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Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a
jogvédelem alá eső termék fogalmát. A termék elemei közé tartozik minden, a
termék megvásárlásakor a felhasználó birtokába  az  ellenérték fejében juttatott
fizikai és szellemi produktum. Ezen szoftvertermék elemei közé tartozik
kizárólagosság nélkül:
a szoftvert mint szellemi terméket fizikálisan kézzelfoghatóvá és ezáltal
használhatóvá tévő adattároló eszköz; a Felhasználói Kézikönyv; a szoftverhez járó
egyedi azonosító-kód (termékszám); az elemeket tartalmazó termékdoboz. A
szoftvertermék egészére és elemeire vonatkozóan is: © copyright. A
szoftvertermék egésze és elemei is a Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt.
(továbbiakban: Kiadó) tulajdonát képezik, ideértve, de ezzel mást nem kizárva, az
utólagos és egyéb felhasználásra vonatkozó jogokat. 
Tilos tehát a szoftvertermék egészét vagy elemeit a Kiadó írásos engedélye nélkül
továbbadni, sokszorosítani, a vásárláskor kapott formátumokon kívül más formában
tárolni, reprodukálni. Tilos továbbá a szoftver belső felépítését elemezni,
visszafejteni, a termék vásárlásakor engedélyezett módokon kívül telepítését
elvégezni. A szoftverterméket az általános szerzői jogok védik a hazai és
nemzetközi piaci forgalomban.Aki (magánszemély vagy szervezet) a fenti
rendelkezések ellen vét, az a mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően
törvényi felelősségre vonható, ellene büntetőeljárás kezdeményezhető!
Jelen Felhasználói Kézikönyvben előforduló adatok, példák kitaláltak, hacsak ennek
ellenkezőjére kifejezett utalás nem történik. A Kézikönyvben szereplő információk
külön értesítés nélkül változhatnak.A Kiadó garantálja, hogy a termék alapvetően
az e dokumentációban foglaltak szerint fog működni. 
Mindennemű valós vagy vélelmezett garancia érvényesítése a licencszerződésben
foglalt feltételek szerint lehetséges.A Kiadó nem vállal felelősséget a program által
indirekt módon okozott hibákért, anyagi vagy morális veszteségért, üzleti haszon
elmaradásáért vagy üzleti információk elvesztéséért.
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1 Általános tudnivalók a program használatáról

Az  Adatátadó  rendszer  segítségével  a  Kulcs-Soft  (SQL-alapú  adatbázis-kezelést
használó) programjai állíthatók kapcsolatba egymással. 

Fontos!  Csak  a  legfrissebb  programverziók  esetén  biztosított  az
adatátadás zavartalan működése.

Ezek a lehetőségek megkönnyítik adataink folyamatos feldolgozását. Úgy alakítottuk
ki, hogy ezzel meggyorsítsuk a könyvelési  munkát,  de bizonyos paraméterezéseket
és előkészítő munkálatokat el kell végeznünk.

Ajánlott a bizonylatok rendszeres feldolgozása, illetve a feladások elvégzése.

A következő adatátadásokat kezelhetjük az Adatátadó rendszerrel:

Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Házi kapcsolat

- Kulcs-Főkönyv felad a Kulcs-Házinak

- Kulcs-Házi felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Eszköz kapcsolat

- Kulcs-Eszköz felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Bér kapcsolat

- Kulcs-Bér felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Főkönyv  és  Kulcs-Készlet,  Kulcs-Számla,  Kulcs-
SzámlaPlusz kapcsolat

- Kulcs-Készlet / Számla felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Házi és Kulcs-Készlet, Kulcs-Számla, Kulcs-SzámlaPlusz
kapcsolat

- Kulcs-Készlet / Számla felad a Kulcs-Házinak
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Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Házi kapcsolat

- Kulcs-Egyszeres felad a Kulcs-Házinak

- Kulcs-Házi felad a Kulcs-Egyszeresnek

Kulcs-Egyszeres  és  Kulcs-Készlet,  Kulcs-Számla,  Kulcs-
SzámlaPlusz kapcsolat

- Kulcs-Készlet / Számla felad a Kulcs-Egyszeresnek

Az érintett programokban, a Karbantartás/Adatátadó rendszer futtatása menüpontra
kattintva, vagy a Start menüből indítva (Start/Minden program/Kulcs-Soft/Adatátadó
rendszer)  az  Adatátadó  rendszer  varázslójának  nyitóképernyője  jelenik  meg,  ahol
kiválaszthatjuk,  hogy  melyik  Kulcs-Soft  programból  melyik  programba  kívánunk
adatokat feladni.

Az  adott  irány  kijelölése  után  kattintsunk  kétszer  az  egér  bal  gombjával,  vagy
nyomjunk Enter-t, vagy <TOVÁBB> gombot. 

A  varázsló  képernyői  között  az  <ELŐZŐ>  és  a  <TOVÁBB>  gombokkal  léphetünk,  a
[Kilép] gombbal pedig bármikor kiléphetünk a programból.

1.1 Forrás adatok kitöltése

Miután  a  kezdő  képernyőn  kiválasztottuk,  hogy  melyik  programból  melyik
programba kívánunk feladni, megjelenik a forrás adatok kitöltése képernyő.
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Itt választhatjuk ki, azt a céget, vagy azt a fájlt,  amelyből az adatokat fel kívánjuk
adni a cél programba.

A  cégnév  felett  láthatjuk,  hogy  mely  programból  történő  feladást  választottuk.  A
legördülő menü segítségével válasszuk ki azt a céget, majd annak évét, amelyből az
adatokat fel kívánjuk adni a célprogramba.

Amennyiben  nincs  a  gépen  a  forrás  adatokat  tartalmazó  program,  jelöljük  be  a
„Fájlból  szeretném  a  feladást  elvégezni”  opciót.  A  bejelölést  követően  az  Útvonal

melletti  mező  aktív  lesz.  A    „tallózó”  gomb  segítségével  válasszuk  ki  azt  az
útvonalat, ahol a forrás programban elkészített feladás fájl található. 

A program figyelmeztet, ha a kiválasztott fájlból már történt feladás.  

Abban az esetben, ha a kiválasztott fájl hibás, vagy véletlenül olyan fájlt jelöltünk ki
feladásra,  amelyet  nem  a  forrás  programba  készítettünk  el,  egy  figyelmeztető
üzenet  jelenik  meg.  Ezen  az  üzeneten  <OK>-t  nyomva  ellenőrizhetjük  melyik  fájlt
jelöltük  ki  és  másikat  választhatunk  szükség  esetén,  vagy  a  <KILÉP>  gombbal
megszakíthatjuk a folyamatot.

Több felhasználó esetén, vagy ha a Rendszergazda jelszavát megváltoztattuk, akkor
a  <TOVÁBB>  gomb  megnyomása  után  megjelenő  képernyőn  a  Felhasználónév  és
Jelszó  mezőbe  írjuk  be  az  Adatátadó  rendszer  használatához  jogosultsággal
rendelkező felhasználó nevét és jelszavát.

1.2 Cél adatok kitöltése

A  Forrás  adatok  kitöltése  után  a  Cél  adatok  kitöltése  képernyőre  lépünk.  Ez
kezelésben megegyezik a Forrás adatok kitöltése képernyővel.
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 A  cégnév  felett  láthatjuk,  hogy  mely  programba  történik  a  feladás.  A  legördülő
menü  segítségével  válasszuk  ki  a  azt  a  céget,  majd  annak  évét,  amelybe  az
adatokat fel kívánjuk adni.

Fájlba  történő  feladás  esetén  (két  program  nem  azonos  gépen  van)  jelöljük  be  a
„Fájlba szeretném feladni az adatokat” opciót. 

A  bejelölést  követően  az  Útvonal  melletti  mező  aktív  lesz.  A    „tallózó”  gomb
segítségével válasszuk ki azt az útvonalat, ahol a ahová a fájl el szeretnénk menteni.
Fájlba  történő  feladásnál  a  „Megjegyzés”  rovatba  az  elkészítendő  feladásfájlhoz
adhatunk  meg  maximum  255  karakter  hosszúságban  információt,  ami  a  cél
programban fogja segíteni a fájl azonosítását.

Amennyiben  a  forrás  és  cél  cég  neve  nem  egyezik  meg,  erről  egy  figyelmeztető
üzenetet kapunk.

Több felhasználó esetén, vagy ha a Rendszergazda jelszavát megváltoztattuk, akkor
a  <TOVÁBB>  gomb  megnyomása  után  megjelenő  képernyőn  a  Felhasználónév  és
Jelszó  mezőbe  írjuk  be  az  Adatátadó  rendszer  használatához  jogosultsággal
rendelkező felhasználó nevét és jelszavát.

1.3 Szűrőfeltételek

A  szűrőfeltételek  program-specifikusak.  Adott  feladásnál  más  és  más  feltételek
kialakítása szükséges, ezért azokat az adott részeknél tárgyaljuk részletesen.

Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Házi kapcsolat

- Kulcs-Főkönyv felad a Kulcs-Házinak

- Kulcs-Házi felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Eszköz kapcsolat

- Kulcs-Eszköz felad a Kulcs-Főkönyvnek
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Kulcs-Főkönyv és Kulcs-Bér 2007 kapcsolat

- Kulcs-Bér felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Főkönyv  és  Kulcs-Készlet,  Kulcs-Számla,  Kulcs-
SzámlaPlusz kapcsolat

- Kulcs-Készlet / Számla felad a Kulcs-Főkönyvnek

Kulcs-Házi és Kulcs-Készlet, Kulcs-Számla, Kulcs-SzámlaPlusz
kapcsolat

- Kulcs-Készlet / Számla felad a Kulcs-Házinak

Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Házi kapcsolat

- Kulcs-Egyszeres felad a Kulcs-Házinak

- Kulcs-Házi felad a Kulcs-Egyszeresnek

 Kulcs-Egyszeres  és  Kulcs-Készlet,  Kulcs-Számla,  Kulcs-
SzámlaPlusz kapcsolat

- Kulcs-Készlet / Számla felad a Kulcs-Egyszeresnek

1.4 Adatok feldolgozása és összegző információk

A  szűrőfeltételek  kialakítása  után  a  következő  képernyőn  a  kiválasztott  adatok
gyűjtése  történik.  Ha  a  megadott  szűrőfeltételeknek egy  bizonylat  sem felelt  meg,
akkor arra figyelmeztet a program.



Adatátadó rendszer10

© 2007 Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt.

Összegzés

A kiválasztott adatok gyűjtése után a befejező képernyőre jutunk. Itt értesülhetünk
róla,  hogy  a  varázsló  lépései  sikeresek  voltak,  valamint  összesítő  információkat
láthatunk a feladott adatokról.

 Az összesítőben láthatjuk a forrás program adatait, a cél program adatait, valamint
a feladás dátumát, cég, év megnevezését, feladott tételek számát.

(Készlet  és  Számla  programból  történő  feladásnál  ki  kell  választanunk,  hogy  a
készpénzes  számlák  bekerüljenek-e  a  vevő-,  szállító  analitikába  is,  vagy  csak  a
pénztár naplóba.)

Nyomjuk meg az <INDÍTÁS> gombot a feladásba bekerült tételek megtekintéséhez.
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1.5 Tételek megtekintése

 
A  „Tételek  megtekintése”  képernyőn  található  az  összes,  a  szűrőfeltételeknek
megfelelő tétel, amelyet kijelöltünk a feladásra. 

Elsőként  a  tételsorok  színeinek,  valamint  az  ikonsorban  helyet  kapott  ikonok
jelentését tárgyaljuk.

Színek

 
· Fehér:  Fehérrel  jelöljük  a  feladásra  váró  tételeket,  valamint  azokat,  amelyek  a

feladás előtt le lettek ellenőrizve.

· Piros:  A  Adatátadó  rendszerben  pirossal  jelöljük  azokat  a  tételeket,  amelyek  a
feladás indítása ELŐTT lettek kihagyva.

· Sárga:  Az  ellenőrzés,  vagy  feladás  KÖZBEN  kihagyott  tételek  sárga  színnel
jelennek meg a listában.

· Zöld: A sikeresen feladott tételek zöld színnel szerepelnek a listában.

· Sötét piros: Amennyiben egy tétel feladása valamely okból sikertelen, a program
sötét piros színnel jelöli.
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A tétel állapotát az Állapot oszlopban tekinthetjük meg, itt jelzi a program, hogy az
adott  tétel  milyen  státuszban  szerepel  a  feladásban  (pld.  Ellenőrzés  közben
kihagyott).

Elérhető funkciók

Az  ikonsorban  lévő  műveletek  előhívhatók  a  LISTA  és  MŰVELET  menüpontokban,
valamint billentyű kombinációval és egér kattintással is.

Tételek bizonyos oszlopainak módosítása

Lehetőség van a tételek listáján bizonyos adatok módosítására.

Az <F4>  billentyűt megnyomva, vagy a  LISTA/TÉTEL  BIZONYOS  OSZLOPAINAK  MÓDOSÍTÁSA

menüpontra kattintva, az aktuális tétel sorának értékeit megváltoztathatjuk. 

Az  <F4>  megnyomása  után  olyan  mezőnél,  ami  nem  szerkeszthető  a  program
figyelmeztető üzenetet küld.

Szerkeszthető mezők:

· Főkönyv -> Házi: Részleg és munkaszám, Megjegyzés.

· Házi -> Főkönyv: Bizonylatszám (1,2,3), Megjegyzés (1,2,3), Áfakulcs (1,2,3),
Összeg (1,2,3), Részleg és munkaszám. A program figyeli, hogy a részösszegek
értéke (1. összeg, 2. összeg…) megegyezik-e a főösszeg értékével (Összeg
oszlop).

· Eszköz -> Főkönyv: Főszámla, Ellenszámla, Részleg és munkaszám, Megnevezés.
Figyeli hogy ne lehessen azonos a két főkönyvi szám.

· Bér -> Főkönyv: Az Állapot oszlop tartalmán kívül, az összes adat szerkeszthető.

· Készlet-> Főkönyv: V/Sz főkönyvi szám, Megjegyzés, Részleg és munkaszám,
Nettó főkönyvi szám (kivetítésnél).  

Tétel kihagyásra jelölése / Tételek ellentétes kihagyásra jelölése

A  kihagy  gombbal  egy  adott  tételt  még  a  feladás  előtt  kihagyhat  a  feladásból.  A
program  a  kihagyott  tételeket  figyelmen  kívül  hagyja.  Az  ellentétes  kihagyás
egyfajta ’”inverz” kihagyást jelent. Azokat a tételeket jelöli be kihagyottnak, amelyek
még nincsenek kihagyva. Azaz minden „fehér” sort. Az ezzel a funkcióval kihagyott
tételek piros színnel jelennek meg a listában. 
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Tételek nyomtatása

A listavarázsló segítségével.  Listát nyomtathat képernyőre,  nyomtatóra,  Excelbe és
szöveges fájlba is. 

Keresés

Az ikon segítségével <F3> kereshetünk a tételek között. A listában használhatjuk a
gyorskeresést is. 

Tételek ellenőrzése

A  pipa  jelet  formázó  ikonnal  még  a  feladás  előtt  leellenőrizhetjük  tételeinket.  (A
Feladás is leellenőrzi a tételeket, ezért ez a lépés akár ki is hagyható! Hasznos lehet
azonban,  hogy  első  lépésként  leellenőrizzük,  korrigáljuk  tételeinket,  majd  utána
indítjuk  el  a  feladást,  tudva,  hogy  ott  már  semmi  adategyeztetésre  nem  lesz
szükség.)

Tételek feladása

Ezzel az ikonnal indíthatja el magát a feladást. A Feladás először leellenőrzi az adott
tételt és utána adja fel a Főkönyvnek. A feladott tételek zöld színnel jelennek meg. A
feladás befejezéséről figyelmeztető üzenetet küld a program.

Bármely  tételt  egyenként  is  ellenőrizhetünk,  feladhatunk.  Ehhez  a  tételen  állva
nyomjuk meg az egér jobb gombját, majd válasszuk a Tétel  ellenőrzése és/vagy a
Tétel feladása lehetőséget.

A feladás bármikor az <ESC>, vagy a <MEGSZAKÍTÁS> gombbal megszakítható.

1.6 Adategyeztetés

Lehetőség van az adatok korrigálására, ha az Adatátadó rendszer hiányosan kitöltött
tételt  talál.  Ez  a  korrigálás  az  „Adategyeztetés”  nevű  képernyőn  történik.  Ez  a
képernyő csak akkor  jelenik  meg,  ha  valami  nem azonosítható  be  egyértelműen  a
program számára.

A  Problémás  adat  mezõben  található  értéket  kell  a  Helyettesítõ  adat  mezõben
korrigálni.
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Az adategyeztető képernyőkön található gombok, ikonok jelentése:

Tipp:  hasznos  tippek  a  figyelmeztető  üzenetek  elkerülése  érdekében.  Például
hiányzó  főkönyvi  számnál  a  program  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  használja  a
számlatükör importot a további figyelmeztetések elkerülése végett.

Frissít: a hiányzó adatokat a feladás futása közben is felvihetjük a cél programba,
majd  a  frissít  gomb  megnyomásával  az  Adategyeztető  képernyőn  is  megjelenik  a
felvitt adat.

A  „Továbbiakban  erre  cserélje  le  az  összes  ugyanilyen  problémás  tételt”
opció  bejelölésével  egy  adott  tételnél  javított  név  /  főkönyvi  szám  /  részleg-
munkaszám stb. a többi hasonló hiányosságú tételnél is javításra kerül. 

A <MEGSZAKÍTÁS> gombbal bármikor megszakíthatjuk az ellenőrzést / feladást.

Az  <OK>  gombbal  a  tétel  korrigálása  után  tovább  folytathatjuk  az  ellenőrzést  /
feladást.

A <KIHAGY> gombbal kihagyhatjuk az adott tételt a feladásból (sárga színt kap).

Az  ellenőrzés  során  előforduló  figyelmeztetések  és  azok
jelentései

 
§ A fogadott név nem található: amennyiben a feladó programban felvitt partnerek

között van olyan, amely a cél programban nem található, a program lehetőséget
biztosít  arra,  hogy  egy másik  (vagy ugyanaz  a  partner,  de  más  néven  szereplő)
partnerre cseréljük a tétel ügyfelét. Ha nem szerepel egyáltalán az adott partner,
akkor arra is van lehetőség, hogy az Adategyeztető képernyőn felvigyük az adott
nevet.
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§ A  fogadott  főkönyvi  szám  nem  található  a  számlatükörben:  ezt  a  figyelmeztető
üzenetet  kapjuk,  ha  nincs  kitöltve  főkönyvi  szám, vagy a  kitöltött  főkönyvi  szám
nem  szerepel  a  Főkönyvi  számlatükörben.  Válasszuk  ki  a  legördülő  listában  a
megfelelő  főkönyvi  számot,  vagy  vigyük  fel  a  Főkönyvbe,  esetleg  hagyjuk  ki  az
adott tételt és korrigáljuk azt a feladó programban.

§ A fogadott részleg- munkaszám nem található: részleg- és munkaszám használata
esetén  vagy  válasszon  ki  egy,  már  létező  részleg-  munkaszámot,  vagy  vigye  fel
azt  a  célprogramba,  esetleg  az  [Ok]  gomb  megnyomásával  a  tétel  részleg-  és
munkaszám nélkül kerül feladásra a célprogramba.

§ A  fogadott  Áfa  kulcs  nem  található:  a  Adatátadó  rendszer  figyeli,  hogy
megfelelően  lettek-e  kitöltve  az  Áfakulcsok.  Ellenőrzi  például  a  Házipénztárban,
hogy  bevételi  bizonylathoz  Fizetendő  Áfa,  kiadási  bizonylathoz  Előzetesen
felszámított  Áfa  lett-  e  kiválasztva.  Ez  az  üzenet  akkor  is  megjelenhet,  ha  a
programokban nem azonos  módon  nevezte  el  az  Áfa  kulcsokat.  Hibás  /  hiányos
kitöltés esetén itt korrigálhatja.

§ A fogadott valutanem nem található: vigye fel a valutanemet, vagy válasszon ki a
meglévők közül egyet.

§ Hiányzó  árfolyam:  valutás  tételnél  hiányzik  az  árfolyam.  Az  Adategyeztető
képernyőn vigye fel a hiányzó árfolyamot.

§ A  főszámlaszám  nem  állapítható  meg  automatikusan:  Hiányzó  főszámlaszám.
(Pénztári főkönyvi szám, vevő, szállító főkönyvi szám hiányzik). Előfordulhat, hogy
valutás  könyvelésnél  a  program  nem  tudja  egyértelműen  eldönteni,  hogy  mely
pénztári vagy banki számlára könyvelje az adott valutanemet. Ebben az esetben a
teendők azonosak a hiányzó főkönyvi számnál leírtakkal.

 



FejezetII
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2 Feladás - Programspecifikus jellemzők

2.1 Főkönyv felad a Házinak

A Kulcs-Főkönyv a pénztár naplóra könyvelt tételeket adja fel a Házipénztárnak, ahol
pénztárbizonylat  keletkezik.  FONTOS!  A  Főkönyv  nem  ad  fel  a  Házipénztárnak
főkönyvi számokat és Áfa kulcsot. Az ilyen részletezettségű analitikának csak akkor
van jelentősége, ha a Házipénztár ad fel tételeket a Főkönyvi programba!

Szűrőfeltételek

Ha szeretné, hogy a program részlegszámonként új bizonylat sort készítsen, jelölje
be  a  „részlegszámok átvétele”  opciót.  A  munkaszámoknál  ugyanígy.  Ez  azt  jelenti,
hogy új sor keletkezik akkor is, ha a könyvelt tételek mindenben megegyeznek, csak
a részleg- és/vagy munkaszámuk eltérő.

Ha nem jelöli be a részleg- és/vagy munkaszámok átvételét, akkor a program nem
veszi  figyelembe  a  tételek  részleg-,  munkaszámait  (nem  is  adja  fel  azokat).
Bizonylatszám változásnál  új  sor  keletkezik,  ügyfél  változásánál  pedig  új  bizonylat.
Ha  eléri  a  három  sort,  akkor  a  negyedik  sor  értelemszerűen  a  következő
pénztárbizonylatra kerül át.

A  korábbi  tételek  kihagyása  opcióval  a  már  feladott  tételek  nem  jelennek  meg  a
listában és nem kerülnek feladásra.

2.2 Házi felad a Főkönyvnek

A Kulcs-Házi program a pénztárbizonylatokat adja fel a Főkönyvnek pénztáranként.

Szűrőfeltételek

Több  pénztár  használata  esetén  válassza  ki  a  legördülő  menü  segítésével  a
megfelelő  pénztárat.  Lehetőség  van  bizonylatsorszám,  valamint  külön  mozgásnem
(bevétel, kiadás) szűrésre is.

 A  korábbi  tételek  kihagyása  opcióval  a  már  feladott  tételek  nem  jelennek  meg  a
listában és nem kerülnek feladásra.

Adategyeztetés

Az  adategyeztető  ablakon  megjelenő  „Hiányzó  árfolyam”  figyelmeztetés
Házipénztárból történő feladásra vonatkozó jellemzői:

· Házipénztárban valutás könyvelés esetén a következő esetek fordulhatnak elő:
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· Házipénztárban van árfolyam és  azonos  a  Főkönyvben lévő árfolyammal:  a  tétel
adategyeztetés nélkül feladásra kerül

· Házipénztárban nincs, Főkönyvben van árfolyam: a Adatátadó rendszer a Főkönyvi
árfolyamot veszi figyelembe a tételhez.

· Házipénztárban  van,  Főkönyvben  nincs  árfolyam:  a  Főkönyv  átveszi  a
Házipénztárban lévő árfolyamot!

· A  Házipénztárban  van  árfolyam,  de  nem  azonos  a  főkönyvi  árfolyammal:  A
főkönyvi árfolyam kerül a tételhez!

· Nincs  egyik  programban  sem főkönyvi  szám:  Vigye  fel  valamelyik  programba az
árfolyamot.  (Érdemes a  Főkönyvben megtenni  és  az  adategyeztető  képernyőn a
Frissítés gomb megnyomásával az árfolyam megjelenik)

Részleg-  és  munkaszámok  használata  esetén  a  Házipénztár  tételenként  adja  fel
azokat a Főkönyvbe.

Tételek megbontása

Csak a „Tételenként külön bizonylat” választása esetén érhetõ el ez a funkció, ekkor
a „Tételek megtekintése ablakban”, a Mûveletek menübõl.

2.3 Eszköz felad a Főkönyvnek

Értékcsökkenés  és  egyéb  tárgyi  eszközökkel  kapcsolatos,  főkönyvi  elszámolást
igénylő tranzakciók feladása a Kulcs-Főkönyv felé.

Szűrőfeltételek

A  szűrőfeltételeknél  válasszuk  ki  a  megfelelő  értékcsökkenési  definíciót.  Eszköz
programból történő feladásnál kötelező legalább az időszak végét megadni.

FONTOS! Mielőtt elindítjuk a feladást a program leellenőrzi, hogy minden eszköznél
megfelelően  ki  lettek-e  töltve  a  főkönyvi  számok.  Ha  olyan  eszközt  talál,  ahol
hiányosan  lettek  kitöltve,  figyelmeztető  üzenetet  küld  és  nem  enged  továbblépni,
ezért  érdemes  a  feladás  elindítása  előtt  megbizonyosodni  arról,  hogy  megfelelően
lettek az eszközök feltöltve.

A tranzakció külön kijelölhetõk, valamint beállítható az is, hogy a terv szerinti ÉCS-t
göngyölve, vagy tételesen (az ÉCS tényleges dátuma szerint)  összesítve adja fel a
rendszer.

A  korábbi  tételek  kihagyása  opcióval  a  már  feladott  tételek  nem  jelennek  meg  a
listában és nem kerülnek feladásra.
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2.4 Bér felad a Főkönyvnek

Szűrőfeltételek

Bér  programból  történő  feladás  esetén,  az  Időszak  mezőben,  a  feladni  kívánt
időszakot kell kiválasztani. 

A  Feladás  dátuma  mezőben  azt  az  időpontot  kell  megadnunk,  mellyel  a  Kulcs-
Főkönyvben - a feladás során keletkező könyvelendő tételeket - könyvelni kívánjuk. 

2.5 Készlet és Számla felad a Főkönyvnek

A  Kulcs-Készlet  és  Számla  /  Számla,  SzámlaPLUSZ  program  feladja  a  Kulcs-
Főkönyvnek  a  bejövő,  kimenő,  előleg,  stornó,  helyesbítő,  rontott  számlákat
(bizonyos feltételekkel).

Fontos!  Mielőtt  a  feladást  elkezdenénk,  ki  kell  alakítania  a  főkönyvi  számok
rendszerét  a  Kulcs-Készlet  és  Számla  programban  (erről  a  Készlet  és  Számla
programban  a  Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő  beállítások/Adatátadó  rendszer
pont dokumentációjában olvashatunk részletesen).

Szűrőfeltételek

 

Válasszuk ki, hogy a kimenő gépi, kézi, előleg számlákat és/vagy a bejövő számlákat
kívánjuk a feladásban szerepeltetni.
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 Ha  nem  kérjük  az  előleg  számlák  gyűjtését,  akkor  azok  a  kimenő  számlák  sem
kerülnek  a  feladásba,  amelyeken  előleg  felhasználás  szerepel!  Ha  csak  a  kimenő
gépi  számlákat  kérjük,  akkor  belekerül  minden  kimenő  számla  (az  előleget
tartalmazó is).

 
A  megfelelő  dátumok  kitöltése  mellett  lehetőség  van  a  bejövő  számlák
iktatószámaira is szűrni. A korábbi tételek kihagyása opcióval a már feladott tételek
nem jelennek meg a listában és nem kerülnek feladásra. A Ki nem nyomtatott gépi
számlák kihagyásával azok a számlák nem kerülnek feladásra, amelyeket még nem
nyomtattak ki nyomtatóra. EVA-s feladás (ÁFA nélküli könyvelés) opció kiválasztása
esetén,  a  bruttó  értékek  kerülnek  át  a  könyvelő  programba  történő  feladás
tételeiben.

Lehetőségünk van Valutanem és Fizetési mód szerinti szűkítésre is.

Összegző ablak

A Szűrőfeltételek kialakítása után az összegző ablakon ki kell  választanunk, hogy a
készpénzes  számlák  bekerüljenek-e  a  vevő-,  szállító  analitikába  is,  vagy  csak  a
pénztár  naplóba  (készpénzesnek  tekinthető  minden  olyan  fizetési  móddal  kiállított
számla,  amelyhez  a  Főkönyv  programban  a  „Készpénzes  fizetési  mód”  be  lett
jelölve).  Amennyiben  a  vevő-,  szállító  naplóba  is  belekerülnek,  a  program
automatikusan legenerálja annak pénztári  kipontozását és megjelennek a tételek a
vevő-  szállító  analitikában.  Az  [Indítás]  gombbal  jutunk  a  Tételek  megtekintése
képernyőre.
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Tételek megtekintése

  

Kivetítés

A  Készlet  és  Számla  programból  történő  feladásnál  megjelenik  egy  új  ikon,  a
Kivetítés  ki-  és  bekapcsolása  (F6).  A  Kivetítéssel  a  tételek  listája  alatt  egy  új
táblázatban  megtekinthetjük  a  számla  nettó  főkönyvi  számát,  Nettó  értékét,  Áfa
főkönyvi  számát  és  Áfa  kulcsát.  A  Feladás  a  továbbiakban  ugyanolyan  módon
történik, mint ahogy azt a leírás elején részletesen kifejtettük.

Tételek megbontása

A  tételek  kivetített  soraiból  érhetõ  el  ez  a  funkció.   Ekkor  dupla  kattintással  a
Megbontás ablakban bontható meg egy tétel szükség esetén.
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Specialitások

Rontott számla:  a  program kizárólag olyan rontott  számlát ad fel  a  Főkönyvnek,
amely számla már éles változatában fel lett adva a Főkönyvnek. Ha a számla még
nem  lett  feladva,  akkor  rontott  állapotában  se  kerül  lekönyvelésre  a  Főkönyvben
(feladás  után  zöld  lesz,  mert  a  feladásba  bekerült  a  tétel,  attól  függetlenül,  hogy
könyvelni nem könyveltünk semmit).

Stornó  /  Stornírozott  számla:  A  Adatátadó  rendszer  kezeli  a  stornózást  is.  A
stornó számla ellentétesen lesz lekönyvelve, mint az eredeti számla.

Helyesbítő  /  Helyesbített  számla:  A  helyesbítés  specialitása,  hogy  új  tételt  is
vihetünk fel a helyesbítő számlára.

A  főkönyvben  három  tétel  fog  keletkezni:  1:  eredeti  számla  2:  helyesbítő  számla
azon része, ami az eredeti számla tételeit tartalmazza ellentétes előjellel (ellentétes
könyvelés, ugyanúgy, mint a stornózásnál) 3: a harmadik tétel a helyesbítő számlán
lévő új tételeket tartalmazza, mintha az egy új számla lenne.
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Előleg  számla:  Az  előleg  számla  automatikus  könyveléséhez  a  következő  adatok
megadása  szükséges  a  Főkönyv  programban:  egy  új  banknapló  létrehozása  és  a
kimenő speciális  áfák  közé  a  kapott  előleg áfát  feltölteni.  Amíg  az  Alapbeállítások/
Egyéb fülön belül a speciális áfáknál a kapott előleg számlaszáma nincs kiválasztva,
az  előleg  feladása  nem  lehetséges.  Fontos,  hogy  az  előleg  számla  feladásánál  a
program  felkínálja  a  létező  banknaplókat  (kivéve  a  384-es  alap  banknaplót),  de
mindenképpen a felvitt új banknapló legyen kiválasztva, különben a program nem a
kapott előleg főkönyvi számra (pld. 453) fogja az előleget könyvelni, hanem egyéb
banknaplóra!

A program nem ad fel olyan kimenő gépi / kézi számlát, amelyre helytelenül pozitív
összeggel vitték fel az előleg felhasználást és nem negatívval.  

Nullás  számla:  A  0  végösszegű  számlák  nem  kerülnek  lekönyvelésre  a
Főkönyvben. A Tételek listáján zöld színnel jelöli meg a program a tételt.

Ha egy számlán van pozitív és negatív tétel is, és a tételek főkönyvi száma és/vagy
Áfa kulcsa különbözik, akkor a számlát a program nem viszi át a főkönyvbe, és erre
figyelmeztet is. Amennyiben azonos főkönyvi számú és Áfa kulcsú tételeknél  fordul
elő a pozitív és negatív tételsor, akkor azokat göngyöli a feladás.

A program figyelmeztető üzenetet küld olyan kimenő számla feladásánál, amely már
szerepel  a  Főkönyvben.  Az  [Igen]  gomb  hatására  a  program  újra  lekönyveli  a
számlát a Főkönyvben, új tételként. A [Nem] hatására a tétel  nem kerül feladásra.
Amennyiben szeretné, hogy ne jelenjen meg többet ez a figyelmeztetés, jelölje be a
„Ne  figyelmeztessen  újból”  opciót.  Fontos,  hogy  a  bejelöléssel  a  program  minden
olyan  kimenő  számla  feladásánál  a  választott  lehetőség  szerint  fog  eljárni,  tehát
vagy  minden  ilyen  számlát  újra  lekönyvel,  vagy  nem  könyveli  újra.  Ha  szeretné,
hogy minden ilyen esetben megjelenjen a figyelmeztetés, ne tegyen pipát az opció
mellé.

Rontott számlánál nem figyelmeztet a program, ugyanis az adott számla már fel lett
adva a Főkönyvnek, de a számla rontása még nem.

Hiányzó  fizetési  módnál  lehetőség  van  az  Adategyeztető  képernyőn  felvinni  az  új
fizetési  módot.  A  program  ilyen  esetben  megkérdezi,  hogy  az  adott  fizetési  mód
készpénzes legyen, vagy sem. Amennyiben készpénzes, akkor a készpénzes számlát
az összegző képernyőn választott lehetőség szerint fogja könyvelni (tehát vagy csak
pénztár naplóba, vagy vevő és szállító naplóba is).

2.6 Készlet és Számla felad a Házinak

A  Kulcs-Házi  program  felé  megvalósuló  adatátadást,  úgynevezett  on-line
kapcsolatként  említjük,  hiszen  nincs  köztes  feladásfájl  elkészítésére  szükség.  A
számlázó  rendszerben  felvitt  adatok,  a  Kulcs-Házi  adatbázisába  kerülnek
közvetlenül.
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A Készlet és Számla és a Házipénztár között megvalósítható adatátadás arra szolgál,
hogy a kiállított készpénzes számlák automatikusan megjelenjenek a pénztár bevét,
kivét oldalán, automatikusan elkészüljön a hozzá tartozó pénztárbizonylat.

 A kapcsolat létrehozásának feltétele:

-          szabályosan telepített Kulcs-Házi program

-          rendszergazdai bejelentkezés a szerver gépen

 Abban az esetben, ha hálózatban használjuk a programokat, célszerű a Házipénztár
program  szerverének  is  azt  a  gépet  választanunk,  amelyet  a  Készlet  és  Számla
program  számára  jelöltünk  ki.  Ha  ez  nem  megoldható,  a  kapcsolat  akkor  is
létrehozható.  Nincs  arra  sem  kötelező  érvény,  hogy  a  Házipénztár  programot  is
hálózatban  kell  használnunk  úgy,  mint  a  Készlet  és  Számlát:  ha  elegendő  az  egy
gépes  alkalmazása,  telepíthetjük  a  Készlet  és  Számla  szerveréül  szolgáló
számítógépre, a kapcsolat ez esetben is beállítható.

Beállítások

A Adatátadó rendszerben válassza a Kulcs-Készlet vagy Kulcs-Számla felad a Kulcs-
Házinak  opciót,  majd  nyomja  meg  a  [Tovább]  gombot.  A  megjelenő  képernyőn  a
már  ismert  módon  válassza  ki  a  Készlet  vagy  Számla  program  adott  cégét/évét,
majd nyomjuk meg a [Tovább] gombot.

Először azt kell beállítanunk, hogy kapcsolatot szeretnénk létesíteni a Házipénztárral.
Jelölje be a „Van kapcsolat a házipénztárral” nevű opciót. Ezáltal elérhetővé válnak a
további kapcsolati paraméterek.

A  „Bejövő  és  Kimenő  fizetési  módok”  listában  szerepelnek  a  programban  már
rögzített  fizetési  módok.  Ezek  közül  kell  bejelölnünk  azokat  a  fizetési  módokat,
amelyek  használata  esetén  szeretnénk,  hogy  a  kiállított  számla  bruttó  végösszege
automatikusan  megjelenjen  a  pénztár  bevételi,  kiadási  oldalán.  Tehát  nemcsak  a
„készpénzes” fizetési módot, hanem valamennyi, általunk szükségesnek ítélt fizetési
módot beállíthatjuk.
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A fizetési módok beállítása után rendelkezhetünk arról, hogy kérünk-e a rendszertől
azonnali bizonylatnyomtatást.  Amennyiben szeretnénk, hogy a kiállított összegekről
azonnal  nyomtatásra  kerüljön  a  pénztárbizonylat,  úgy  jelöljük  be  az  erre  szolgáló
opciót.  Ez esetben azt  is  meg kell  határoznunk,  hogy  az  elérhető  nyomtatók  közül
melyik  legyen  az,  amelyet  bizonylat  nyomtatásra  használunk.  Természetesen  az
azonnali  bizonylatnyomtatás  nem  kötelező.  A  bizonylatok  utólagos  nyomtatása  a
Házipénztár  programból  könnyedén,  akár  csoportosan  is  megoldható,  a  program
kézikönyvében tárgyalt módon.

 

Mivel  mind a Készlet  és Számla,  mind a Házipénztár alkalmas a könyvelt  cégek és
évek  párhuzamos  kezelésére,  ezért  azt  is  meg  kell  határozunk,  hogy  melyik  cég
melyik évét szeretnénk kapcsolatba állítani a Házipénztárral. A legördíthető listában
azok  a  cégek  szerepelnek,  melyek  a  Házipénztár  programban  rögzítve  vannak,  és
azok az évek, melyek könyvelés céljából már megnyitásra kerültek. A felhasználónak
tehát  azt  kell  beállítania,  a  meghatározott  fizetési  móddal  kiállított  számlák  a
Házipénztár  melyik  cégének melyik  évében jelenjenek  meg.  Amennyiben  a  Készlet
és  Számla  programmal  több  cég  nyilvántartását  vezetjük,  ügyeljünk  arra,  hogy  a
Házipénztárban elegendő számú cég legyen megnyitva, s azt megfelelően párosítsuk
is össze cégeinkkel, hiszen így kikerülhető az, hogy több cég számlái jelennek meg a
 Házipénztár  egy  cégén  belül.  Segítséget  jelent,  ha  az  összetartozó  cégeket  már
rögtön  a  telepítés  után  nemcsak  azonos  néven,  de  azonos  írásmóddal  is  rögzítjük
mindkét  programban.  Több  pénztár  használata  esetén  válassza  ki  az  adott  cég
pénztárát, amelybe a Készlet és Számlából a számlákat fel kívánja adni.

 
 

Abban az  esetben,  ha  a  Házipénztár  szervere  nem  ugyanaz  a  számítógép,  mint  a
Készlet  és  Számla  programé,  úgy  feltétlenül  szükséges  a  „Távoli  kiszolgáló
használata”  opció  bejelölése,  és  a  hozzá  tartozó  beviteli  mező  kitöltése.  Ezzel
jelezzük  a  rendszer  számára,  hogy  a  Házipénztár  program  nem  azon  a
számítógépen  tárolja  az  adatokat,  mint  a  Készlet  és  Számla.  A  „Kiszolgáló  neve”
mezőbe azt kell bevinnünk, amely néven a hálózat azt a számítógépet látja, amelyen
a  Házipénztár  program  adatai  tárolásra  kerülnek,  tehát  amely  gép  a  Házipénztár
program szerver  gépe.  A  számítógép  nevének  ellenőrzése  úgy  történhet,  ahogyan
azt a hálózatos működtetéssel foglalkozó fejezetben tárgyaltuk, vagyis:
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Start  gomb  >  Beállítások  >  Vezérlőpult  >  Hálózat  >   Azonosítás  panel  >
Számítógépnév mező.

 

Ha mind a számlázás, mind a pénztár kezelése több számítógépen történik, akkor is
elég a két rendszer közötti kapcsolatot a Készlet és Számla program szerver-gépén
beállítani. Mivel az SQL-alapú fejlesztésből adódóan az adatok mindig ezen a gépen
kerülnek tárolásra, ezért ha munkaállomáson állítunk ki készpénzes (vagy valamely
olyan  fizetési  módú  számlát,  melyet  a  kapcsolat  beállításánál  megjelöltünk),  a
számla  bruttó  végösszege  ez  esetben  is  meg  fog  jelenni  a  pénzárban,  beállítás
esetén bizonylat azonnal nyomtatásra kerül.

2.7 Egyszeres felad a Házinak

A  Kulcs-Egyszeres  pénztárjába  könyvelt  tételeket  adja  fel  a  Házipénztárnak,  ahol
pénztárbizonylat  keletkezik.  FONTOS!  Az  Egyszeres  nem  ad  fel  a  Házipénztárnak
főkönyvi számokat és Áfa kulcsot. Az ilyen részletezettségű analitikának csak akkor
van  jelentősége,  ha  a  Házipénztár  ad  fel  tételeket  az  Egyszeres  könyvvezetés
programba!

Szűrőfeltételek

Ha  szeretnénk,  hogy  a  program  részlegszámonként  új  bizonylat  sort  készítsen,
jelöljük be a „részlegszámok átvétele”  opciót.  A munkaszámoknál  ugyanígy.  Ez  azt
jelenti,  hogy  új  sor  keletkezik  akkor  is,  ha  a  könyvelt  tételek  mindenben
megegyeznek, csak a részleg- és/vagy munkaszámuk eltérő.

Ha  nem  jelöljük  be  a  részleg-  és/vagy  munkaszámok  átvételét,  akkor  a  program
nem  veszi  figyelembe  a  tételek  részleg-,  munkaszámait  (nem  is  adja  fel  azokat).
Bizonylatszám változásnál  új  sor  keletkezik,  ügyfél  változásánál  pedig  új  bizonylat.
Ha  eléri  a  három  sort,  akkor  a  negyedik  sor  értelemszerűen  a  következő
pénztárbizonylatra kerül át.

A  korábbi  tételek  kihagyása  opcióval  a  már  feladott  tételek  nem  jelennek  meg  a
listában és nem kerülnek feladásra.

2.8 Házi felad az Egyszeresnek

A  Kulcs-Házi  program  a  pénztárbizonylatokat  adja  fel  az  Egyszeres  könyvvezetés
programnak pénztáranként.
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Szűrőfeltételek

Több  pénztár  használata  esetén  válasszuk  ki  a  legördülő  menü  segítésével  a
megfelelő  pénztárat.  Lehetőség  van  bizonylatsorszám,  valamint  külön  mozgásnem
(bevétel, kiadás) szűrésre is.

A  korábbi  tételek  kihagyása  opcióval  a  már  feladott  tételek  nem  jelennek  meg  a
listában és nem kerülnek feladásra.

Adategyeztetés

Az  adategyeztető  ablakon  „Hiányzó  árfolyam”  figyelmeztetés  jelenhet  meg.  Ennek
oka,  hogy  ha  a  Házipénztárban  van  árfolyamkezelés  (több  valutában  történhet
bizonylatkiállítás),  az  Egyszeres  lekönyveli  a  Házipénztárban  lévő  árfolyammal
számolva  a  bizonylatot,  vagy  az  adatátadás  során  bekéri,  ha  hiányzik  ez  a
Házipénztárban.

Részleg-  és  munkaszámok  használata  esetén  a  Házipénztár  tételenként  adja  fel
azokat az Egyszeresbe.

Tételek megbontása

Csak a „Tételenként külön bizonylat” választása esetén érhetõ el ez a funkció, ekkor
a „Tételek megtekintése ablakban”, a Mûveletek menübõl.

2.9 Készlet és Számla felad az Egyszeresnek

Lehetõség van a számlázó programokból feladni  a  Kulcs-Egyszeresnek.  A számlázó
programokban a Beállítások/Cégfüggõ beállítások/Adatátadó rendszer menüpontban
kiválasztható,  hogy  a  Kulcs-Fõkönyvvel,  vagy  a  Kulcs-Egyszeressel  kívánunk
kapcsolatot  mûködtetni.  A  Kulcs-Egyszeres  kapcsolat  kijelölése  esetén,  lehetõség
van a Karbantartás/Oszlopok átvétele a Kulcs-Egyszeresbõl pontban, feltölthetjük az
egyszeres bevételi és kiadási oszloptörzsét. A feladás - ebben az esetben - ezt veszi
figyelembe.  A  kapcsolat  mûködése  egyébként  mindenben  megegyezik  a  Fõkönyvi
feladással. 

Az  adatátadás  csak  a  legfrissebb  Kulcs-Készlet  és  Számla  /  Számla,
SzámlaPLUSZ verzióval mûködik!
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