő névtől, névig
• Ügyintéző
• Árajánlat neve
• Project neve
szerint1.
A lista megjelenítéséhez kattintson a Lista gombra. A kapott listát nyomtatni és exportálni
lehet.

1
A dőlt betűvel jelölt mezőkbe elegendő a kifejezés kezdetét megadni. Pl.: Ha egy A betűt ad meg akkor csak az A betűvel kezdődő
ügyintézőkhöz tartozó árajánlatok szerepelnek a listában.
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A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
Az árajánlatra majd az Ajánlat infó gombra kattintva tételesen kaphat információt az
árajánlatról
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4.8

Beérkező rendelések

A felvitt beérkező rendelésekről kaphat információt.
4.8.1 Beérkező rendelések
A beérkező rendelések listát szűrheti
• Rendelés számtól, számig
• Visszaigazolás száma
• létrehozás dátumtól, dátumig
• Vevő névtől, névig
• Ügyintéző
• Rendelés neve
• Project neve
szerint2.
A fentieken túl lekérheti a
• Visszaigazolt
• Nem visszaigazolt
• Nem véglegesített
• Nem teljesített
• Kimenő rendelés nélküli
rendeléseket.
A lista megjelenítéséhez kattintson a Lista gombra. A kapott listát nyomtatni és exportálni
lehet.

2
A dőlt betűvel jelölt mezőkbe elegendő a kifejezés kezdetét megadni. Pl.: Ha egy A betűt ad meg akkor csak az A betűvel kezdődő
ügyintézőkhöz tartozó árajánlatok szerepelnek a listában.
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A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
Az rendelésre majd az Rendelés infó gombra kattintva tételesen kaphat információt a
rendelésekről.

4.8.2 Nem teljesített beérkező rendelések
A vevőkhöz tartozó nem teljesített rendeléseket kérheti le tételesen. A kapott listát nyomtatni
és exportálni lehet.
A tételek megtekintéséhez kattintson a Lista gombra.

A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
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A rendelés tételére majd az Rendelés infó gombra kattintva tételesen kaphat információt a
teljes rendelésekről.
A gyártással kapcsolatos tételek kiemelve jelennek meg.

4.9

Kimenő rendelések

A kimenő rendelésekről kaphat információt.
4.9.1 Nem teljesített kimenő rendelések
A szállítókhoz tartozó nem teljesített kimenő rendeléseket kérheti le tételesen. A kapott listát
nyomtatni és exportálni lehet.
A tételek megtekintéséhez kattintson a Lista gombra.

A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
Az rendelésre tételére majd az Rendelés infó gombra kattintva tételesen kaphat információt a
teljes rendelésekről.
A gyártással kapcsolatos tételek kiemelve jelennek meg.
4.9.2 Kimenő rendelések
A kimenő rendelések listát szűrheti
• Rendelés számtól, számig
• Létrehozás dátumtól, dátumig
• Szállítási határidőtől, hatáidőig
• Szállító névtől, névig
• Rendelés neve

- 131 -

Misztrál kezelői leírás
• Project neve
szerint3.
A fentieken túl lekérheti a
• Teljesített
• Nem teljesített
rendeléseket.
A lista megjelenítéséhez kattintson a Lista gombra. A kapott listát nyomtatni és exportálni
lehet.

A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
Az rendelésre majd az Rendelés infó gombra kattintva tételesen kaphat információt a
rendelésekről.

3
A dőlt betűvel jelölt mezőkbe elegendő a kifejezés kezdetét megadni. Pl.: Ha egy A betűt ad meg akkor csak az A betűvel kezdődő
ügyintézőkhöz tartozó árajánlatok szerepelnek a listában.
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4.10 Bevételezések
A bevételezésekről kaphat információt.
4.10.1 Bevételezések
A bizonylatok lekérdezése előtt ki kell választani a bizonylat típusát:

A bevételezések listát szűrheti
• bevételezés számtól, számig
• Létrehozás dátumtól, dátumig
• Ügyintéző
• Szállító száma
• Számla száma
• Project neve
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• Partner névtől, névig
szerint4.
A fentieken túl megadhatja, hogy csak a nem véglegesített bevételezések jelenjenek meg.
A tételek megtekintéséhez kattintson a Lista gombra.

A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
Az bevételezésre majd az Bevét infó gombra kattintva tételesen kaphat információt a teljes
bizonylatról.

4
A dőlt betűvel jelölt mezőkbe elegendő a kifejezés kezdetét megadni. Pl.: Ha egy A betűt ad meg akkor csak az A betűvel kezdődő
ügyintézőkhöz tartozó árajánlatok szerepelnek a listában.
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4.10.2 Bevételezések adott időszakra
A bevételi bizonylatok adott időszakra kérheti le teljesítés vagy kelt szerint.
A listát szűrheti továbbá
• Partner névtől, névig
• Csak a mennyiségileg véglegesített
• Árellenőrzés szerint végleges
• Árellenőrzés szerint nem végeleges
szerint.
A tételek megtekintéséhez kattintson a Letölt gombra.

A kapott listát nyomtatni lehet.
4.10.3 Szállítási eltérés
A bevételi bizonylatok mennyiségi véglegesítése esetén keletkezett szállítási eltéréseket
kérheti le adott időszakra kérheti le teljesítés vagy kelt szerint.
A listát szűrheti továbbá partner névtől, névig.
A tételek megtekintéséhez kattintson a Letölt gombra.
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A kapott listát nyomtatni lehet.
4.10.4 Szállítói számlák
A szállítói számlaként szereplő bevételi bizonylatokat kérheti le.
A bevételi bizonylat akkor tekinthető szállítói számlának, ha ki van töltve a szállítói számla
száma:
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A szállítói számlát lehetőség van nyomtatni.

A szállítói számla bevételi (korrekciós) bizonylatonként jelenik meg.

4.11 Kiszedési jegyek
Az elkészített kiszedési jegyekről kaphat információt.
A kiszedési jegyek listát szűrheti
• kiszedési jegy számtól, számig
• Létrehozás dátumtól, dátumig
• Project neve
• Partner névtől, névig
szerint5.
A fentieken túl megadhatja, hogy a nullás kiszedési jegyek is megjelenjenek.
A tételek megtekintéséhez kattintson a Lista gombra.

5
A dőlt betűvel jelölt mezőkbe elegendő a kifejezés kezdetét megadni. Pl.: Ha egy A betűt ad meg akkor csak az A betűvel kezdődő
ügyintézőkhöz tartozó árajánlatok szerepelnek a listában.
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A kapott listát nyomtatni és exportálni lehet.
A Partner infó gombra kattintva a partner adatait tekintheti meg.
Az bevételezésre majd az Kjegy infó gombra kattintva tételesen kaphat információt a teljes
bizonylatról.

4.12 Nem kiszállított kiszedési jegyek
A nem kiszállított lista működése megegyezik a Lekérdezések \ Kiszedési jegyek lista
működésével, de a listán csak azok a bizonylatok jelennek meg amikből még nem készült
végbizonylat.
A nem kiszállított kiszedési jegyeken szereplő cikkek fogják a készletet, tehát mennyiség nem
adható addig ki. Ezekből a kiszedési jegyekből végbizonylatot kell készíteni, vagy törölni kell
a tételt vagy a teljes bizonylatot az Forgalom \ Bizonylat nyomtatás / Stornózás képernyőn.

4.13 Előleg bizonylatok
 Jogosultság: Bizonylat készítés (szállító,számla) / Előleg bizonylatot lekérdezhet

A megfelelő bizonylattípus kiválasztását követően lehetőség van az előlegbizonylatok
lekérdezésére.

- 138 -

Misztrál kezelői leírás

Szűrhetjük a még felhasználható előlegeket, illetve a megfelelő pénznemnek megfelelően.
A listát exportálhatjuk és nyomtathatjuk.

4.14 Szállítólevelek
Lehetőség van lekérni az összes (típusú) szállítói számlát:
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A megfelelő szűrő feltételek megadását követően kattintson a lista gombra.
A listát exportálni és nyomtatni lehet.

4.15 Nem számlázott szállítólevelek
A képernyőn, csak a 21-es bizonylattípusú nem számlázott szállítólevelek jelennek meg az
előző képernyőhöz hasonlóan.

4.16 Kötegelt számla sablonok
A kötegelt számlázáshoz lehetőségünk van előre elkészített sablonokat használni. Ezek
létrehozását és karbantartását végezhetjük itt.
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4.17 Számlák

A kibocsátott számlákat lehet kigyűjteni adott időszakra pénznemenként fizetési módonként a
számla keltje vagy a teljesítés időpontja alapján.
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4.18 Gyártás / Összeszerelés
A Gyártás /Összeszereléssel kapcsolatban kaphat információt.
4.18.1 Kiadásra váró alapanyag
Partnerek részére kiadandó alapanyagokról kaphat információt.
Működése megegyezik a Lekérdezés \ Beérkező rendelések \ Nem teljesített beérkező
rendelések képernyő működésével!
4.18.2 Kiadott alapanyag
Partnerek részére kiadott alapanyagokról kaphat információt.
Működése megegyezik a Lekérdezés \ Kimenő rendelések \ Nem teljesített kimenő rendelések
képernyő működésével!
4.18.3 Késztermék hátralék
Partnerektől várt késztermékekről kaphat információt.
Működése megegyezik a Lekérdezés \ Kimenő rendelések \ Nem teljesített kimenő rendelések
képernyő működésével!
4.18.4 Csomagolási költség
………………………
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4.19 Üzletkötői jutalék
 Jogosultság: Karbantartás - Partner / Üzletkötői forgalmat lekérdezhet

Az üzletkötők jutalékával kapcsolatban kaphat információkat.
4.19.1 Üzletkötői egyenlegek
Az üzletkötők egyenlege kérheti le a Lekér gombra kattintva.

A nyomtat gombra kattintva listát készíthet.
4.19.2 Üzletkötői forgalmak
Üzletkötői forgalom kérhető le
• meghatározott időszakra
• kelt vagy teljesítés szerint
• fizetési módtól - fizetési módig
• üzletkötőtől - üzletkötőig
számlánként vagy partnerenként és számlánként.

A listát exportálhatjuk és nyomtathatjuk.
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4.20 Számlák adott időszakra
Számlákat kérheti le adott időszakra.

A számlák pénznemenként, fizetési módonként, típusonként (számla, előleg számla, export
számla) kerülnek bontásra – összesítésre.
A számla bruttó értéke mellett megjelenik az esetlegesen felhasznált előleg összege, illetve
nyomtatáskor, hogy stornózott vagy stornó számla-e.

4.21 Árrés számlánként

A kibocsátott számlákat árrés tartalmát lehet kigyűjteni adott időszakra fizetési módonként a
számla keltje vagy a teljesítés időpontja szerint.
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4.22 Árrés szállítólevelenként

A kibocsátott számlákat árrés tartalmát lehet kigyűjteni adott időszakra fizetési módonként a
számla keltje vagy a teljesítés időpontja szerint.
Csak a nem számlázott szállítólevelek szerepelnek a listában.

4.23 Árrés cikkcsoportonként
Cikkcsoportonként tekintheti meg az árrés összegét illetve az árrés százalékát.
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4.24 Értékesítés cikkcsoportonként
Cikkcsoportonként tekintheti meg a értékesítést mennyiségre és értékre.
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4.25 Napi elszámolás

Adott napon készített bizonylatokat összesíti a program.
Az alábbi lista készül:

4.26 Toplista termékekre
Adott időszakra kérheti le a az első X. cikket forgalmazott mennyiség vagy érték szerint
rendezve.
Az időszakot megadhatja kelt vagy teljesítés dátuma szerint.
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Cikk sorára és ezt követően a Részletek gombra kattintva megtekintheti mely bizonylatokon
van a forgalma az adott cikknek a megadott időszakban.
A listát exportálni lehet.

4.27 Toplista partnerekre
Adott időszakra kérheti le a az első X. partnert forgalmazott érték szerint rendezve.
Az időszakot megadhatja kelt vagy teljesítés dátuma szerint.

A partner sorára és ezt követően a Részletek gombra kattintva megtekintheti mely
bizonylatokon van a forgalma az adott partnernak a megadott időszakban.
A listát exportálni lehet.

4.28 Számlákra adott kedvezmény
Adott időszakban kiállított számlákra adott kedvezményeket kérheti le. Tétel kedvezményeket
összesítve és a végösszegre adott kedvezményt.

Részletek gombra kattintva tételesen tekintheti meg a számlát.

4.29 Vevői forgalom adott cikkcsoportra/cikkszámra
Megtekinthetjük,hogy adott cikkek mely partnereknek lettek értékesítve.

4.30 Cikkcsoportonkénti forgalom adott vevőre
Partnerenként tekinthetjük meg a cikkcsoportonkénti forgalmat.
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4.31 Ártípusonkénti forgalom

Ártípusonkénti forgalmat tekintheti adott időszakra, cikkcsoportra.
A lista részletezettségét négy szintig állíthatja.

4.32 Szállítói forgalom adott cikkcsoportra / cikkszámra

A vevői forgalmat tekintheti meg adott cikkcsoportra/cikkszámra meghatározott időszakban.
A listán cikkszámonként megjelenik a forgalmi mennyiség, m2 (volumen) nettó és bruttó
érték.

4.33 Cikkcsoportonkénti forgalom adott szállítóra
Adott partner forgalmát tekintheti meg adott időszakra, illetve cikkcsoportra.
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A lista Főcsoportonként – Alcsoportonként – Cikkszámonkénti bontásban összesítésben
kérhető le.

4.34 Bizonylat előzmény / eredmény
Kiválasztott bizonylatot illetve a hozzá kapcsolódó bizonylatokat kérheti le.

Az táblázatokban megjelennek a bizonylatok típusonként
A táblázatok alatt található részletek gombra
kattintva megtekintheti a bizonylat tételeit.
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5

Pénzügy
 Jogosultság: Általános / Helyi pénzügy menübe beléphet

5.1

Kiegyenlítetlen vevői számlák
 Jogosultság: Pénzügy / Vevői számlák kiegyenlítése

Az átutalásos vevői számlák kiegyenlítésére van lehetőség. A menüpont elindításakor az
alábbi képernyő jelenik meg:
A partner kiválasztását követően
adja meg az értéknapot, a
kiegyenlített összeget, a
pénznemet és az árfolyamot.

Ezt követően használhatja fel a befizetett összeget a számlák kiegyenlítéséhez.
A listán csak a kiegyenlítetlen vagy részben kiegyenlített számlák jelennek meg, de lehetőség
van a kiegyenlített számlákat is megjeleníteni.

A megfelelő számla kiegyenlítéséhez kattintson a tétel végén található gombra.
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A képernyőn van lehetőség a tényleges kiegyenlítésre. A kezdetben megadott értéknap,
pénznem illetve árfolyam megjelenik a képernyőn.
A kiegyenlítést minden esetben a kiválasztott pénznemben kell megadni, de forintban látható
a hátralék, a kiegyenlítés és a fennmaradó hátralék összege:

A felvitt tételhez megjegyzést lehet megadni.
A korábbi kiegyenlítések tételesen láthatóak a képernyő alján. A tétel törléséhez kattintson a
sor elején látható gombra.
 Jogosultság: Pénzügy / Vevői számlák kiegyenlítés törlése
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5.2

Kiegyenlítetlen vevői számlák
 Jogosultság: Pénzügy / Vevői számlák kiegyenlítése

A kiegyenlítetlen vevői számlákat listázhatja
• partnertől – partnerig
• meghatározott időszakra.
A listán megjelenítheti a már kiegyenlített vevői számlákat is.

Nyomtatáskor a partnerenként összesítve kapja meg a listát.

5.3

Vevői kintlévőségek korosítva

A kiegyenlítetlen vevői számlákat listázhatja
• partnertől – partnerig
• meghatározott fizetési határidőre
• meghatározható sablon intervallum szerint
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Nyomtatásban intervallum szerint külön oldalon jelenik meg:

6

Statisztika

A statisztika lekérdezések minden esetben a statisztikai adatbázisból történnek. Ennek
köszönhetően az összes telephely adatait egyben lehet vizsgálni. Az adatok nagy mennyisége
miatt csak exportálni lehet a tételeket.

6.1

Vállalati készlet kimutatás

A teljes vállalati készletet
• cikkcsoporttól – cikkcsoportig
• Utólagosan meghatározott dátumig
• különböző szintű részletességgel
• választható értékekkel
kérheti le.
A lista részletesség lehet:
• mindösszesen
• telephelyenként összesen
• raktárakként összesen
• cikkcsoportonként összesen
• cikkenként összesítve
A készlet értékelése:
• Mérlegelt átlagár: mérlegelt átlagár szerinti készletérték
• Utolsó beszerzési ár: az egységárat a termék utolsó számla vagy szállítólevél értéke
szerint mutatja
• Nyilvántartott beszerzési ár: A cikkhez hozzárendelt beszerzési ár
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• Elszámoló ár: A cikkhez hozzárendelt elszámoló ár

6.2

Vállalati készlet kimutatás telephelyenként

A készletkimutatásokat telephelyekre lebontva tekintheti meg.

6.3

Bizonylatok mozgásnemenként

Bizonylatokat (bevét, kiadás, beérkező rendelés, kimenő rendelés)
• meghatározott időszakra
• kelt vagy teljesítés szerint
• bizonylat típustól – bizonylat típusig
• telephely +raktár – tól telephely +raktár – ig
kérhet le összevontan illetve tételesen.
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6.4

Vevő forgalom – Áru időszakonként

Vevőnkénti forgalmat illetve a hozzá tartozó cikkeket
• meghatározott időszakra
• kelt vagy teljesítés szerint
• telephely +raktár – tól telephely +raktár – ig
kérhet le összevontan illetve tételesen.

6.5

Elkészült vevői számlák

Elkészült vevői számlákat kérheti le a hozzá tartozó fizetési móddal
• meghatározott időszakra
• kelt vagy teljesítés szerint
• telephely +raktár – tól telephely +raktár – ig
kérhet le.

6.6

Rögzített szállítói számlák

A rögzített szállítói számlákat
• meghatározott időszakra
• kelt vagy teljesítés szerint
kérhet le összevontan illetve tételesen.
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6.7

Raktárforgalmi jelentés

A raktárforgalmi jelentésben lekérhető a forgalomban szereplő cikkek készlete illetve
forgalma. A listát szűrhetjük telephelyre illetve raktárra. A kelt és teljesítés szerint is
lekérhető dátumtól – dátumig paraméterek megadásával szűrhetjük a listában szereplő
tételeket. Nyitó tétel (mozgásnem: NN) annál a cikknél jelenik meg, ahol a dátumtól érték
előtt volt már forgalmi tétel. Záró tétel (mozgásnem: ZZ) a dátumig érték előtt forgalmi
tétellel jelentkező tételeknél jelenik meg.

6.8

Úton lévő készlet

A szállítás alatt lévő készleteket jeleníti meg.
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6.9

Szállítói forgalom adott cikkcsoportra/cikkszámra

Egy kiválasztott cikk vagy cikkcsoport szállítói forgalmát tekinthetjük meg.
A lekérdezést végezhetjük:
• Teljesítés dátuma
• Partner
• Cikkcsoport
• Cikkszám szerint.

6.10 Napi jelentés
Vállalat szintű napi jelentést készíthet telephelyenként
A lista az alábbi adatok összegzi:
• Készlet érték statisztikai besorolás szerint*
• Készlet volumen statisztikai besorolás szerint*
• Készlet érték egyéb anyag**
• Havi nyitó készlet érték statisztikai besorolás szerint*
• Havi nyitó készlet volumen statisztikai besorolás szerint*
• Havi nyitó készlet érték egyéb anyag**
• Napi árbevétel
• Időszakos árbevétel
• Előző havi árbevétel statisztikai besorolás szerint*
• Előző havi árbevétel egyéb anyag**
• Előző havi árbevétel összesen
• Forgásnap statisztikai besorolás szerint*
• Forgásnap egyéb anyag**
• Napi bruttó készpénzes árbevétel
• Nem teljesített vevői követelések
• Lejárt határidejű nem teljesített vevői követelések
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*Az oszlopok annyiszor ismétlődnek, ahány statisztikai besorolás van.
**Azok a cikkcsoportok amiknek nincs statisztikai besorolása

6.11 Időszaki jelentés
A napi jelentéssel megegyező jelentést készíthetünk, de nem csak egy adott napra, hanem egy
általunk meghatározott időszakra

6.12 Vállalati készlet MÁTRIX
A vállalati készlet MÁTRIX-ban telephelyi és vállalati bontásban kérheti le az alábbi adatokat
adott cikkcsoportra.
A táblázatban a pipával megjelölt oszlopok jelennek meg telephelyenként, a jelzett színekkel.

•
•
•
•
•
•
•

Mennyiség
Volumen (m2)
Érték: Kérheti mérlegelt átlagár, utolsó beszerzési ár, nyilvántartott beszerzési ár
illetve elszámoló ár szerint
Forgásnap: Határérték megadásával a táblázatban jelölésre kerülnek az értéket
meghaladó mezők
Fogyás: Megadhatja, hogy hány napos fogyás jelenjen meg
Ajánlott rendelendő mennyiség: A forgásnap szerint a megadott napos készlethez
kérheti le e rendelendő mennyiséget.
Árrés %: A megadott időszakra kérheti le

6.13 Beszerzési MÁTRIX
Beszállítókra és cikkcsoportokra bontva összesítve megmutatja beszerzések értékét, táblázatos
formában. Ha csak cikkcsoportot adunk meg, akkor kiíratjuk, hogy az adott cikkcsoportot
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melyik beszállítóktól vételeztük be, ha partnert adunk meg, akkor megkapjuk a partnertől vásárolt
cikkcsoportokat

6.14 Kontrolling jelentés
Megadott időszakra kérheti le a cikkcsoportonkénti árrést.

A listába megjelenik a
• nyitó készlet
• beszerzés: A 10-es és 1K-s bizonylatok alapján összesített érték
• telephelyi bevét: A 11-es bizonylatok alapján összesített érték
• raktárközi bevét: A 12-es bizonylatok alapján összesített érték
• egyéb bevét: Minden beszerzés összesített értéke kivéve a 10,11,12 és 1K bizonylatok
• étékesítés: A 22,23,2P és 2K-s bizonylatok összesített érték
• értékesítés ELÁBÉ: 22,23,2P és 2K-s bizonylatokhoz tartozó ELÁBÉ összesített
értéke
• Árrés tömeg
• Árrés százalék
• Nyitott szállítólevél
• Telephelyi kiadás: A 27-es bizonylatok alapján összesített érték
• Raktárközi kiadás: A 28-es bizonylatok alapján összesített érték
• Egyéb kiadás. Minden kiadás összesített értéke kivéve a 21, 22, 27,23,2P és 28-as
bizonylatok
• Nem értékesítés ELÁBÉ: A NEM 22,23,2P és 2K-s bizonylatokhoz tartozó ELÁBÉ
összesített értéke
• Záró készlet

6.15 Telephelyi árak
Több telephellyel rendelkező vállalatok használják. Abban az esetben, ha a telephelyek
szabadon árazhatják a termékeket, akkor ebben a menüpontban kimutathatók az árazási
különbségek a telephelyek között.

6.16 WEB felhasználó regisztrálása
A webáruházhoz regisztrált felhasználókat rögzíthetjük.

6.17 WEB rendelések
Az internetes webáruházba érkező rendeléseket kérhetjük le, exportálhatjuk valamint
karbantarthatjuk.
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7

Rendszergazda

Rendszergazdai jogosultsággal rendelkezők részére létrehozott menüpont

7.1

Bizonylatok

7.1.1 Számlanyomtatás visszavonása
Nyomtató meghibásodás esetén lehetőség van újra eredeti példányt nyomtatni a
bizonylatokból. Ennek megfelelően állíthatja a bizonylatok nyomtatva jelzőjét.

7.1.2 Szerkesztés alatt lévő bizonylatok javítása
Program, számítógép vagy hálózati meghibásodás esetén a készített bizonylatok szerkesztés
alatt maradnak. Ezeket van lehetőség feloldani.
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A megfelelő bizonylattípus sorban található javít gombra kattintva végezheti el a műveletet.
7.1.3 Számlaszám nélküli bizonylatok javítása
Program, számítógép vagy hálózati meghibásodás esetén a készített bizonylatok nem kapnak
bizonylat számot. Ezekhez lehet bizonylat számot rendelni.
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A megfelelő bizonylattípus sorban található javít gombra kattintva végezheti el a műveletet.
7.1.4 Kiadás bizonylatok kapcsolat ellenőrzés
A kiszedési jegyek, szállítólevelek és számlák tételei kapcsolódnak egymáshoz. Ezek
kapcsolatát ellenőrizheti.

7.2

Cikk

7.2.1 Utolsó beszerzési ár újraszámolása
A cikktörzsben eltároljuk az utolsó beszerzési árat. Ha valamilyen okból - pl szállítói számla
rögzítésekor megszakad a kapcsolat s szerverrel - ez az ár hibás, akkor ennek a pontnak a
használatával az ár aktualizálható a cikktörzsben.
7.2.2 Üres cikkcsoportok törlése
A cikkeket nem tartalmazó cikkcsoportokat törölhetjük.

- 163 -

Misztrál kezelői leírás

7.3

Készlet

7.3.1 Berendelt mennyiség összesítése
A készlet információs képernyőn megjelenő beérkező rendelés összesen értéket
számoltathatja újra.
7.3.2 Kirendelt mennyiség összesítése
A készlet információs képernyőn megjelenő kimenő rendelés összesen értéket számoltathatja
újra.
7.3.3 Kiszedés alatt lévő mennyiség összesítése
A készlet információs képernyőn megjelenő kiszedés alatt összesen értéket számoltathatja
újra.
7.3.4 Szabad készlet I-II összesítése
A készlet információs képernyőn megjelenő szabad készlet I és II összesen értéket
számoltathatja újra.
7.3.5 Készlet - Forgalom egyeztetés
A készlet mennyiség és érték minden esetben a forgalom eredménye. Ezen értékeket
számoltathatja újra.
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7.4

Kimenő és beérkező rendelés véglegesítés visszavonás

A kimenő és beérkező rendeléseket véglegesíteni kell a felhasználáshoz. Ezt a véglegesítést
lehet visszavonni.

Jelölje meg a visszavonásra kerülő tételeket, majd a művelet elvégzéséhez kattintson a
Véglegesítés visszavonása gombra.

7.5

Pénzügy

7.5.1 Felhasznált hitelkeret összesítés
Megfelelő hitelkeret kezeléshez újraszámolja a felhasznált hitelkeret összegét.

7.6

Következő évi statisztikai adatbázis létrehozása

A következő évi statisztikai adatbázis elkészítésére szolgál

7.7

Bejelentkezett felhasználók

A szerverhez kapcsolódó felhasználókról kaphat információt.
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7.8

SQL jogosultság ellenőrzése

Az adatbázis tábláinak és tárolt eljárásainak elérhetőségét ellenőrzi.

7.9

SQL szerver info

Az SQL szerverről kaphat információt.

7.10 Verziócsere napló
A verziócserék közben elvégzett adatbázis műveleteket a program jegyzi.
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7.11 Szerviz napló
A rendszergazda menüpontban elvégzett műveleteket a program jegyzi.

7.12 DB reindex
Az adatbázis belső szerkezetében előforduló indexhibák kijavítására készült.
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7.13 Adatok törlése
A program bevezetési időszakában szükséges tesztidőszak során használatos pont. Ki lehet
üríteni az adatbázist, és a rögzítést előröl lehet kezdeni 1-es bizonylatszámmal. A tesztidőszak
lezárásakor is meg kell csinálni. A törléshez szükséges egy jelszó, ami az aktiváló kód utolsó
6 karaktere. Emiatt DEMO rendszerben a törlést nem lehet megcsinálni.

8
8.1

Feladás
Főkönyvi feladás beállításai

A főkönyv felé történő feladás karbantartására szolgál.

8.2

Főkönyvi feladás (Tramontana)

Feladást végezhetünk a Tramontana főkönyvi programba.
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8.3

Csomag visszavonás

Az off-line főkönyvi feladás "Főkönyvi feladás (Tramontána)" az esetleges file hibák miatt
szükséges lehet a sorszámmal ellátott főkönyvi csomag újbóli előállítása. Ehhez a feladást
vissza kell vonni, majd megismételni ugyanannak az időszaknak a feladását. Csak akkor
szabad csomagot visszavonni, ha valóban elveszett, vagy megsérült a file, mielőtt a főkönyvi
programban feldolgozták volna.

8.4

Statisztikai feladás indítása

Kis cégeknél, ahol nincs a Misztrál program adatbázisa külön szervergépre telepítve, ezzel a
menüponttal kell a statisztikai adatbázis és a Misztrál közötti szinkronizációt elindítani. Ha
Nemere pénzügyi program is telepítve van, akkor a befizetések szinkronizálása is ilyenkor
történik meg.

8.5

Információs készlet frissítés külső állományból

Több telephelyes cégeknél lehetőség van a készlet információt telephelyenként megtekinteni
termékkeresés közben. Az információs készlet egy nem létező telephely '99'-es kóddal, ahová
feltölthető pl a legnagyobb beszállító készlete, ha ezt rendszeresen kiadja a beszállító az ön
részére. Ez ott használható, ahol a beszállító nem rendelkezik XML adatszolgáltatással a
készletéről, de heti vagy napi rendszerességgel tud szolgáltatni részünkre egy fájlt, amiben a
készleteit közzéteszi.
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1 sz. melléklet:
MISZTRÁL menüstruktúra jogosultságok
MENÜPONTOK

KÖRNYEZET

ALMENÜ-1

ALMENÜ-2

ALMENÜ-3

SZÜKSÉGES
JOGOSULTSÁGOK

ADATBÁZIS
BEÁLLÍTÁSOK
NYOMTATÓK
BEÁLLÍTÁSA
JELSZÓ
MEGVÁLTOZTATÁS
Ha a Felhasználó:
System
Administrator(sa) vagy
Database Owner(dbo)

BIZTONSÁGI MENTÉS
KÉSZÍTÉSE
VERZIÓINFORMÁCIÓ
SZÍNEK BEÁLLÍTÁSA
ESZKÖZTÁR
MEGJELENÍTÉSE
STÁTUSZSOR
KILÉPÉS

FELADÁS

FŐKÖNYVI FELADÁS
BEÁLLÍTÁSA
FŐKÖNYVI FELADÁS
(TRAMONTÁNA)
CSOMAG
VISSZAVONÁS
STATISZTIKAI
FELADÁS INDÍTÁSA

KÖZPONTI
TÖRZSEK

BEJELENTKEZÉS
KÖZPONTHOZ
JELSZÓ
MEGVÁLTOZTATÁSA
TELEPHELYEK
VÁLLALATOK
ADATSZINKRONIZÁCIÓ
ÁLLAPOT
XML ADATCSERE

Adatszinkronizációt
ellenőrizhet
XML file útvonalakengedélyek

Adatszinkronizációt
ellenőrizhet

XML monitor

Adatszinkronizációt
ellenőrizhet

KIJELENTKEZÉS

MISZTRAL

TÖRZS

Partner

Partnerek

Kapcsolattartók
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Új partner felvitele
VAGY Partner javítása
VAGY
Partnerinformációt
lekérhet
Partnerhez
kapcsolattartókat
rögzíthet / módosíthat

Misztrál kezelői leírás

Üzletkötők

Üzletkötőket
karbantarthat

Cikkcsoportos
kedvezmények

Partner kedvezményeket
karbantarthat

Egyedi árak

Partner kedvezményeket
karbantarthat

Irányítószámok

Irányítószámokat
rögzíthet / módosíthat

Vevő csoportkódok
Partner cikkszám
nyitó egyenleg
megadása

Új partner felvitele
VAGY Partner javítása
Új partner felvitele
VAGY Partner javítása

Projektek
Munkaszámok
Cikk

Cikk karbantartás

Új cikk felvitele VAGY
Cikk javítása

Cikkcsoport
karbantartás

Cikkcsoportok
karbantartása

Cikkcsoport
statisztikai besorolás

Cikkcsoportok
karbantartása

Adott idő óta nem
mozgó cikkek

Cikk javítása

Cikkek áthelyezése
másik cikkcsoportba

Tömeges cikk áthelyezés
másik cikkcsoportba

Cikkek áthelyezése
másik cikkcsoportba
(MÁTRIX)

Tömeges cikk áthelyezés
másik cikkcsoportba

Cikkcsoportok
sorrendje

Cikkek sorrendjének
beállítása cikkcsoporton
belül

Cikkek sorrendje
cikkcsoporton belül

Cikkek sorrendjének
beállítása cikkcsoporton
belül

Rendelhetőkapott
cikkek
Funkciókódok
javítása
Minimum Maximum készlet
Árazás

Árlista
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Rendelhető / kapott cikk
beállítás
Funkciókód javítása
Cikk javítása

Árképzési kategóriákat
Árképzési kategóriák rögzíthet / módosíthat
Alapár karbantartás

Árazás karbantartása

Azonnali árazás

Azonnali árazás

Egyedi árképzésű
cikkek karbantartása

Eltérő áras cikkek ár
karbantartása

Egyedi árképzés
csoportos átírása

Eltérő áras cikkek ár
karbantartása

Telephelyi árak
EXPORT

Árazás karbantartása

Telephelyi árak
IMPORT

Árazás karbantartása

Termék IMPORT
Excelből

Árazás karbantartása

Misztrál kezelői leírás

Mennyiségi egységek

Telephelyen Árképzési
kategória minimum
értékesítési mutatójának
karbantartása
Raktárakat
karbantarthat
Mennyiségi egységek
karb.

Fizetési módok

Fizetési mód beállítása

Minimális ár beállítása
Raktárak

Bizonylat típusok
Ártípusok
Termékdíj típusok
Feliratok

ÁFA kulcsok

Listatípusokat
karbantarthat (bizonylat
formátum)
ÁFA kulcsok
karbantartása

Pénznemek

Ha a Felhasználó:
Database Owner(dbo)

Listatípusok

Alap árfolyamok

Felhasználók

Összes felhasználó

Alap árfolyamokat
karbantarthat
Felhasználók
karbantartása ÉS
Felhasználó: Database
Owner(dbo) ÉS
Felhasználók jogainak
karbantartása

Saját elérhetőségek

FORGALOM

Cégadatok beállítása

Paraméter és Cégadat
tábla karbantartása

Paraméterek
karbantartása

Paraméter és Cégadat
tábla karbantartása

Éves zárás

Paraméter és Cégadat
tábla karbantartása

Cikkek összerendelése

Központi telephelyen

Előkészítés (F3)
Kiszedési jegyzéket
készíthet / modosíthat

Kiszedési jegy javítás
Szállítólevél számlázása

Szállítólevél
számlázása

Számlát rögzíthet

Szállítólevél
átszámlázása másik
partnernek

Számlát rögzíthet

Bizonylat Nyomtatás
Bevét mennyiségi
véglegesítés

Bevételezést módosíthat

Bevét érték módosítás

Bevét árellenőrzést
véglegesíthet

Szállítói számla rögzítés
Bejövő rendelés
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Szállítói számla készítése
Bejövő rendelése
lemondás

Beérkező megrendelést
írhat és módosíthat

Bejövő rendelés
véglegesítése

Beérkező megrendelést
írhat és módosíthat

Misztrál kezelői leírás

Kimenő rendelés

Előrendelés

Áthelyezés másik
raktárba

Beérkező megrendelést
írhat és módosíthat

Kimenő rendelés
lemondás

Írhat kimenő rendelést

Kimenő rendelés
véglegesítése

Írhat kimenő rendelést

Áthelyezés másik
raktárba

Írhat kimenő rendelést

Előrendelés készítés

Beérkező megrendelést
írhat és módosíthat

Előrendelés
véglegesítés

Beérkező megrendelést
írhat és módosíthat

Előrendelés
lemondás
Előrendelés
feldolgozás

Beérkező megrendelést
írhat és módosíthat

Helyesbítő bizonylat

Helyesbítő bizonylatot
készíthet

Vevői visszáru bizonylat

Visszáru számlát
rögzíthet

Szálltói visszáru
bizonylat
Előleg

Előleg készítés
Előleg visszafizetés

Gyártás / Összeszerelés

Visszáru számlát
rögzíthet
Előleg bizonylatot
készíthet
Előleg bizonylatot
készíthet

Recept készítés
Gyártás /
Összeszerelés
Visszavonás

Szállítói számla rögzítése
(STAT)

Szállítói számla készítése

Egyszerűsített leltár
Leltár

Előkészítés

Leltár előkészítése

Leltárív nyomtatás
Rögzítés

Leltári jegyeket rögzíthet

Kiértékelés

Leltárt kiértékelhet

Korrekció

Leltárt kiértékelhet

Törlés
Utólagos
megtekintés

Leltár előkészítése
Leltár előkészítése

Nyitó feltöltés
LEKÉRDEZÉS

Készlet információ

Aktuális készlet
Adott időpontban
Adott napon mozgott
cikkek készlete

Termékek
Partnerek

Listázás

Projektek
Munkaszám
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Időszaki
anyagfelhasználás

Bizonylatokat
lekérdezhet

Misztrál kezelői leírás
Fel nem használt
anyagok

Bizonylatokat
lekérdezhet

Árajánlatok
Beérkező rendelések

Beérkező rendelések
Nem teljesített
beérkező rendelések

Kimenő rendelések

Nem teljesített
kimenő rendelések
Összesített
lekérdezés
Felülbírált tételek
kigyűjtése

Bevételezések

Kimenő rendelésen
felülbírált tételek
lekérdezése

Bevételezések
Bevételezések adott
időszakra
Szállítási eltérés
Szállítói számlák
Bizonylatokat
lekérdezhet

Kiszedési jegyek
Nem kiszállított kiszedési
jegyzékek

Előleg bizonylatot
lekérdezhet
Bizonylatokat
lekérdezhet

Előleg bizonylatok
Szállítólevelek
Nem számlázott
szállítólevelek

Bizonylatokat
lekérdezhet
Bizonylatokat
lekérdezhet

Számlák
Gyártás / Összeszerelés

Kiadásra váró
alapanyag
Kiadott alapanyag
Késztermék
hátralékok
Csomagolási költség

Üzletkötői jutalék

Üzletkötők
egyenlege

Üzletkötői forgalmat
lekérdezhet

Üzletkötői forgalmat
Üzletkötői forgalmak lekérdezhet

Árrés számlánként

Bizonylatokat
lekérdezhet
Bizonylatokat
lekérdezhet

Árrés cikkcsoportonként

Bizonylatokat
lekérdezhet

Számlák adott időszakra

Értékesítés
cikkcsoportonként
Napi elszámolás

Bizonylatokat
lekérdezhet
Bizonylatokat
lekérdezhet

Vevői forgalom adott
cikkcsoportra/cikkszámra

Bizonylatokat
lekérdezhet

Cikkcsoportonként
forgalom adott vevőre

Bizonylatokat
lekérdezhet
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Misztrál kezelői leírás

Ártípusonkénti forgalom

Bizonylatokat
lekérdezhet

Bizonylat
előzmény/eredmény
STATISZTIKA

Vállalati készlet
kimutatás

Helyi statisztika menübe
beléphet

Vállalati készlet
kimutatás
telephelyenként

Helyi statisztika menübe
beléphet

Bizonylatok
mozgásnemenként

Helyi statisztika menübe
beléphet

Vevői forgalom - áru
időszakonként

Helyi statisztika menübe
beléphet

Elkészült vevői számlák

Helyi statisztika menübe
beléphet

Rögzített szállítói
számlák

Helyi statisztika menübe
beléphet

Raktárforgalmi jelentés

Helyi statisztika menübe
beléphet

Úton lévő készlet

Helyi statisztika menübe
beléphet

Napi jelentés
Időszaki jelentés
Vállalati készlet mátrix

Helyi statisztika menübe
beléphet

Cikkcsoportonkénti árrés

Helyi statisztika menübe
beléphet

Rendelés szétválogatás
beállítása központban

Rendelés szétválogatás
beállítása

Rendelés
partnerkonverzió
PÉNZÜGY

RENDSZERGAZDA BIZONYLATOK

Vevői számlák
kiegyenlítése

Vevői számlák
kiegyenlítése

Kiegyenlítetlen vevői
számlák

Vevői számlák
kiegyenlítése

Vevői kintlévőségek
korosítva

Vevői számlák
kiegyenlítése

Számlanyomtatás
visszavonása
Szerkesztés alatt lévő
bizonylatok javítása
Számlaszám nélküli
bizonylatok javítása
Kiadás bizonylatok
kapcsolat ellenőrzés

CIKK

Üres cikkcsoportok
törlése

KÉSZLET

Berendelt mennyiség
összesítése
Kirendelt mennyiség
összesítése
Kiszedés alatt lévő
mennyiség összesítése
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Misztrál kezelői leírás
Szabad készlet I-II.
ellenőrzés
Forgalom egyeztetés
RENDELÉS
VÉGLEGESÍTÉS
VISSZAVONÁS

Kimenő rendelés
véglegesítésének
visszavonása
Beérkező rendelés
véglegesítésének
visszavonása

PÉNZÜGY

Felhasznált hitelkeret
összesítés

STATISZTIKA
ELLENŐRZÉS
BEJELENTKEZETT
FELHASZNÁLÓK
SQL JOGOSULTSÁGOK
ELLENŐRZÉSE
SQL SZERVER INFO
VERZIÓCSERE NAPLÓ
SZERVIZ NAPLÓ
XML PARAMÉTEREK

Rendelés, kiszedés
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Misztrál kezelői leírás
2 sz. melléklet:

Statisztikai lekérdezések számítási módszere
Készlet értékelés : Készlet lekérdezése esetén választható, hogy melyik ár szerepeljen
•
•

•
•

Mérlegelt átlagár: Készlet aktuális mérlegelt átlagáron számolt értéke
Utolsó beszerzési ár:
o Utolsó beszerzési ár számlával: Forgalom / Szállítói számla rögzítés menüpontban
felvitt utolsó egységár lekérdezése cikkszámonként
o Utolsó beszerzési ár szállítóval: 10 és 1N-es bizonylatok forgalmi tétele alapján utolsó
cikkenkénti egységár.
Nyilvántartott beszerzési ár: Cikkhez rendelt aktuális beszerzési ár
Elszámoló ár: Cikkhez rendelt aktuális elszámoló ár

Készlet időpont : A készlet lekérdezés időpontjára vonatkozik
•
•

Aktuális – az aktuális készlet alapján
Utólagos – Forgalmi tételek alapján adott időpontig új készlet kerül kiszámításra a rögzítés
időpontja alapján (nem kelt szerint)

Árrés számítás:
Érték: eladás nettó értéke
Elábé : készletről való kivezetés nettó értéke
Az árrés forgalom alapján kerül számításra.
Az árrés százalék számítás iránya lehet (paraméterként beállítható):
•

Alul:

•

Felül :

Az árrés tömeg : ÉRTÉK – ELÁBÉ
Forgásnap számítás
Súly1: Aktuális hónap-1 és az aktuális hónaphoz rendelt súlyozó százalék összege
Súly2: Aktuális hónap+1 és az aktuális hónap+2 rendelt súlyozó százalék összege

FORGÁSNAP =
Speciális napok:
•
•
•
•

0 – Nincs készlet, nem volt fogyás
999 – Van készlet, nem volt fogyás
-1 – Nincs készlet volt fogyás
998 – A napok száma nagyobb lenne 998-nál

Rendelendő mennyiség számítása
Napi jelentés:
telephelyenként – vállalatonként összesített adatok
•
•

keszlet_radiator_ft, keszlet_radiator_m2 : Készlet érték és m2 lekérdezése statisztikai
besorolás szerint
Keszlet_egyeb_ft: Készlet értéke a statisztikai besorolásban nem szereplő cikkcsoportoknak
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Misztrál kezelői leírás
•
•
•
•
•
•
•

Havi_keszlet_radiator_ft, Havi_keszlet_radiator_m2, havi_keszlet_egyeb_ft : lekérdezés
időpontjára vonatkozó hónap nyitó készlete
Napi, havi, éves árbevétel: Adott napi, havi és éves számlák nettó végösszege forintban
Nyitott szállítói állomány: Adott időpontig nem számlázott szállítólevelek
elozo_havi_arbev_radiator, elozo_havi_arbev_egyeb, elozo_havi_arbev_osszesen:
lekérdezés időpontjára vonatkozó előző hónap árbevétele statisztikai besorolás szerint
Napi_brutto_kp: Adott időpontra vonatkozó készpénzes (előleg )számlák
Nem_telj_vevoi_kov_brutto: Nem teljesített vevői követelések (pénzügy menüpont
kiegyenlítései alapján)
lejart_nem_telj_vevoi_kov_brutto: Lejárt nem teljesített vevői követelések (pénzügy
menüpont kiegyenlítései alapján)

Időszaki jelentés:
Adott időszakra statisztikai kódonként az alábbi bontásban kérheti le telephelyenként –
vállalatonként összesítve. A listában a mennyiség, volumen (m2) és érték adatok jelennek
meg.
•
•
•
•

Nyitó: Az időszak kezdődátumát megelőző forgalom
Bevét: Az időszakon belüli bevét forgalom
Kiad: Az időszakon belüli kiadás forgalom
Záró: Nyitó + bevét - kiad
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