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1 Bevezetés
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2 Telepítés

A telepítés  előtt  megmutatjuk  a  javasolt  topológiákat,  de  ezen  felül  még  továbbiak  is  elképzelhetők,
amelyeket  a  dokumentáció  végén  még  ismertetünk.  Azért  fontos  ezek  megismerése,  hogy  ki  tudja
választani  az  Ön  számára  megfelelőt,  mert  a  telepítési  folyamatot  befolyásolja.  Előtte  ismerkedjünk
meg néhány szóban a Firebird relációs adatbázis kezelővel:

A  Firebird  adatbázis-kezelő  egy  nyílt  forráskódú,  ingyenes  relációs  adatbázis-kezelő  (RDBMS).  A
Firebird  adatbázis-kezelő  szabványos  ANSI  SQL  környezetet  kínál.  A  szerver  futtatható  Linuxon,
Windowson és számos más Unix alapú platformon. Kiérlelt konkurens használattal, adattárolással és
tranzakció kezeléssel rendelkezik. Három tulajdonságának köszönheti, hogy rendkívül elterjedt.

· Ingyenes és szabadon felhasználható.
· Nagyon egyszerűen telepíthető, nem kell adminisztrálni és stabilan működik.
· Kis-közép  vállalatok  adattárolási  igényeit  teljeskörűen  képes  kielégíteni  a  legmodernebb

adatbázis technológia használatával.

Javasolt topológiák

1. Önálló gépre való telepítés

Computer

- Firebird relációs adatbázis kezelő (RDBMS)
- Adatbázisok
- Cégek adminisztrációja
- Felhasználói ügyviteli alkalmazás

A  számítógépére  telepítenie  kell  az  infotéka  Kontír  FB  programot,  valamint  Firebird  szervert  is.  A
programból a cégek létrehozása a beépített automatizmusra bízható.

2. Hálózati megvalósítás (1)

Munkaállomás 1. Munkaállomás 2. Munkaállomás 3. Munkaállomás  n.

Szerver
  - Firebird relációs adatbázis kezelő (RDBMS)
  - Adatbázisok

Munkaállomások
  - Firebird kliens szoftver
  - Cégek adminisztrációja
  - Felhasználói ügyviteli alkalmazás

A  szerverre  csak  a  Firebird  telepítendő,  a  munkaállomások  mindegyikére  az  infotéka  Kontír  FB
program, valamint a Firebird kliens. Ennek a megoldásnak az az előnyei:

· minden cég adatbázis a szerveren található
· új cég adatbázis létrehozását a munkaállomásról lehet létrehozni
· munkaállomásonként csak azokat a cégeket kell felvenni a cégválasztás ablakban, amelyekkel

az adott helyen dolgoznak
· gyors adatkezelés

Hátránya:
· a szoftver frissítést minden munkaállomáson végre kell hajtani
· a regisztrációt minden munkaállomáson végre kell hajtani
· új  cég  létrehozása  és  a  munkaállomás  cégválasztás  ablakában  való  megjelenítése  minimális,

de megtanulható ismereteket igényel
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3. Hálózati megvalósítás (2)

Munkaállomás 1. Munkaállomás 2. Munkaállomás 3. Munkaállomás  n.

Szerver
  - Firebird relációs adatbázis kezelő (RDBMS)
  - Adatbázisok
  - Cégek adminisztrációja
  - Felhasználói ügyviteli alkalmazás

Munkaállomások
  - Firebird kliens szoftver

A szerverre az infotéka Kontír FB és a Firebird is telepítendő, a munkaállomások mindegyikére csak a
Firebird kliens telepítendő. Ennek a megoldásnak az az előnyei:

· minden cég adatbázis a szerveren található
· új cég adatbázis létrehozását a munkaállomásról lehet létrehozni
· gyors adatkezelés
· frissítéskor csak a szerveren kell lecserélni az alkalmazást
· egyszerűbb cégnyitási mechanizmus
· A regisztrációt csak egyszer kell elvégezni

Hátránya:
· minden munkaállomás cégválasztás ablakában minden létrehozott cég automatikusan meg fog

jelenni

A telepítés

Helyezze  a  telepítő  lemezt  a  meghajtóba.  Ha  nem  indul  el  automatikusan,  akkor  a  CD  kontirfb
könyvtárából  indítsa  el  a  kontirfbinstall.msi  állományt.  A  telepítést  bemutatása  most  úgy  történik,
ahogyan egyedi gépre kell elvégezni.
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Kattintson  az   gombra.  Ezt  követően  el  kell  fogadnia  a  szoftver  Licenc  és  Garancia
szerződést. Kérjük figyelmesen olvassa el. 

Ha nem fogadja el a szerződést, akkor kattintson a   gombra és a telepítés befejeződik:
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A következő ablakon határozhatja meg a telepítés útvonalát. A felkínált könyvtár:
C:\Program Files\Infotéka\infotéka Házipénztár FB

Ez az útvonal a  gomb megnyomásával módosítható.
A következő ablakon el kell dönteni, hogy a Firebird adatbázis kezelőt is telepíteni akarja-e. Ha ennek
legalább  a  2.1x  verziója  már  megtalálható  a  gépén,  akkor  nem  kell  bejelölnie,  egyébként  telepítse,
mert a program futtatásához nélkülözhetetlen.  Ha mégsem teszi  ezt  meg,  és a program indulásakor
kiderül a hiánya, akkor a telepítő lemezről utólag is megteheti, vagy a program telepítés könyvtárából
indítsa el az fb.exe alkalmazást, ami szintén telepíti.
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Még szükséges a telepítés elindítása előtt egy megerősítés:

Ha ezt megtette, elindul a program telepítése:
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Ha kérte a Firebird adatbázis kezelő installálását is, akkor az infotéka Kontír FB telepítését követően:

Ha nem kérte:
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A  telepítés  nyelvének  kiválasztása  után  ellenőrzésre  kerül,  hogy  található-e  már  Firebird  az  adott
gépen, szerveren. Amennyiben igen:

Ha a létező verzió legalább 2.1, akkor a telepítést sikeresen befejezte, lépjen ki  az  gomb
megnyomásával.  Ha  a  gépen  található  verzió  ezt  megelőző,  akkor  az  ablakban  megadottak  szerint
járjon el. Ennek bővebb ismertetését szintén a mellékletben találja: "Firebird leállítása és eltávolítása".
Ha még nincs telepítve:
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A tovább gombra kattintva fogadja el a szerződést:

Majd olvassa el az információkat:
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Hagyja jóvá a felajánlott telepítési útvonalat:

Az összetevők kiválasztásánál is fogadja el a felkínált beállításokat:
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Válasszon mappát a Start menüben vagy fogadja el a felkínáltat:

A kiegészítő feladatokat hagyja a felajánlott beállításban:
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Az ellenőrző ablakon nyomja meg a  gombot.

A telepítési ablakban futó csík és állapot kiírás jelzi  az  installálás folyamatát.  Ennek végeztével  még
egy információs ablak jelenik meg:
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Az utolsó  ablakon  dönthet  arról,  hogy  azonnal  elindítja-e  az  adatbázis  szerver  szolgáltatását.  Tegye
ezt meg!

A Befejezés gombra kattintva minden alkalmazás a megfelelő helyre került, indulhat a kezdő lépések
megismerése, amelyben végigvezetjük a legfontosabb teendőkön.
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3 Cégek létrehozása, kiválasztása

Indítsa el a programot a Start menüből vagy a telepítés könyvtárából. Cég létrehozásához nem kell a
szoftvert  regisztrálnia,  de  ha  ezt  mégis  meg  akarja  tenni  előtte,  olvassa  el  a  regisztrációról  szóló
fejezetet. A telepítést követő indítás után a cégek ablaka üres lesz.

Cég létrehozása önálló gépen

Önálló gépen való használat esetén nyomja meg az  gombot, majd azt követően gépelje
be a megnevezést:

A tárol gomb hatására a cég megjelenik és kiválasztható könyvelésre:
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Ilyenkor  a  program  automatikusan  a  könyvelés  könyvtárában  található  "data"  alkönyvtárban  hozza
létre  az  adatbázist  egy  generált  néven.  Ezt  a  nevet  és  útvonalat  úgy  lehet  láthatóvá  tenni,  hogy  a
cégnév fölé visszük az egeret és várunk néhány pillanatig:

Milyen megoldással érhető el, hogy más módon is látható legyen az adatbázis útvonala, sőt beszédes
nevet lehessen annak adni? Az ismertetésre kerülő módszer odafigyelést igényel. Ha nem biztos
benne,  hogy  végre  tudja  hajtani,  ne  végezzen  módosítást,  hiszen  az  hibákat  okozhat  a  cég
kiválasztásánál!

Ha az előbb ismertetett új cég létrehozásakor a tárol gomb helyett a Szerver gombot választjuk, ...

... láthatjuk az adatbázisra vonatkozó jellemzőket:
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Új cég felvitelénél a generált adatbázis név módosítható (az angol abc karaktereit  használjuk szóköz
nélkül),  így  elérhető,  hogy  a  későbbiekben  ez  a  név  beszédes  lesz.  Az  integrált  használat
szempontjából  alapvető  fontosságú,  hogy  ugyanazt  az  adatbázist  válassza  ki,  amelyiket  már
használja  az  adott  céghez  könyvelésre  vagy  számlázásra.  Mint  látható  az  adatbázis  mezőnél,
maga  az  adatbázis  bárhol  eljelyezkedhet  (tallózással  kiválaszthatja),  nem  kell  hogy  a  program  alatti
data  könyvtárban  helyezkedjen  el.  Sőt  másik  gépen  is  lehet,  erről  a  későbbiekben  olvashat.  Az
adatbázis név kiterjesztése kötelezően "fdb", annak módosítása hibát fog eredményezni!

Nyomjuk meg a rendben, majd az új cég ablakon a tárol gombot.

Cég létrehozása hálózati környezetben

Ha nem önálló gépre történt a telepítés, akkor ügyeljen arra, hogy az alábbi könyvtárak a felhasználók
számára legyenek megosztva:

Hálózati megvalósítás (1)
· nem kell megosztani az adatbázisok könyvtárát

Hálózati megvalósítás (2)
· az infotéka Házipénztár FB könyvtára
· adatbázisok könyvtára vagy könyvtárai

Az  új  cég  létrehozása  hasonló  az  önálló  gépen  való  létrehozáshoz,  csak  ebben  az  esetben  a  cég
nevének  megadása után kötelezően válasszuk a Szerver gombot:



Cégek létrehozása, kiválasztása 20

© 2011 ... Infotéka Kft.

Látszik, hogy az alapértelmezett, helyi gépre szóló beállítások jelennek meg:

Milyen információra van szükség ahhoz, hogy a hálózati hozzárendelést és az adatbázis útvonalát meg
tudjuk  határozni?  A  legfontosabb  annak  a  gépnek  az  IP  címe,  amelyet  szerverként  használunk,
valamint  az  a  könyvtárstruktúra,  ahová  az  adatbázist  létre  akarjuk  hozni  (és  természetesen  előtte
megtörtént a megosztása). 

· a szerver IP címe legyen: 10.0.0.29
· a protocol kötelezően TCP (amit ki kell választani)
· az  adatbázis  elérésének  szintaktikája  Windows  esetében:  [szerver]:[meghajtó]:[útvonal]

\[adatbázis neve]
Linux esetében: [szerver]:/[útvonal]/[adatbázis neve]
A szerveren a c:\Kontir FB\data könyvtárat hoztuk létre
Ennek megadása kiválasztással nem lehetséges, kézzel kell szerkeszteni! 

Nézzük, ezt követően a szerver adatok ablakában minek kell látszódnia: 

Az adatbázist a "10.0.0.29" szerveren regisztráljuk, és az adatbázis útvonala ugyanennek a gépnek a
"C" meghajtóján a képen látható útvonalon és néven fog létrejönni, vagy ha már létezik, akkor ez kerül
hozzárendelésre az új céghez.



infotéka Házipénztár FB21

© 2011 ... Infotéka Kft.

A szerver  kapcsolatot  a   gombra  való  kattintással  ellenőrizhetjük.  Ha  minden  telepítés
helyesen történt, akkor az alábbi képernyőt kell kapnunk:

Ha  ehelyett  hibajelzést  kapunk,  akkor  ellenőrizni  kell  a  jogosultságokat,  a  tűzfal  beállításait,  amihez
célszerű a rendszergazda szakszerű segítségét igénybe venni. A Firebird a 3050 porton kommunikál,
így tűzfal estén a kivételek között meg kell adni.

Az  adatbázis  kapcsolódási  teszt  lefuttatása  új  cég  létrehozása  esetén  felesleges,  ugyanis  a  még
létrehozott  adatbázissal  nem  rendelkezünk,  csak  meghatároztuk  a  tervezett  útvonalát  és  nevét.
Fizikailag az első cégválasztás alkalmával jön létre. Más a helyzet, ha a kliens gépen úgy veszünk fel
céget  (jellemzően  az  első  számú  topológia  alapján),  hogy  a  céghez  már  létrehozott  adatbázist
rendelünk. Ekkor az adatbázis kapcsolati teszt futtatásával ellenőrizzük, hogy a paraméterek jól lettek-
e megadva.

Amennyiben minden beállítást megfelelőnek találtunk, akkor válasszuk a Rendben, majd a cég nyitás
ablakon a tárol gombot.

Mi a különbség és az azonosság a két javasolt hálózati megvalósítás között?
· Mindkét esetben a céget a leírtak szerint hozzuk létre. 
· Az  1.  módszer  szerint,  a  program  a  saját  gépünkre  lett  telepítve,  így  az  újonnan  létrehozott

cégek is csak a saját gépünkről láthatók, mivel a cégek regisztrációja a program könyvtárában
található.  Ha  valaki  ugyanezt  a  céget  szeretné  látni  a  saját  gépéről,  akkor  az  új  cég
létrehozásakor  az  adatbázis  megadásakor  a  már  általunk  létrehozott  nevet  és  útvonalat  kell
megadni, nem pedig új adatbázist létrehozni.

· A 2. módszer szerint a program a szerverre lett telepítve, onnan is kerül indításra, mivel a saját
gépén senkinek nem található meg. A cégek regisztrációja a program könyvtárában található és
bárki is indítja azt, az összes létrehozott céget látja.
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4 A szoftver regisztrálása

A szoftver regisztráció hiányában demó módban működik. Azt minden gépen és könyvtárban, ahová a
szoftvert telepítette végre kell hajtani! A regisztráció jellemzően két fő lépésből áll:

Regisztrációs kulcs megadása 

A  szoftver  vásárlása  során  az  Ön  számára  kiállított  regisztrációs  kódot  a  cégválasztás  ablakán
található regisztrál gombra kattintva tudja megadni. 

A regisztráció vonatkozhat minden cégre,  illetve csak egy kiválasztottra.  A kiválasztott  az,  amelyiken
éppen áll a a gomb megnyomásakor. Ha semmi nem indokolja, akkor az általános típust válassza!

Ügyeljen  a  helyes  bevitelre,  e-mailben  kapott  regisztráció  esetében  válassza  a  kijelölést,  majd  a
másol,  beilleszt  funkciókat.  A  Regisztrál  gomb  megnyomására  meg  kell  jelennie  a  vásárláskor  kért
felhasználói  névnek.Ha  "Hibás  regisztráció"  üzenetet  kap,  akkor  a  megadott  kódsorozat  beírása
közben elütés történt.
Ezzel a program regisztrálásának első része befejeződött.
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Ellenőrző kódfájl lekérése a honlapról

Böngészőjéből  indítsa  el  a  http://www.infoteka.hu  oldalt.  A  kódfájl  igénylését  csak  olyan  felhasználó
végezheti,  aki  a  honlapon  regisztrált.  Ennek  a  folyamatnak  a  leírása  és  filmen  való  bemutatása
megtalálható az oldalon. A film megtekintéséhez kattintson az ikonra: 

A  honlapon  történő  sikeres  regisztrációt  követően  megjelennek  az  oldalon  az  Ön  által  vásárolt
programok. A kódfájl letöltésének ismertetését az alábbi dokumentumban találja: http://www.infoteka.
hu/kodfajl.pdf , de ennek folyamatát is megnézheti filmen:

Az e-mailben megkapott kódfájl program könyvtárba való másolását követően a regisztráció folyamata
befejeződött,  a  program  korlátozás  nélkül  használható.  A  képernyőn  a  névjegyen  illetve  alatta
megtalálhatók azok az információk, amelyek frissítési és ügyfélszolgálati jogosultságra vonatkoznak:

Ön  addig  a  napig  jogosult  a  szoftverkövetésre  illetve  az  ügyfélszolgálat  igénybevételére,  amit  a
képernyőjén lát. A szoftver vásárlásával ez automatikusan 1 évet jelent, ami további éves időszakokra
megújítható  a  frissítési  díj  megfizetésével.  Hosszabbítás  esetén  (javasolt)  a  kódfájlt  az  előbb
ismertetett  módon  újból  kérni  kell.  A  meghosszabbítás  elmaradása  a  program  további  használatát
nem befolyásolja, de a képernyőjén látható dátumot követően kiadott frissítések nem indulnak el. Ha a
szolgáltatás  igénybevétele  nem  folyamatos,  akkor  az  aktuális  verzióhoz  csak  a  termék  újbóli
megvásárlásával lehet hozzájutni.
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5 Kezdő lépések

Az előző pontokban bemutatásra kerültek a szoftver használatba vételéhez szükséges lépések:
· telepítés
· cég létrehozás
· szoftver regisztrálás (regisztráció nélkül demó üzemmódban működik a szoftver)

Tekintsük át, milyen beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a cég kiválasztását követően.

A cég kiválasztásához álljon arra a cégre, amelyikkel foglalkozni szeretne és kattintson az OK gombra:

Adja meg a bejelentkező nevet és jelszót. Alapértelmezett belépés:

Név: Tulajdonos
Jelszó: nincs megadva

Első alkalommal kerül létrehozásra a cég adatbázisa (Bővebben: Cégek létrehozása....). Ezt a státusz
soron  végigfutó  csík  is  jelzi.  Ahhoz,  hogy  a  munkát  el  lehessen  kezdeni,  minimum  egy  időszak
létrehozása szükséges.

Időszak létrehozása

Az  időszak  jellemzője,  hogy  kezdete  és  vége  szabadon  beállítható,  nem kell,  hogy  egy  naptári  évet
foglaljon  magába.  Ez  lehet  attól  rövidebb,  hosszabb  is,  akár  naptári  év  átfedéssel.  Válasszuk  a
Paraméterek, Időszak menüpontot:
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Az időszak karbantartása ablakon kattintson az "Új időszak" gombra:

Adja meg az időszak nevét, kezdetét és végét. Az időszak nyitás alapja lehet a megelőző időszak, a
programhoz  kapott  előre  elkészített  számlatükör  alapján,  illetve  a  program  tools  menüpontjában  az
"Időszak nyitáshoz paraméter állomány előállítása" szerint:

A  tárol  gombra  kattintva  az  időszak  megnyitásra  kerül.  A  folyamat  végrehajtását  jelzi  a  státuszsor
helyén  végigfutó  csík.  Sikeres  művelet  esetén  az  alábbi  üzenetet  kapja,  ami  már  tartalmazza  a
következő lépések meghatározását is:
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Felhasználók és jogok 

Válassza a Paraméterek, Felhasználók és jogok menüpontot:

A felhasználókat csoportokba lehet sorolni. Az egy csoportba tartozók jogai azonosak (bár ettől el lehet
térni).  A  "Tulajdonos"  nevű  felhasználó  a  Kiemelt  felhasználók  közé  tartozik,  ezért  válassza  azt  a
csoportot, majd a felhasználóra vonatkozó műveletek közül kattintson a "Módosít" gombra.

Az aktuális időszakhoz válassza ki  a legördülő menüből a 2011. évet.  Kattintson a Tárol gombra,  és
ezzel  az  időszak  beállítás  megtörtént.  Egy  adott  felhasználóhoz  egyszerre  csak  egy  időszak  adható
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meg, de ez bármikor módosítható. Ez biztosítja az időszakok párhuzamos könyvelését.

Általános paraméterek

Az  időszak  sikeres  megnyitását  követően  a  másik  ellenőrzési  pont  az  általános  beállításokra
vonatkozott. A részletes leírás a menüpont kifejtésénél olvasható, itt csak a főbb dolgokat emeljük ki.
Nézzük most ezt a menüpontot (Paraméterek, Általános paraméterek):

A Főkönyvi  számok fülön  megadott  beállítások  adják  meg a  program számára  a  speciális  feladatok
elvégzéséhez szükséges alapokat. Ebbe tartoznak a 

· a belföldi, EU és harmadik országok
· felbontásokhoz szükséges opciók beállítása
· Nyomtatásra vonatkozó beállítások

Részletesen kifejtve az általános paraméterek menüpontban.

Vezérlő rekord

A könyvelés  akkor  végezhető  egy  adott  időpontra,  amennyiben  a  vezérlő  rekordban  az  adott  hónap
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engedélyezve van könyvelésre. Ezt a szabályozást a Paraméterek, Vezérlő rekord menüpontban teheti
meg:

Amelyik hónapot engedélyezni akarja, kattintson a sor elején található négyzetbe. A könyvelésre való
engedélyezést a megjelenő pipa mutatja. A hónap tiltása ugyanígy érhető el. Fontos, hogy a beállítás
után nyomja meg a Tárol gombot, és csak azt követően a Bezár-t. Ha olyan dátumra könyvel, amelyik
nincs engedélyezve, a rögzítéskor figyelmeztető üzenetet ad a program.

Ezzel  minden  akadály  elhárult,  hogy  a  tételek  rögzítése  megkezdődjön.  Olvassa  el  a  törzsadatokra
vonatkozó  leírásokat  is,  mert  azok  is  kihatással  vannak  a  rögzítés  menetére,  bár  azok  a  könyvelés
során is bővíthetők, módosíthatók.
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6 Paraméterek

6.1 Felhasználók és jogok

Itt  adhatók  meg  azok  a  felhasználók  akik  az  adott  cégbe  beléphetnek,  valamint  meghatározható
jogosultsági körük is. Lépjen be a Paraméterek / Felhasználók és jogok menüpontba:

A  jogosultság  függvényében  más  és  más  érhető  el  ezen  az  ablakon.  Először  nézzük  meg,  hogy  a
legfőbb  felhasználó  milyen  feladatokat  láthat  el,  majd  egy  kisebb  jogosultsággal  rendelkező
felhasználó  szempontjából  is  megvizsgáljuk  a  lehetőséget.  Fontos  itt  az  elején  kiemelni,  hogy  a
Tulajdonos  jogköre  nem  korlátozható,  csak  a  neve  és  a  jelszava  módosítható.  Tehát  most  a
"Tulajdonos"  nevű  felhasználóval  léptünk  be  a  cégbe  és  a  menüpontba  való  belépéskor  az  alábbi
ablak látható:

Alapértelmezésként  a  programban  két  csoport  van  definiálva.  A  kiemelt  felhasználók  minden
jogosultságot  megkapnak,  a  "Felhasználók"  csoport  pedig  semmilyen  jogosultságot  nem  kap
alapértelmezésként.  Eszerint  az  alapértelmezett  csoportok  közül  csak  a  Felhasználók  csoportjában
van értelme a jogosultságok kiosztásának. Ezek közül egyik sem törölhető, illetve az újonnan felvettek
közül  csak  az,  amelyikhez  nincs  még  felhasználó  rendelve.  A  felhasználói  csoport  használatának
előnye,  hogy  csak  egyszer  kell  meghatározni  azokat  a  jogokat,  amelyek  több  személyre  is
vonatkozhatnak. Szükség esetén személyre szabottan ez még tovább finomítható. Vegyünk fel egy új
csoportot:
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Ha a csoport  neve mellett  az  érvényesség  vége is  kitöltésre  kerül,  akkor  csak  eddig  a  dátumig  lesz
érvényes  a  csoportba  tartozó  felhasználók  meghatározott  jogosultsága.  A  "Tárol"  gombra  kattintva
látszik, hogy egy új csoport keletkezett:

A csoporthoz jogokat határozhat meg a "Jogok" gombra kattintva:

A  könnyebb  áttekintés  végett  a  jogokat  a  főmenü  pontok  alapján  kisebb  egységekre  bontottuk.
Amelyik  jogosultság  előtti  mezőbe  kattint,  ott  egy  pipa  fog  megjelenni,  ami  azt  jelzi,  hogy  ennek  a
csoportnak jogosultságot engedélyezett a funkcióhoz. A szükségesnek ítéltek pipálása után a "Tárol"
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gombbal lehet érvényesíteni a beállítást. Ahhoz, hogy a működési elve jól szemléltethető legyen, csak
a képernyőképen is látható jogosultságokat biztosítjuk a csoportnak.

A  csoporthoz  tartozó  felhasználóknál  az  új  gombra  kattintva  vehető  fel  új  felhasználó  ehhez  a
csoporthoz:

A  céghez  történő  bejelentkező  név  és  jelszó  biztosítja  a  belépést  az  új  felhasználónak.  A  név  lehet
(javasolt)  a  felhasználó  teljes  neve,  ez  jelenik  meg  a  bejelentkezést  követően  a  státuszsorban.  A
felhasználóhoz  időbeni  korlát  is  állítható,  vagyis  csak  addig  a  napig  tud  belépni  az  adott  cégbe,
ameddig  itt  meghatározzuk.  Ha  ezt  nem  akarja  korlátozni,  akkor  a  mezőt  üresen  kell  hagyni.
Beállítható  továbbá  egy  időszak,  ami  már  bejelentkezéskor  aktív  lesz.  Az  időszakot  csak  a  kiemelt
felhasználók  csoportja  módosíthatja!  A  beállítások  véglegesítése  a  "Tárol"  gombra  való  kattintással
történik.
A felhasználóhoz a csoporthoz rendelt  jogosultságon túl  további  funkciók  elérhetőségét  is  biztosítani
lehet. Fontos, hogy itt a csoport jogokból elvenni nem lehet, hanem csak újat hozzáadni, akár időbeni
korlátozással. A Jogok gombra kattintva a következő ablakot kapjuk:
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A már  ismert  módon  a  jog  elnevezése  előtti  négyzetbe  kattintva  engedélyezhető  a  hozzáférés,  amit
egy  pipa  fog  jelezni.  Ha  időben  is  korlátozni  akarjuk  annak  elérését,  akkor  ki  kell  tölteni  az
érvényesség  dátumát.  Ez  a  "finomhangolás"  lehetőséget  ad  arra,  hogy  ne  egy  egész  csoportnak,
hanem  akár  egyetlen  személynek  is  adható  legyen  jogosultság  egy  funkcióhoz.  Nagyon  jól
használható ez a megoldás a helyettesítések, szabadságok időszakában.

Nézzük  most  az  újonnan felvett  felhasználó  oldaláról  a  belépést  és  azt,  hogy  az  a  néhány  jog,  amit
biztosítottunk neki,  hogyan jelentkezik  a  cég  könyvelésébe  belépve.  A nyitva  lévő ablakokat,  majd  a
céget is bezárva lépjünk be az alábbi adatokkal:

A  belépést  követően  megfigyelhető,  hogy  csak  azok  a  menüpontok  érhetők  el,  amelyeket  az  előbb
engedélyeztünk:
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Látható,  hogy  a  Felhasználók  és  jogok  menüpont  helyett  a  Jelszó  módosítása  érhető  el.  Új
felhasználót csak a "Kiemelt felhasználók" csoport tagjai vehetnek fel, a többi csoport tagjai csak
jelszavuk  módosítását  tudják  elvégezni.  A  jogkörök  nem  csak  menüpontokra  vonatkoznak,
vonatkozhatnak. Erre példa, hogy az időszak menüpont elérését engedélyeztük a felhasználónak, de
az időszak karbantartását már nem, amint az a jogosultság adási képernyőképen is megnézhető:

Látható,  hogy  a  karbantartást  biztosító  gombok nem aktívak,  így  csak  megtekintési  lehetősége van.
Ezek alapján nézze át a beállítási lehetőséget és csak azokat engedélyezze a felhasználónak, amire
szüksége  van  a  munkájához.  Ha  minden  munkatársát  teljes  jogkörrel  szeretné  a  céghez  rendelni,
akkor a legegyszerűbb, ha a kiemelt felhasználók csoportjába veszi fel őket.

6.2 Általános beállítások

A  szoftver  egész  működésére  kiható  opciókat,  beállításokat  lehet  elvégezni  az  általános
paraméterekben. Azt is lehet mondani, hogy a program működésének az alapjai fektethetők itt le. Az
általános  paraméter  időszakhoz  tartozó  beállításokat  tesz  lehetővé!  Lépjen  be  a  Paraméterek  /
Felhasználók és jogok menüpontba:
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Ne felejtsen el a "Tárol" gombra kattintani az ablak bezárása előtt, ha módosításait menteni akarja.

Az  általános  beállítások  egy  része  arra  az  esetre  vonatkozik,  amikor  nem  csak  bizonylat  készítés,
hanem annak kontírozása, könyvelésre való előkészítése is történik.

Az első lehetőség a könyvelés során a kitöltendő mezőket szabályozza. Itt döntheti el, hogy az egyedi
bizonylat  azonosító  adta  lehetőséggel  élni  kíván-e.  Az  egyedi  bizonylat  azonosító  használatával  a
könyvelési naplókon számolásra kerül a bizonylat összesen mező, ami a rögzítés ellenőrzését segíti.

A  következő  hármas  egység  a  vevőkre,  illetve  szállítókra  vonatkozó  ellenőrzéseket  és  folyamatok
indítását biztosítja.  Amennyiben a kontírozás során az ellenszámla az itt  felsoroltak valamelyike,  úgy
hivatkozási szám kitöltése kötelező, valamint áfa főkönyvi szám nem adható meg.

Megadható, hogy a felbontások közül melyeket akarja használni a könyvelés során. A munkaszámot,
költséghelyet  és  költségviselőt  követő  négyzetbe  kattintva  engedélyezheti,  illetve  tilthatja  ezeket.
Engedélyezett az opció, ha a négyzetben "pipa" található.

A  felbontások  történhetnek  nettó  illetve  bruttó  összegre  is.  Válassza  ki  a  rádiógombra  kattintva,
melyiket akarja alkalmazni.
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A  kontírozáskor  az  áfa  gyűjtőkódok  engedélyezésével  a  könyvelést  segíti  a  bevallások  automatikus
elkészítésében.

A nyomtatást a következőkkel szabályozhatja:
· Azonnali  nyomtatás  esetében  a  a  program  az  alapértelmezett  nyomtatóra  küldi  a  bizonylatot,

egyébként a másolás menüpont alatt lehet későbbi nyomtatást végezni.
· Új  bizonylat  új  lapra  készüljön  –  ha  a  "Példányonként  lapdobás"  beállításnál  a  nem  beállítást

választottuk, és ezzel engedélyeztük, hogy egy bizonylat példányai egy lapra kerüljenek szeretnénk
e azt is, hogyha maradt még hely a kinyomtatandó lapon, akkor egy másik (eltérő sorszámú, illetve
eltérő mozgásnemű) bizonylat is rákerülhessen a szabadon maradt helyre.

· Példányonként  lapdobás  –  ennél  a  választási  lehetőségnél  azt  állíthatjuk  be,  hogy  egy  adott
bizonylat példányai kerülhetnek e egy lapra. Ha az igen beállítást választjuk, akkor minden példány
külön lapra  kerül.  Ha a  nem beállítást  választjuk,  akkor  egy  kinyomtatott  lapra  egy  adott  bizonylat
(lehetőség szerint) több példánya is nyomtatásra kerülhet.

· Kiadási  bizonylatok  nyomtatási  példányszáma  –  a  mezőbe  beleírt  szám  lesz  az  elkészült  kiadási
pénztárbizonylatunk nyomtatási példányszáma. A példányszám bármikor szabadon változtatható. A
kinyomtatott bizonylatokon mindig megjelenik a nyomtatási példányszám!

· Bevételi  bizonylatok  nyomtatási  példányszáma –  a  mezőbe beleírt  szám lesz  az  elkészült  bevételi
pénztárbizonylatunk nyomtatási példányszáma. A példányszám bármikor szabadon változtatható. A
kinyomtatott bizonylatokon mindig megjelenik a nyomtatási példányszám!

6.3 Munkaállomás paraméterek

Itt  állíthatók  be  a  programnak  a  környezetével  kapcsolatos  opciói.  Lépjen  be  a  Paraméterek  /
Munkaállomás paraméterek menüpontba:
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Az  infotéka  Házipénztár  pdf  állományokat  készít  kimenetként.  Minden  lista  a  készítésekor  kap  egy
alapértelmezett  nevet  (ami  természetesen  módosítható).  Itt  beállíthatja,  hogy  mely  könyvtárak
legyenek  azok,  ahova  a  listák  készülnek.  Ha  módosítani  akar,  akkor  az  útvonal  mezőjének  végén
található pontokra kattintva lehet a mappák között tallózni és a megfelelőt kiválasztani.
A  pdf  listák  megjelenítése  történhet  közvetlenül  a  programból,  vagy  az  Adobe  Reader  külső
programként  való  meghívásával.  Ez  utóbbi  javasoljuk,  ekkor  a  Reader  verzió  váltásai  nem
befolyásolhatják a listák megjelenítését.
Megadhatja, hogy adatrögzítés közben az aktív mező háttere és font színe milyen legyen. Válasszon
olyan színkombinációt, ami hosszú időn keresztül is nyugtató hatással van a szemére. Módosításhoz
kattintson arra a színgombra, amit másra szeretne állítani.
A  bevételi  és  kiadási  pénztár  bizonylat  készítésekor  vizuális  segítséget  nyújt  a  háttér  színe,  amivel
asszociálhatunk a nyomtatványokra.
A módosításokat a "Tárol" gombra kattintással érvényesítheti.

6.4 Vezérlőrekord

A  vezérlő  rekordban  állítható  be,  hogy  a  rögzítés  során  mely  hónapokra  engedélyezi,  illetve  tiltja  a
könyvelést. Komoly segítséget adhat az időszakok párhuzamos könyvelésénél azzal, hogy a megfelelő
engedélyeztetéssel  a  bizonylat  más  időszakra  könyvelése  kizárható.  Ha  a  felhasználói
jogosultságoknál  tiltja  ennek  a  menüpontnak  az  elérését,  akkor  a  munkatársak  nem  tudnak  olyan
dátumra könyvelni  az  Ön tudomása és engedélye nélkül,  aminek a lezárása már megtörtént  (pl.  áfa
bevaláás szempontjából). A menüpontot a Paraméterek / Vezérlő rekord útvonalon éri el:

A megjelenő ablakban az időszak hónapjai jelennek meg:
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Az ismert  módon a  hónapok előtti  négyzetbe  kattintva  engedélyezze a  szükséges hónapokat  (illetve
ugyanezzel a módszerrel vonja vissza az engedélyezést). Amennyiben a bizonylat véglegesítése vagy
ellenőrzése  során  azt  az  üzenetet  adja  a  program,  hogy  "Ez  a  dátum  a  vezérlő  rekordban  nincs
engedélyezve, nem készíthet ezzel a dátummal pénztárbizonylatot!", erre a funkcióra mutat vissza. Az
már szubjektív módon döntendő el, hogy valóban az engedélyezési lépés maradt ki, vagy hibásan lett
a dátum megadva. A véglegesítéshez először a "Tárol" gombra kattintson. Sikeres módosítás esetén
az alábbi üzenetet kapja:

Kattintson a "Rendben" gombra, és ha már nem akar módosítani a beállításokon, akkor bezárhatja a
vezérlő rekord ablakát.

6.5 Időszak

A  könyvelés  egysége  az  előző  verzióktól  eltérően  nem  az  év,  hanem  az  időszak.  Ez  magában
hordozza az alábbi lehetőségeket:

· az időszak továbbra is lehet egy naptári év
· az időszak rövidebb vagy hosszabb is lehet egy naptári évnél
· az időszak kezdete és vége nem kell, hogy ugyanazon évhez tartozzon

Ezek  a  lehetőségek  biztosítják  azt,  hogy  előtársaságot,  felszámolás  alatt  lévő  céget,  naptári  évtől
eltérő számviteli évet lehessen a programmal kezelni!
A menüpontot a Paraméterek / Időszak útvonalon éri el:
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Az  ablakban  látható(k)  a  már  létrehozott  időszakok,  illetve  itt  lehet  a  módosítást  és  új  létrehozását
indítani.

Nézzük, hogy új időszak létrehozásakor milyen adatokat kell megadni:

Az ablakon megadható az időszak megnevezése, valamint az időszak záró dátuma. A kezdő dátum
minden  esetben  az  utolsó  időszak  záró  dátumát  követő  nap.  Az  időszakok  között  lyuk  nem
keletkezhet,  ezért  a  kezdő  dátum  nem  módosítható.  Elsőként  azt  a  legkorábbi  időszakot  nyissa
meg, amelyikre még könyvelni akar, új időszak csak a már megnyitottak után vehető fel! 
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Az időszak nyitás alapja az előző időszak, de választható a telepítéssel adott számlatükör és más, az
infotéka Kontír FB programból készített alapbeállítás. A sikeres nyitást az alábbi üzenet jelzi:

A  kezdő  lépésekben  már  ismertetett  módon  végezze  el  az  üzenetben  megadott  lépéseket.
Megfigyelhető, hogy a nyitást megelőző időszakban már a záró dátum sem módosítható!

6.6 Cégadat

A  cégadatok  az  alapvető  nyilvántartási  adatokat  tartalmazzák,  amire  egy  bevallásnál,
kapcsolattartásnál  szükség  lehet,  gyakorlatilag  mindig  "kéznél  van".  A  menüpontot  a  Paraméterek  /
Cégadat útvonalon éri el:

A Cégadatok és a Címadatok fülön adhatók meg az értékek. 
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Az adatok módosítását a Tárol gombbal érvényesítheti.

A cégnév és az adószám jelenik meg a bizonylatok fejlécében:
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7 Törzsadatok

7.1 Partnertörzs

A  könyvelés  során  vannak  olyan  gazdasági  események,  elsősorban  a  folyószámlával  összefüggők,
amelyeket  partnerhez  kell  rendelni.  Ez  a  törzs  azt  segíti  elő,  hogy  a  munka  során  a  partnerrel
kapcsolatos adatokat csak egyszer kelljen rögzíteni, a további alkalmak során már csak kiválasztani.
Ez  a  törzs  nem  köthető  időszakhoz,  minden  megnyitottban  látható  és  karbantartható.  Az  adatok
kezelésére (bővítés, módosítás, törlés) nem csak ezen a menüponton keresztül van lehetőség, hanem
a gazdasági események rögzítésekor is. A szoftverek integrált alkalmazásával elérhető, hogy ugyanazt
a  törzset  lehessen  kezelni  mindegyikben.  Bármelyikben  végzett  művelet  a  többi  alkalmazásban  is
megjelenik. A menüpontot a Törzsadatok / Partnertörzs útvonalon éri el:

A képernyőn az alábbi fő csoportok láthatók:
· funkciók
· partnerek a kiválasztott sorrendben
· sorrend állítás, keresés
· adott partner főbb adatai

Nézzük  először  egy  új  partner  rögzítését.  Ehhez  a  funkciók  részben  kattintson  az  "Új  partner"
gombra:
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Az  infotéka  Házipénztár  FB  által  használt  és  szükséges  mezők  a  névre  és  szükség  esetén  az  EU
adószámra korlátozódnak. Ne feledjük azonban, hogy integrált  csomag egyik szoftveréről  beszélünk,
ahol további adatok kitöltése szükséges lehet. Nem véletlen, hogy a címadatok is az e-számla javasolt
szerkezete szerint lettek megbontva. Az előző partneradat belső azonosítója akkor töltendő ki, ha egy
cég  történetét  is  vezetni  akarja.  Ilyenkor  annak  a  cégnek  a  belső  azonosítójára  lehet  itt  hivatkozni,
amelyiknek a jogutódja az újonnan felvett.  A belső azonosító a "partnerek a kiválasztott  sorrendben"
képernyő részen a megnevezés előtt találhatók.
Ha  külföldi  partnerünk  EU  adószámmal  rendelkezik,  akkor  ezt  a  mezőt  töltse  ki,  ugyanis  az
APEH nyomtatványra az adat innen kerül át! A rögzítést a "Tárol"  gombra kattintva vagy a "Ctrl  + T"
billentyű kombinációval fejezheti be.

A partner adatainak módosításához a funkciók részben kattintson az "Módosít" gombra. A megjelenő
ablak  azonos  az  új  partner  rögzítésének  ablakával,  de  itt  néhány  mező  biztosan  ki  lesz  töltve.  A
módosított mezők az integrált alkalmazások mindegyikében a tárolás után így fognak megjelenni.

Törölni addig lehet egy partnert, ameddig valamelyik alkalmazás nem használta. A "Töröl" gomb csak
akkor aktív, ha a partner törlése megengedett. Arra is van lehetőség, hogy kivegye a megjelenítésből
azokat a partnereket,  amelyeket nem akar láttatni.  Ehhez a módosítás ablakban a "Logikailag törölt"
szöveg  mögötti  négyzetbe  kattintva  egy  pipát  kell  elhelyezni.  Ettől  kezdve  a  könyvelés  és  a
lekérdezések  során  csak  akkor  fog  megjelenni,  ha  a  "Logikailag  törölt  is  látható  opciót"  kipipálja  az
adott ablakon.

7.2 Deviza, bank, árfolyam

Ebben  a  menüpontban  árfolyamokat  rögzíthet,  bankon  belül  devizanemekre.  Itt  is  hangsúlyozzuk,
hogy az infotéka Házipénztár FB program egy integrált  csomag részeként is működhet,  az itt  vagy a
más  alkalmazásokban  elvégzett  műveletek  mindegyikben  érvényesek  lesznek.  Az  árfolyamokat  a
program  a  rögzítés  során  felkínálja  (az  általános  beállításokban  meghatározott  devizás  pénzeszköz
értékelése  pénzintézet  középárfolyamát)),  de  a  felajánlott  módosítható,  sőt  a  törzs  is  bővíthető.  A
menüpontot a Törzsadatok / Deviza, bank, árfolyam útvonalon éri el:
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A képernyőn az alábbi felosztás látható: bankok, devizanemek, árfolyamok:

A  három  részhez  önálló  funkciók  tartoznak,  amint  az  a  színezésből  is  látszik.  Tehát  bármelyik
bővíthető, módosítható és amennyiben a feltételeknek megfelel, törölhető is.
Nézzük  először  a  bank  törzs  műveletei  közül  a  bővítést.  Ehhez  kattintson  a  funkciók  közül  az  "Új"
gombra:

Töltse ki a bank rövid és teljes nevét,  majd a "Tárol"  gombbal érvényesítse azt.  A módosítás ablaka
megegyezik a bővítés ablakával, de ha a bank már a könyvelés során legalább egyszer használva volt,
a rövid név már nem írható át. A program a cég megnyitásakor elhelyezi az MNB sort, annak törlésére
és rövid nevének módosítására nincs lehetőség. Törlésre addig van lehetőség a felvitt  bankok közül,
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ameddig  árfolyam  nincs  rögzítve  hozzá  és  a  módosításhoz  hasonlóan  a  könyvelésben  még  nem
szerepel. A devizanemek bővítéséhez kattintson a felette található funkció sorból az "Új" gombra:

Töltse ki  a deviza típus rövid nevét (ISO kód),  majd teljes nevét.  A "Tárol"  gombbal  érvényesítheti  a
bővítést. A deviza típus módosításának ablaka megegyezik a bővítés ablakával, de a rövid név csak
addig  módosítható,  ameddig  a  könyvelés  során  nem  került  felhasználásra  legalább  egyszer.  A
program  a  cég  megnyitásakor  elhelyezi  az  EUR,  USD  sorokat,  így  azok  törlésére  és  rövid  nevük
módosítására  nincs  lehetőség.  Törlésre  addig  van  lehetőség  a  felvitt  devizanemek  közül,  ameddig
árfolyam nincs rögzítve hozzá és a módosításhoz hasonlóan a könyvelésben még nem szerepel.

Az  árfolyam  bővítés  és  módosítás  mindig  arra  a  bankra  és  devizanemre  vonatkozik,  amelyik  ki  lett
választva. Ha az MNB USD árfolyamát akarja karbantartani, akkor válassza a bankok közül az MNB-t
(kattintson rá), a devizanemek közük az USD-t (kattintson rá) és az árfolyam fölött található funkciók
erre a párosra fognak vonatkozni. A bővítés és módosítás ablaka:

Az  értékeket  1  egységre  vonatkoztatva  kell  megadni!  A  változtatásokat  a  "Tárol"  gombra  kattintva
érvényesítheti. Az eddigi változtatásokat figyelembe véve a deviza, bank, árfolyam ablak a következőt
mutatja:
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Mégegyszer  kiemeljük,  hogy a  bővítésekre nem csak itt,  hanem rögzítés  közben  is  lehetőség
van, valamint a felkínált árfolyamok módosíthatók!

7.3 Áfa típus

Az itt  megadott  kulcsok alapján lehet a könyvelés során a tételekhez az áfa adatokat  hozzárendelni,
kiválasztani.  Itt  sem  szabad  arról  elfeledkezni,  hogy  ezeket  az  adatokat  az  integrált  programok
bármelyike  bővíti,  módosítja,  a  változás  megjelenik  mindegyikben.  Megfelelő  mélységű  részletezés
esetén  a  különböző  bevallásokat  egyszerűen  el  lehet  készíteni.  Ebben  segítségére  lesznek  a
későbbiekben  ismertetésre  kerülő  áfa  kódok,  amivel  gyakorlatilag  az  APEH  áfa  nyomtatványai  is
kitöltethetők. A menüpontot a Törzsadatok / Deviza, bank, árfolyam útvonalon éri el:

A cégnyitás során az általunk feltöltött sorokat láthatja a megjelenő ablakban:
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A pénztár vezetésének megkezdése előtt tekintse át ezeket a sorokat és egészítse ki a cégre jellemző
egyedi  szempontok  alapján.  Az  áfa  típus  adatok  között  egy  áfa  százalék  akár  többször  is  felvehető.
Nézzük a bővítés és a módosítás funkciókat,  ezek ablaka megegyezik,  legfeljebb módosításnál  nem
mindent lehet javítani:

Töltse ki a megnevezést, valamint a százalék értékét. Az érvényesség vége akkor töltendő ki, ha egy
áfa  kulcs  attól  a  dátumtól  kezdve  nem  használható.  Ez  a  rögzítés  során  azt  fogja  jelenteni,  hogy  a
program csak azokat az áfa kulcsokat fogja felkínálni, amelyeknél az érvényességi vége nincs kitöltve
vagy  későbbi  mint  a  könyvelés  dátuma.  A  rögzítést  és  a  tárolást  a  "Tárol"  gombra  kattintva  tudja
érvényesíteni.
A  módosítás  során  az  áfa  százaléka  csak  akkor  javítható,  ha  még  a  könyvelés  során  nem  került
felhasználásra.  Ha  igen,  akkor  csak  a  nevét  és  az  érvényesség  végét  lehet  módosítani.  A  törlésre
szintén igaz ez a feltétel. Ezeknél a soroknál a "Töröl" gomb nem is érhető el (inaktív).

7.4 Címlet

Itt  adhatók  meg  deviza  nemenként  a  címletek,  amik  a  napi  záráson  megjelennek  (az  Ön  döntése
alapján  előre  kitöltve  vagy  utólagosan  rávezetve  a  darabszámokat)  A  menüpontot  a  Törzsadatok  /
Címlet útvonalon éri el:
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A címletek  a  funkció  gombokkal  módosíthatók,  bővíthetők,  törölhetők.  A  művelet  minden  esetben  a
kiválasztott deviza nem soraira történik.

A módosítás és új címlet felvitele gyakorlatilag megegyezik:

A megnevezés és az érték  mellett  megadható az egyes címletek érvényessége is.  Ha nincs  kitöltve
egyik dátum sem, akkor a sor érvényes, ha valamelyik ki van töltve (vagy mindkettő), akkor az annak
megfelelő időszakban jelenik meg a lista készítésekor.

Címlet törlésére bármikor lehetőség van.

7.5 Munkaszám, költséghely, költségviselő

Minden vállalkozásnak magának kell eldöntenie, hogy megelégszik-e kizárólag a fokönyvbol nyerheto
adatokkal,  vagy  további  szempontok  szerint  is  szeretné  áttekinteni  a  könyvelés  során  megadott
adatokat,  információkat.  Ezt  segíti  a  munkaszám,  költséghely  és  költségviselo  kódok  használatának
lehetosége. Az Általános beállításokban engedélyezheti, illetve tilthatja ezek használatát. Amennyiben
ezek használata mellett dönt, itt adhatja meg ezeket a kódokat, megnevezéseket, de természetesen a
rögzítés  során  is  lehetoség  van  mindezek  bovítésére.  A  használat  tervezéséhez  fontos  információ,
hogy a könyvelés során a tételekhez rendelt kódok tetszoleges alábontásban és sorrendben kérhetok
le.  A  hierarchia  meghatározható  a  lista  ablakán!  A  menüpontot  a  Törzsadatok  /  Munkaszám,
költséghely, költségviselő útvonalon éri el:
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A  cég  nyitásakor  nem  kerülnek  előre  feltöltött  sorok  ezekhez  a  felbontásokhoz,  hiszen  ez  cégre
jellemző. A képernyő képen találhatóak csak mintaként szolgálnak:

A  választó  fülekkel  válthat  a  munkaszám,  költségviselő  és  költséghely  karbantartások  között.  A
funkció gombok arra a kódhalmazra lesznek hatással, amelyiket a választó füleken kijelölte. Nézzük a
bővítés  módosítás  folyamatát,  hiszen  az  ablak  azonos  lesz,  különbségként  csak  annyi  lesz
érzékelhető, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén nem mindegyik adatmező lesz módosítható:

Adja meg a rövid nevet (ez lesz az egyedi azonosító), a megnevezést illetve szükség esetén az idegen
nyelvű  megnevezést.  A  rövid  név  hossza 13 karakter,  így  az  EAN 13 vonalkód rendszer  használata
sem ütközhet akadályba. Döntse el, hogy az adott kód aktív vagy sem. A könyvelés során csak azok a
kódok  fognak  megjelenni,  amelyek  aktívak.  A  bővítés  és  a  módosítás  érvényesítését  a  "Tárol"
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gombbal végezheti el. Ha az adott kód már szerepel a könyvelésben, akkor a rövid név módosítására,
illetve  akód  törlésére  nincs  lehetőség.  A  törlés  gomb  csak  azoknál  a  soroknál  érhető  el  (aktív),
amelyek az előző feltételnek nem felelnek meg.

Ha sok kódot használ, akkor a kereső mezőbe gépelve a nevet, pozícionál a megfelelő sorra.

7.6 Pénztárak

A  programmal  10  önálló  pénztár  kezelhető,  pénztáranként  egy  meghatározott  devizanemre.  A
menüpontot a Törzsadatok / Pénztárak útvonalon éri el:

A pénztárak közül engedélyeznie kell azokat, amelyeket használni akar:

Az  első  oszlopban  látható,  hogy  mely  pénztárak  az  aktívak.  Aktívvá  tenni,  illetve  megszűntetni  az
aktivitását egy pénztárnak, illetve egyéb adatait változtatni a "Módosít" gombra kattintva lehet:
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A megnevezés alapján lehet majd a bizonylat készítés során kiválasztani a pénztárt.

A telephely adatai jelennek meg a pénztár bizonylat fejlécében:

A bizonylat sorszáma az alábbi módon épül fel:
XY{sorszám}/{év}
ahol

· X értéke "B" vagy "K" attól függően, hogy bevétel vagy kiadás
· Y értéke az itt megadott  betűjel
· sorszám értéke szigorúan egyesével növekvő az előző két értéken belül
· év az adott év

Ebből adódóan a betűjel egyedi kell, hogy legyen. Ha módosításkor olyan betűjelet ad meg, ami már
létezik, akkor figyelmeztetést kap.

A devizanemet a deviza, bank, árfolyam menüpont alatt felvettekből választhatja. Egy devizanem több
pénztárban is szerepelhet.

Főkönyvi  számlaszám  minden  olyan  esetben  egyedi  kell,  hogy  legyen,  amikor  a  devizanem  nem
"nemzeti  valuta".  A  számlaszámot  célszerű  egyeztetni  a  főkönyvvel,  feladáskor  ugyanis  az
állományban  ez  a  főkönyvi  szám  fog  szerepelni  és  csak  akkor  lesz  sikeres  a  fogadás,  ha  a  két
szoftverben azonosak a beállítások.

A  program  indulásakor,  illetve  minden  időszak  kezdetén  meg  kell  adni  az  aktuális  pénztár  nyitó
értékét. Ehhez kattintson a pénztár sorára, majd a "Nyitó érték" gombra:
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Töltse ki az érték mezőt, majd tárolja azt. A pénztár egyenlegébe, amit rögzítés során a képernyőn lát,
ez az érték is hozzáadódik.

7.7 Számlatükör

A  számlatükör  következetes  és  tervezett  felépítése  a  sikeres  munka  feltétele.  A  szoftver  a  cég
megnyitásakor  a  PM  által  javasolt  számlatükröt  felkínálja  használatra,  amelynek  módosítására,
bővítésére természetesen lehetősége van. A menüpontot a Törzsadatok /  Számlatükör útvonalon éri
el:

A  számlatükör  időszakhoz  rendelt,  ami  azt  jelenti,  hogy  nem  kell  megegyeznie  csak  a  szükséges
mértékben az egymást követő időszakokban.
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Minden esetben az ablak megnyitásakor a felhasználóhoz megadott időszak számlatükre jelenik meg.
Az  időszak  legördülő  menüben  van  lehetőség  másikat  is  kiválasztani.  A  műveletek  mindig  a
kiválasztott időszakra vonatkoznak. A főkönyvi számok területén a sötétebb hátterű sorok az összesítő
főkönyvi számokat jelzik, így vizuálisan láthatók. Nézzük először a bővítés és módosítás lehetőséget.
Ezek az ablakok gyakorlatilag megegyeznek, legfeljebb a főkönyvi szám nem módosítható, ha az már
a könyvelés során használva volt:

A  főkönyvi  szám  csak  0..9  karaktereket  tartalmazhat  és  hossza  maximum  10  karakter.  Lehetnek
összesítő  és  könyvelhető  főkönyvi  számok.  Az  összesítő  főkönyvi  számra  könyvelni  nem  lehet,  de
listákon  az  "alárendelt"  főkönyvi  számok  összegeit  tartalmazza.  Megadható  magyar  illetve  idegen
nyelvű  megnevezés  is.  A  valós  mérleg  illetve  a  hozzá  hasonló  tulajdonságú  listák  főkönyvi  szám
egyenlegének  meghatározásához  ki  kell  választani,  hogy  a  tartozik  értékből  kell  a  követel  értéket
kivonni vagy pedig fordítva. A felvitelt illetve módosítást a "Tárol" gombbal érvényesítheti.

A  törlés  feltétele  azonos  a  főkönyvi  szám  módosíthatóságával.  Ha  az  adott  főkönyvi  szám  már
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szerepel  a  könyvelésben,  akkor  annak  törlésére  nincs  lehetőség,  a  "Töröl"  gomb  nem  érhető  el
(inaktív).

A  kereső  mezőbe  ha  elkezd  begépelni  egy  főkönyvi  számot,  akkor  a  program  folyamatosan  a
karakterek  bevitele  szerint  pozícionál  (pl.:  3-as  billentyű  leütésekor  az  első  3-mal  kezdődő  főkönyvi
szám, utána az 1-es, az első 31-el kezdődő főkönyvi szám....)

A főkönyvi törzset listázhatja az alábbi opciók megadásával:

A  listázás  időszaka  eltérhet  az  előző  ablakon  kiválasztottól.  Megadható  a  főkönyvi  számok
intervalluma, a megnevezés nyelve, valamint a fájl típusa (lehet pdf vagy excel). Pdf lista esetén még
a tájolás (álló vagy fekvő) valamint a lista betűtípusa is megadható.

7.8 Automata kontírkód

Az  automata  kontírkódok  nem  mások  mint  sablonok.  Azoknak  a  gyakran  előforduló  könyvelési
tételeknek a sablonjai, aminek használatával a munka jelentősen gyorsítható és a hibázási lehetőség
minimálisra  csökkenthető.  Ez  a  törzs  is  időszakhoz  kötött,  így  más  és  más  lehet  különböző
időszakokban. Elegendő a sablon nevére (kódjára) hivatkozni a könyvelési ablakban, máris kitöltésre
kerülnek a főkönyvi számok, megnevezés, megjegyzés a könyvelés típusától függően. A menüpontot
a Törzsadatok / Automata kontírkód útvonalon éri el:

Az  automata  kontírkódok  az  infotéka  Kontír  FB  program  szűkített  funkcionalitású  ablaka,  itt  csak  a
pénztár sablonokat lehet definiálni:
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A  funkciók  a  kiválasztott  könyvelési  típusra  (jelen  esetben  csak  a  pénztárra)  és  időszakra
vonatkoznak. A kontírkódok területén megjelennek a már rögzített sablonok. A bővítés és módosítás
ablaka megegyezik. Nézzünk egy felvitelt a pénztár típushoz:

A  pénztárnál  nem  kell  megadni  csak  az  ellenszámla  jellegét,  az  ellenszámlát  és  az  áfa  főkönyvi
számot, mivel könyveléskor a pénztár főkönyvi szám adott lesz. A felvitt, módosított adatokat a "Tárol"
gombbal lehet véglegesíteni.

A "Törlés" gomb mindegyik sablon sornál elérhető, az automata kontírkód nem kerül a kontírozáskor
tárolásra. A törlés megerősítést követően hajtódik végre.

A  kereső  mezőbe  ha  elkezd  begépelni  egy  automata  kontírkódot,  akkor  a  program  folyamatosan  a
karakterek bevitele szerint pozícionál.

A sablonokat nyomtathatja is a "Listáz" gombra kattintva. Annak a könyvelési típusnak és időszaknak
az automata kontírkódjai kerülnek listázása, amelyiket kiválasztotta.
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VIII
Fejezet
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8 Műveletek

8.1 Pénztár bizonylat előállítása

Ez  a  fejezet  a  bizonylat  készítéssel,  a  rögzítés  folyamatával  foglalkozik.  Nézzük  a  lehetséges
folyamatokat:
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Bevétel vagy
kiadás

Fejadatok
kitöltése

Tétel rögzítés
kezdés

"Esc" vagy
"Mégsem"

Tétel rögzítés

Feladásra
kerül?

Kontírozás
kezdés

"Esc" vagy
"Mégsem"

Kontírozás

Elfogyott az
összeg?

nem

igen

nem

igen

nem

nem

Bizonylat, tétel és kontírozás műveletek
- ellenőrzés
- véglegesítés
- megnéz
- tétel műveletek (bővít, módosít, töröl)
- kontírozás műveletek (bővít, módosít, töröl, felbontások)

igen

igen

A  rögzítés  alapja  a  bizonylat.  Könyvelésnek  való  átadás  esetén  minden  kontírozott  tételnek
bizonylathoz kell  kapcsolódnia,  de egy  bizonylathoz akár  több  kontírozás  is  tartozhat.  Bizonylat  ilyen
értelemben egy számla, egy bérlista, stb. A bizonylat tartalmazza a közös információkat,  a tételeknél
csak az egyedi sajátosságokat kell megadni.
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A  pénztári  bizonylat  előállítása  menüpont  indításakor  (ha  több  aktív  pénztár  is  van)  először  ki  kell
választani azt a pénztárat, amire a műveletek vonatkoznak:

A  kiválasztott  pénztár  meghatározza  a  törzsadatokban  beállítottak  szerinti  devizanemet.  A  rögzítő
képernyő felépítése:

Bevételi, kiadási forint bizonylat készítése

A rögzítő képernyőn először azt  kell  eldönteni,  hogy bevételi  vagy kiadási bizonylat  készüljön. Ehhez
kattintson az ablak bal felső sarkában található gombok közül a kívántra. Az aktív típus a piros, vastag
betűvel kiemelt gomb:

Az időszakhoz tartozó eddigi bevétel és kiadás összesen, valamint az egyenleg látható még ebben a
sorban.  Az  egyenleget  követi  a  devizanem,  amit  már  a  pénztár  kiválasztásakor  a  törzsadatokban
megadott beállítások szerint használ a program.

A kiválasztást követően kezdődhet a bizonylat fej adatainak a megadása:

A háttérszín a munkaállomás paramétereinél a felhasználó által testre szabható a bevételi és kiadási
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bizonylatokhoz, így vizuálisan is azonnal látható a képernyőn, hogy melyik típus a kiválasztott.
Először  meg kell  adni  a bizonylat  keltét.  Ez beírható  a billentyűzetről,  illetve a mezőn állva  a  szóköz
vagy  F4  billentyű  lenyomására  a  megjelenő  naptárból  kiválasztható.  A  dátum  ellenőrzésre  kerül:  az
adott  pénztárban rögzített  legkésőbbi  dátumtól  korábbi  nem lehet.  Ez  a  feltétel  a  bevételi  és  kiadási
bizonylatokra külön vonatkozik.
A  partnert  a  törzsből  lehet  kiválasztani.  Ha  még  nem  található  meg,  akkor  ezen  a  képernyőn  a
rögzítésből  való  kilépés  nélkül  ez  a  bővítés  elvégezhető.  A  partnertörzs  a  képernyőnek  azon  a
területén  jelenik  meg,  amit  a  képernyő  felépítésében  a  törzsadatok  mutat.  A  Ctrl+Enter
billentyűkombináció hatására a bővítés ablak megjelenik, nem kell az egeret használni.

A fejadatok kitöltésekor megjegyzés adható meg, ami nyomtatásban is megjelenik.

Ha a bizonylat  feladásra kerül,  akkor  látható és  elérhető  lesz  a  képernyőn  zölddel  jelzett  kontírozási
rész, egyébként nem látható. Ez bizonylatonként eldönthető.

Ha a készítendő bizonylat a nap végi kerekítéssel kapcsolatos, akkor ezt jelölje.

A fej megadását követően következhet a tételek rögzítése:

A  tételnél  a  partner  vagy  a  megnevezés  kitöltése  kötelező.  A  partner  csak  a  partnertörzsből
választható  és  ugyanazok  a  lehetőségek  találhatók  meg  itt  is,  mint  a  fejadatoknál.  A  megjegyzés
szabadon megadható szöveg, ami a pénztárbizonylaton megjelenik.

A  bizonylat  dátuma  arra  a  konkrét  bizonylatra  vonatkozik,  amelyikről  pénztárbizonylatot  készít.  Ez  a
dátum nem kell, hogy megegyezzen a fejben megadott dátummal, de attól későbbi nem lehet.
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Végül  adja  meg  a  bizonylat  összegét  és  kattintson  a  tárol  gombra,  vagy  az  Enter  billentyűvel  csak
lépjen tovább.

Innentől két lehetőség van. Ha a fejadatoknál jelezte, hogy a bizonylat feladásra kerül, akkor azonnal
megkezdődhet  a  kontírozása  és  a  program  eszerint  folytatja  a  rögzítést.  Ha  nem  jelezte,  akkor
lehetőség van újabb tétel felvitelére, amit automatikusan elkezd a program. Ha nem akar újabb tételt
felvinni, akkor nyomja le az "Esc" billentyűt vagy kattintson a "Mégsem" gombra.

A tétel rögzítésének folytatásaként kezdődhet a kontírozás, ha ezt jelezte a fejadatban:

Az  automata  kontírkód  a  rögzítés  gyorsaságát  növeli.  A  törzsadatokban  van  lehetősége  a  gyakran
előforduló  kontírozásokat  sablonként  rögzíteni  és  itt  felhasználni.  A  sablon  kiválasztásával
automatikusan  kitöltésre  kerül  az  ellenszámla,  áfa  főkönyvi  szám,  megjegyzés.  Ha  szükséges  új
kontírkód felvitele, akkor azt rögzítés közben is megteheti.

Az  ellenszámla  és  az  áfa  ellenszámla  csak  a  számlatükörből  választható  ki.  Itt  is  elérhető  a
számlatükör módosítása, bővítése szükség esetén. Az áfa ellenszámla kitöltése nem kötelező!

Ha  az  áfa  ellenszámla  kitöltésre  került,  akkor  meg  kell  adni  az  áfa  teljesítés  dátumát,  valamint  a
későbbiekben az áfa kulcsot, nettó és áfa értéket. Az áfa gyűjtőkód is kötelezően kitöltendő ebben az
esetben, ha az általános beállításokban ezt megadta.

Ha az ellenszámla szerepel az általános beállításokban megadott vevő vagy szállító főkönyvi számok
között, akkor az áfa főkönyvi szám nem adható meg, de a hivatkozási számot ki kell tölteni. Ez abban
az esetben fordulhat elő, ha utalás típusú számlát készpénzben egyenlítenek ki.

Ha  nincs  áfa  főkönyvi  szám,  akkor  csak  a  bruttó  érték  tölthető  ki,  egyébként  meg  kell  adni  az  áfa
százalékot, a nettó valamint áfa értékét is.

Lehetőség  van  a  kontírozott  tételt  tovább  bontani.  Ha  az  általános  beállításokban  ezt  engedélyezte,
akkor  a  felbontás  azon  mezői  elérhetők.  A  munkaszám,  költséghely,  költségviselő  is  csak  törzsből
választható,  de  a  bővítésre  és  módosításra  itt  is  meg  van  a  lehetőség.  A  kontírozáskor  megadott
felbontások  feltételezik,  hogy  a  kontírozás  teljes  összege  jelenjen  meg  ezeken  a  felbontási
azonosítókon.  Ha  ettől  el  akar  térni,  akkor  a  kontírozást  követően  a  képernyőnek  azon  a  területén,
ahol  a  törzsadatok  is  megjelennek,  elvégezheti  a  felbontási  műveleteket.  Ilyenkor  tetszőleges
variációban adhatja meg alábontásokat, mindössze annyi a követelmény, hogy alábontás típusonként
az összeg nem haladhatja meg a teljes, felbontható értéket.

Ha  a  kontírozott  érték  elérte  a  bizonylat  tétel  összegét,  akkor  automatikusan  elkezdődik  egy  újabb
bizonylat tétel rögzítése, amit az előbbiekben leír módon szakíthat meg ("Esc" vagy "Mégsem" gomb)
Ha  a  kontírozott  érték  nem  érte  el  a  bizonylat  tétel  összegét,  akkor  automatikusan  elkezdődik  egy
újabb kontírozás sor rögzítése. Ha ezt nem akarja, akkor megszakíthatja az "Esc" billentyűvel vagy a
"Mégsem" gombra kattintva.

Ha az adott  bizonylathoz nem kerül  több tétel  rögzítésre,  vagy megszakítottuk a rögzítés folyamatát,
akkor érhetők el a bizonylatra, tételre és kontírozásra vonatkozó lehetőségek:

Tétel műveletek:
Az adott  tétel  módosítható,  törölhető illetve egy új  tétel  rögzítése indítható el.  Ha tétel  kerül  törlésre,
akkor a hozzá tartozó kontírozások is törlődnek.
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Kontírozás műveletek:
Az adott  kontírozás módosítható, törölhető, illetve egy új  kontírozás sor rögzítését  lehet  elkezdeni.  A
törzsadatok  helyén  megjelenő  felbontás  műveletekkel  lehet  a  tétel  összegéhez  vagy  annak  egy
részéhez munkaszámot, költséghelyet vagy költségviselőt rendelni.

Bizonylatra vonatkozó műveletek:
A bizonylatot véglegesítés előtt meg lehet nézni, ehhez kattintson a "Megnéz" gombra:

Ekkor  még  természetesen  sorszám  nincs,  de  minden  másban  megegyezik  az  elkészítendő,
nyomtatandó bizonylattal.

Az "Ellenőrzés" gombra kattintva megnézhető, hogy nem történt-e olyan hiba a rögzítés közben vagy
után,  ami  a  bizonylat  elkészítését  nem  engedélyezi.  Az  ellenőrzések  főleg  a  kontírozásokat  érintik.
Hálózati  alkalmazás  lévén  meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  rögzítés  és  a  véglegesítés  között  eltelt  időben
más felhasználó nem végzett-e olyan módosítást, ami kihathat erre a bizonylatra.

A "Véglegesítés" gomb a nevéből is adódóan elvégzi a végleges tárolást és a példányok nyomtatását
az  általános  beállításokban  meghatározott  példányban  és  módon  az  alapértelmezett  nyomtatóra,  ha
azonnali nyomtatás van beállítva.

Bevételi, kiadási valuta bizonylat készítése

A pénztár kiválasztásával már eldől,  hogy milyen deviza nemben lehet készíteni  bizonylatokat.  Ez az
általános  beállításoknál  szabályozható.  Az  imént  ismertetett  forint  műveletekhez  képest  az  eltérés
minimális.

A pénztár kiválasztása után

látható, hogy valutapénztár esetében a bevétel és kiadás valamint az egyenleg is a pénztárhoz rendelt
devizanem  szerint  jelenik  meg.  A  bevételi  és  kiadási  bizonylatok  közötti  fő  eltérés,  hogy  bevételi
bizonylat esetében árfolyam megadása kötelező, még kiadás esetén ez nem adható meg:
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Az alól egy esetben van kivétel, amikor későbbi elszámolásra kiadott összeg visszavételezése történik.
Ennek minden eddigitől eltérő folyamata van.

Későbbi elszámolásra kiadott előleg és visszavételezése

Valuta pénztár esetén az elszámolásra kiadott előleget már a fejadatoknál jelezni kell:

A példában adjunk ki 200 Eurót elszámolásra:

A  véglegesítést  követően  a  bevétel  gombra  kattintva,  nézzük  meg,  hogy  van-e  lehetőség  az  imént
kiadott összeg automatikus visszavételére:
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Látható, hogy az imént kiadott bizonylat megjelenik a táblázatban:

A kiválaszt gombra kattintva az aktuális napra megtörténik a visszavételezés. A két bizonylat között a
kiválasztással  kapcsolat  keletkezett,  ami  a  könyvelésnek  való  átadás  során  is  megmarad.  Ez  a
kapcsolat  biztosítja,  hogy  a  forintérték  számolásnál  a  visszavétel  során  ugyanaz  az  árfolyam legyen
érvényes, mint kiadásnál.

Felbontási műveletek

A  kontírozás  tételhez  további  felbontási  szempontok  rendelhetők.  Mindez  akkor  lehetséges,  ha  az
általános  paraméterekben  engedélyezte  ezek  használatát.  A  felbontás  történhet  munkaszámra,
költséghelyre  és  költségviselőre.  Ha  már  a  kontírozás  során  ezekhez  megadásra  kerül  felbontási
azonosító, akkor az megjelenik a felbontási műveletekben a teljes összegre vonatkozóan (bruttó vagy
nettó  a  beállítás  szerint).  Ha  nem  ennyire  egyértelmű  a  hozzárendelés,  akkor  ezzel  a  lehetőséggel
finomíthatjuk  azokat.  A  szabály  mindössze  annyi,  hogy  a  kontírozás  összegét  külön-külön  nem
haladhatják meg a munkaszámra, költséghelyre illetve költségviselőre rögzített  felbontások.  Nézzünk
egy ilyen felbontást (a kontírozás során nem adtunk meg értékeket ezekbe a mezőkbe!):

Kattintás a "Bővít" gombra:
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A képernyőn látható a felbontható összeg,  valamint  a három felbontási  mező közül  azok,  amelyeket
engedélyezett.  A  rögzítő  mező  egyben  kereső  mező  is,  a  jobb  oldalon  az  aktuális  felbontási
szemponthoz  megjelennek  a  törzsadatok  között  rögzített  azonosítók.  Ha  újabbra  van  szükség,  nem
kell  visszamenni  a  törzsadatokhoz  rögzíteni  azt,  a  "Bővítés"  gombbal  itt  is  megtehető.  Néhány
felbontás felvitele után:

Rögzítésre  került  munkaszám,  költséghely,  költségviselő  is.  A  felbontások  most  önállóak,  de
megtehető az is, hogy egy felbontás soron szerepel mindhárom vagy tetszőleges variációban. Ebben
az  esetben  az  infotéka  Kontírnak  történő  feladást  követően  lehetőség  van  ezek  alapján  speciális
kimutatásokra, akár tetszőleges hierarchiában is.

Kapcsolat az infotéka Kontír FB programmal

A  két  alkalmazás  között  akkor  van  valós  kapcsolat,  ha  mindkét  program  ugyanarra  az  adatbázisra
mutat (cégek létrehozása). Ebben az esetben a rögzítő ablak képernyőjén a gombok között elérhetővé
válik a "Kalmárból importál".

Ez a funkció megmutatja azokat a készpénzes bizonylatokat, amelyek:
· a pénztárnak megfelelő devizában készültek
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· az adott napra vonatkoznak
· még nem készült róluk pénztár bizonylat

Kattintson arra a sorra, amelyikről bizonylatot akar készíteni, majd nyomja meg a kiválaszt gombot. Az
infotéka Kalmár programban készült  bizonylat  megjelenik  a pénztár  bizonylat  előállítása  ablakban.  A
számlázásból  átvett  tételeket  nem lehet  kontírozni,  a  feladás  ezeknél  a  tételeknél  onnan  valósítható
meg és az ott beállítottak szerint kerül feladásra.

A  "Véglegesítés"  gombbal  elkészítheti  a  pénztár  bizonylatot.  A  "Kalmárból  importál"  gombot  ez
követően megnyomva látható, hogy ez a készpénzes bizonylat már nem jelenik meg!

8.2 Másolás

Ezzel  a  funkcióval  nem csak  egy  elkészített  pénztár  bizonylatról  tudunk  másolatot  készíteni,  hanem
akár az eredeti bizonylat elkészítésére is lehetőség van. Az általános beállításokban meg lehetett adni,
hogy a bizonylat készítés, nyomtatás a tárolást követően azonnal megtörténjen-e vagy sem. Ha ott az
lett beállítva, hogy nem azonnali nyomtatás, akkor az eredetieket is innen tudjuk elkészíteni.

Azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek a felső részben látható szűrésnek megfelelnek:
· időszak
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· pénztár
· bevétel vagy kiadás

A másolás történhet egyetlen bizonylatra vagy bizonylat intervallumra is. A kezdő bizonylat sorában a
bizonylatszám  felett  nyomja  meg  az  egér  bal  oldali  gombját,  majd  húzza  a  bizonylatszámot  az  alsó
részben  található  bizonylatszámtól  mezőbe.  Tegye  ugyanezt  a  bizonylatszámig  mezőre  is,  majd
kattintson a "Nyomat" gombra.
A  képernyő  képen  jól  látszik,  hogy  a  nyomtatott  oszlop  nem  tartalmaz  semmilyen  jelölést,  vagyis  a
bizonylatoknak  még  az  eredeti  példánya  sem  került  nyomtatásra.  Példánkban  végezzük  el  az  első
bizonylat nyomtatását.

A sikeres nyomtatást  követően a bizonylat  sorában megjelenik  a nyomtatás ikon,  ami  azt  jelzi,  hogy
erről a bizonylatról már csak másolat készíthető.

8.3 Sztornózás

Ezzel a művelettel a tévesen kiállított bizonylatokra lehet elvégezni logikai törlést.

A  másolás  funkcióhoz  hasonlóan azok  a  bizonylatok  láthatók,  amelyek  megfelelnek  a  felső  részben
található szűrésnek:

· időszak
· pénztár
· bevételi vagy kiadási bizonylat

A sorrend szerinti beállítás alapján lehet közelítő keresést végezni. A lehetséges sorrendek:
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A szotnózni kívást bizonylat sorára kattintson, majd nyomja meg a "Szornó" gombot. A műveletet meg
kell erősíteni:

Megerősítést  követően  elkészül  a  sztornózott  bizonylat  nyomtatása.  A  képernyőn  a  sztornó
oszlopában ezt ikonnal jelöljük:

A sztornózott bizonylat visszaállítására nincs lehetőség!

8.4 Feladás

A  szoftver  az  infotéka  Kontír  FB  programnak  készít  feladási  állományt  az  ott  megadott  struktúra
szerint.

A feladási ablak két fő funkció halmazra bontható szét, amit a fülekre való kattintással lehet elérni. A
művelet  indításakor  a  feladási  funkció  az  aktív.  Itt  meghatározható,  hogy  melyik  pénztárt  és  mely
időintervallumra kerül feladásra.

A karbantartás fülön:



infotéka Házipénztár FB73

© 2011 ... Infotéka Kft.

A már előző pontokban is ismertetett szűrés alapján láthatók a bizonylatok:
· időszak
· pénztár
· bevételi vagy kiadási bizonylat

A feladás fülön végezzük el a műveletet az 1. pénztárra és az időszakra. Egyszerre csak egy pénztár
feladása készíthető el!

Meg kell  adni egy fájlnevet,  ami a feladás elkészül.  Az infotéka Kontír  FB idegen adatok beolvasása
(6.  fiók)  ezt  a  fájlnevet  kell  kiválasztani  a  betöltéshez.  A  felkínált  könyvtár  a  program  telepítésének
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könyvtára, de tallózással más helyre is tehető az állomány. A fájlnév generálásában a feladás dátuma
a meghatározó, de ez is átírható. A "Mentés" gombra kattintva elkészül a feladási állomány. A feladási
állományba csak azok a bizonylatok kerülnek, amelyeknél a feladási dátum mező üres, vagyis
még nem került feladásra, valamint kontírozás történt!

A  karbantartás  fülre  visszakattintva  látható,  hogy  az  adott  időszakba  eső  tétel  sorában  megjelent  a
feladás dátuma:

Ha  a  feladást  meg  kell  ismételni,  akkor  a  bizonylat  sorokból  a  dátum  törölhető  a  "Visszatesz"  vagy
"Mindent  visszatesz"  gombokkal.  A  mind  visszatesz  funkció  azokat  a  bizonylatoknál  teszi  üressé  a
feladás dátumát, amelyek feladási dátuma megegyezik azzal, amelyiken állva a funkció el lett indítva.
Lehetőség van bizonylat közelítő keresésére is a sorrendnek megfelelően. Lehetséges sorrendek:
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9 Listák

9.1 Pénztár jelentés

A  számviteli  politikában  meghatározottakkal  összhangban,  a  vállalkozásnak  időszakonként  pénztár
jelentést kell készíteni. Ez az időszak jellemzően lehet napi, heti, havi vagy esetleg negyedéves.

A  pénztár  jelentéshez  ki  kell  választani  azt  a  pénztárt,  amelyikről  a  pénztár  jelentés  készülni  fog,
valamint  azokat  a  felhasználókat,  akik  által  készített  bizonylatok  megjelenjenek  a  listán.  Az
alapértelmezett  =  "Mindenki",  célszerű  ezt  az  opciót  választani,  ha  csak  valamilyen egyéb szempont
miatt nincs szükség ezáltali szűrésre.

Ha  a  "Napi  bontásban"  opciót  engedélyezzük,  akkor  a  megadott  intervallumon  belül  minden  olyan
napra fog készülni jelentés, amelyiken pénztármozgás történt.

Lehetőség van arra, hogy előre megadjuk a címletezés értékeit, akkor a jelentésen az is megjelenik,
ellenkező esetben "csak" a címleteknél üres rész, ahová a darabszám és érték kézzel beírható.

A  listán  minden  bizonylat  meg  fog  jelenni.  A  sztornózott  esetében  a  bizonylat  sorában  a  megfelelő
oszlopban ezt egy "*" karakter jelzi.

Példánkban nézzük meg a teljes januári jelentést napi bontás és címlet értékek megadása nélkül:
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A bekeretezett  részben  látszik,  hogy  az  időszak  összesenre  kimutatja  az  alkalmazás  a  kerekítésből
származó  különbségeket  (felette  napi  bontásban  is  látszik).  Ez  speciális  pénztár  bizonylatként
rögzíthető, a pénztár fejnél az opcióknál jelölni kell, hogy kerekítési bizonylat.

9.2 Tételes lista

A tételes lista a pénztár jelentésnél részletesebb információkat tartalmaz. Itt  megjelennek a bizonylat
fejrészében rögzített adatok mellett a bizonylaton szereplő tételek is.

A szűrési lehetőségek hasonlóak a pénztári jelentésen találhatókkal. Szűrési lehetőség van:
· pénztárra
· felhasználóra
· időszakra
· kiadási vagy bevételi bizonylatokra

Meghatározható, hogy az egyedi bizonylat azonosító megjelenjen-e a listán.
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10 Karbantartás (Tools)

10.1 Archív adatok karbantartása

Itt van lehetőség a pénztár bizonylaton található tételek kontírozásainak módosítására, törlésére,
bővítésére. Ha a bizonylat rögzítésekor nem került kontírozásra, utólag ez is megtehető ebben a
menüpontban. Ha az általános paraméterekben engedélyezte a munkaszám, költséghely,
költségviselő felbontást, akkor annak karbantartását, felvitelét is elvégezheti itt.

A bizonylatok szűrése az alábbiak szerint van lehetőség
· időszakra
· pénztárra
· bevételi vagy kiadási bizonylatra

Lehetőség van közelítő keresésre a sorrendnek megfelelően. A bizonylatokat az alábbi sorrendbe
tehetők:

A kontírozási műveletek a rögzítésnél megadott módon végezhetők el. Az alábbi funkciók állnak
rendelkezésre:

· bővít
· módosít (csak akkor érhető el, ha a tételhez van kontírozás)
· töröl (csak akkor érhető el, ha a tételhez van kontírozás)

A felbontás műveletek a rögzítés során részletesen kifejtésre kerültek, itt ugyanazok a lehetőség
állnak rendelkezésre.
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11 Mellékletek

11.1 Firebird verzió ellenőrzése

Indítsa el a Vezérlőpultot (Start menü / Beállítások)

Ha a Firebird telepítve van a gépen, akkor az megtalálható a vezérlőpulton:

Már a megnevezés is árulkodik a verzióról, de duplán kattintva a következő látható:
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Az infotéka Kontír FB program futásához a 2.1.x vagy későbbi verzió szükséges!

11.2 Firebird leállítása és eltávolítása

A Firebird verziójának ellenőrzése szerinti lépéseket végrehajtva eljut az alábbi ablakhoz:

Itt kattintson a , majd az  gombra, és ezzel megtörtént az adatbázis szerver
leállítása. Ha az adott verziót el szeretné távolítani a számítógépről, akkor a vezérlőpulton válassza a
programok telepítése és törlése pontot:
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Keresse meg a Firebird programot (névsorban követik egymást az alkalmazások), és kattintson rá:

Majd nyomja meg az "Eltávolítás" gombot.

 

Az Igenre kattintva megkezdődik az alkalmazás eltávolítása. Közben egyes fájlokra megerősítő
kérdést tehet fel, amiket hagyjon jóvá. A sikeres törlést az alábbi üzenet jelzi:

Ezt követően a telepítő lemezről az újabb verzió feltehető, vagy a legfrissebb letölthető az alábbi
címen:

http://www.firebirdsql.org/

Rendszergazdáknak:
Ha nem találja a Vezérlőpulton a Firebird bejegyzést, de a telepítő jelezte, hogy a számítógépen
installálva  van  egy  bizonyos  verzió,  akkor  az  előző  linkről  töltse  le  annak  a  verziónak  a
telepítőjét.  A  szolgáltatásokban  állítsa  le  azt,  majd  végezze  el  a  régebbi  verziónak  az  újbóli
telepítését. Ezt követően a leírtak szerint eltávolítható a Firebird korábbi verziója.

11.3 Az adatbázisok mentése

Mint  minden  programban,  az  infotéka  Kontír  FB  programban  is  szükséges  a  rendszeres  mentés  a
biztonságos  munkavégzéshez.  Ebben  a  menüpontban  van  erre  lehetőség.  Fontos!  Mentsen
lehetőleg minden nap a munka végeztével!
A menüpontot a File / Mentés, visszatöltés útvonalon éri el akkor, ha nincs egyetlen cég sem nyitva:
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Az alábbi ablak lesz látható:

Válassza ki azt a céget, amelyről mentést akar készíteni vagy egy korábbi mentést vissza akar tölteni
rá, majd kattintson a "Mentés" vagy "Visszatöltés" gombra.
Nézzük először a mentést:  Válassza ki  a mentési  útvonalat  és fogadja el  vagy írja át azt  a fájlnevet,
amit a program felkínál. Sikeres művelet esetén:

Visszatöltéskor  a  tallózó  segítségével  válassza  ki  azt  a  fájlt,  amit  a  kiválasztott  céghez  vissza  akar
tölteni. Kiválasztást követően a fájlról megjelennek azok az információk, amelyek ismeretében dönthet
a folytatásról:
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Ha rendben vannak az adatok, kattintson az "Igen" gombra. Sikeres művelet esetén:

A mentés  funkció  csak  akkor  használható,  ha  az  adatbázis  helyi  gépen  van  és  az  adatbázis
útvonala  LOCAL  beállítású.  Amennyiben  az  adatbázis  szerverre  van  telepítve,  akkor  a
szerveren lévő operációs rendszer mentési funkcióját kell használni!
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