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ÁLTALÁNOS KEZELÉS
Az ablakok és elemeik
A KerSzám program ablakainak különböző elemei vannak, vegyük ezeket sorra a Termék felvétel példáján.

Szegély: A programunkban az ablakok széleit körülveszi olyan szegély, keret, amelynek az oldalait vagy sarkait
megragadva, az egérrel módosítani lehet annak méretét (nem minden ablak esetén).
Címsor: Alapesetben kék háttér előtt (Windows beállításától függően) látható az alkalmazás neve (pld. Termékfelvétel). Ha több ablakot nyitottunk meg, akkor az aktív ablak címkéje kék, a többié szürke. Az inaktív ablakot
a címsorára, vagy magára az ablakra történő kattintással tehetünk aktívvá.
Vezérlőmenü jele: Az ablak bal felső sarkában található ikon, aminek grafikája az adott alkalmazásra utal.
Egérrel az adott ablak bezárására, illetve méretezésére használjuk. Ha egyszer kattintunk rá, akkor legördül egy
menü, ha kétszer kattintunk, akkor azonnal be tudjuk zárni az ablakot.
Ikonállapot nyomógomb: A Címsor jobb oldalán három nyomógomb található. Ha ebből az elsőt, a bal oldalit
megnyomjuk, akkor az aktív ablak összezárul (az alkalmazást ezzel nem zártuk be) és lekerül a főablak aljának
bal oldalára. A gombon látható az alkalmazás ikonja és felirata is, erre kettőt kattintva az ablak felveszi előző
méretét.
Teljes méret nyomógomb: Az Ikonállapot nyomógomb mellett helyezkedik el, s arra szolgál, hogy az ablakot
teljesen kitöltővé alakítsuk.
Előző méret nyomógomb: A kinagyított ablakon fog megjelenni. Erre kattintva a rendszer visszaállítja az ablak eredeti vagy előző méretét.
Bezáró nyomógomb: Mint neve is mutatja, ezzel is bezárhatjuk a megnyitott ablakot ( ).
Menüsor: A menük olyan listák, amelyek különböző - adott szempont szerint csoportosított - parancsokból és
műveletekből állnak (pld. Eladás, Pénztáros, Rendszer stb.).
Eszköztár: A főablak menüsora alatt látható. A gyakrabban használt parancsok innen közvetlenül elérhetőek.
Az eszköztár akkor látható, ha a Súgó menü Eszközsor ki-be parancsa aktív.
Állapotsor: Az ablak alsó részén található, itt jelennek meg az adott ablakra vonatkozó segítő információk. Ez
természetesen csak egy tömör, lényegre törő segítséget ad.
Nyomógombok: megnyomásukra valamely művelet, parancs végrehajtódik. A nyomógombok kezelése célsze-
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rűen egérrel történik, de az alapértelmezés szerinti, vagy aktív gomb (amelynek kerete sötétebb a többitől) az
Enter megnyomására is működni fog. A gombok között a nyílbillentyűkkel tudunk lépkedni. Tipikus nyomógombok például a Felvesz, Kilép.
Lapok vagy Fülek: akkor jelennek meg, ha egy ablakban sok adatot kell beállítani. Ilyenkor a tematikus csoportok szerinti lapok között a fülekre kattintva tudunk lapozni.
Szövegmezők: olyan ablakok, amelyekbe valamilyen szöveges információt kell beírnunk. A szöveget javíthatjuk és törölhetjük is. Egy párbeszéd-ablakban több szövegmező is lehet. Az az aktív, amelyikben szövegkurzor
villog. Másik szövegmezőbe az egérrel való rákattintással, Tab-bal vagy Enter-rel tudunk belépni.
Kapcsoló gombok vagy Rádiógombok: akkor jelennek meg a párbeszéd-panelen, ha több, egymást kizáró lehetőség között kell választani. A gombokat körök jelképezik, az aktív közepén sötét pötty látszik. A kiválasztás
az egérgomb vagy a space billentyű megnyomásával történhet.
Állító négyzetek: többszörös választási lehetőséget adnak. A kijelölés a négyzetre kattintással vagy a szóköz
használatával történik, hatására jelenik meg, ismételt kattintásra megszűnik a kijelölés.
Kiválasztó mező: elemek sorozatát tartalmazza. A kiválasztó mező ablakának jobb oldalán lefelé mutató nyíl
található. Erre rákattintva legördülő lista jelenik meg, amelyből a kívánt tételt egérkattintással vagy a nyílbillentyűkkel választhatjuk ki. A tétel a mezőben fog megjelenni (kódszám).
Szám mező: jobb oldalán le- és felfelé mutató nyilak vannak. A szám mezőbe valamilyen számot kell beírni
úgy, hogy a nyilakra kattintva „kipörgetjük” a kívánt számot, vagy közvetlenül beírjuk a mezőbe (ilyenkor előtte ki kell jelölni).
Tiltott elemek: azok az elemek amelyek nem kiválaszthatóak halványszürke színűek. Ezek lehetnek bármilyen
menüpontok, kiválasztó mezők stb., amire nincs jogosultságunk vagy valamilyen beállításban előre definiáltuk
a tartalmukat.

A menük
A program az úgynevezett legördülő menüket alkalmazza, tehát a menüsor valamely elemére egyet kattintva
menüoszlop gördül le, ennek elemei közül a kívánt menütételre kattintva választhatunk. A menü billentyűzetről
is használható, mégpedig a menücímek aláhúzott betűjét leütve.
A menüpontok sokszor tematikus csoportokba vannak
szervezve, a csoportokat vékony vonal választja el. Ha a
menüpont halvány, akkor az a parancs nem használható.
Ha a menüpont mellett tömör nyilat látunk, akkor abból
úgynevezett almenü nyílik meg.
Az egyes menüpontok mellett feltüntetjük a parancs billentyűzetről való elérésének módját is.

Hibaüzenetek

A hibaüzenetek külön ablakokban jelennek meg és mindig tájékoztatnak a hiba okáról, az esetleges tennivalókról. A hibaüzenetet olvassa
el, majd végezze el a szükséges módosításokat. Amennyiben olyan
jellegű hibával találkozik, amelyet nem tud értelmezni, javítását nem
tudja megoldani, akkor mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a Provimax Kft. munkatársaival telefonon vagy az interneten keresztül.

Kérdés ablak
Amikor a program valamilyen megerősítést vár, külön ablakban jeleníti meg a kérdést. Az „Igen” választásával
a feladat végrehajtódik, ellenkező esetben végrehajtás nélkül visszaléptet az előző ablakba.
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A rácsháló
A program a rácshálót az adatok képernyőn történő megjelenítésére használja.
Gördítő sávok: Ha az adatok nem férnek el egy rácshálóban, akkor úgynevezett gördítősávok jelennek meg az
ablak jobb oldalán és alsó részén. Ha a gördítő sáv felső vagy alsó végein elhelyezkedő nyilakra kattintunk,
akkor a dokumentum feljebb vagy lejjebb csúszik egy sorral. Azt, hogy hol járunk a rácshálóban, a gördítő
sávban csúszó négyszög (gördítő jel) jelzi. A gördítőjel mérete jelzi az ablaktartalom nagyságát az ablak méretéhez képest. Hosszú adatsoroknál lehet úgy is mozogni, hogy ezt a kis gördítő jelet ragadjuk meg az egérrel, s
mozgatjuk le vagy fel. Van arra is lehetőség, hogy oldalanként lapozgassunk, ekkor a gördítőjel és a nyíl közötti
üres részre kell kattintani. A rácshálóban az adatok között a kurzormozgató nyilak segítségével tudunk lépkedni.
Nagyobb ablak esetében egy oldalnyi mozgáshoz használhatjuk a és a billentyűket is. Az adatot kiválasztani
az Enter-el lehet, amely után a kurzor elhagyja a rácshálót. A kereséseknél nem a Keresés mezőbe kell gépelni,
hanem a félkövér normál betűvel kiemelt oszlopba állva, a gépelés megkezdésével az ennek megfelelő első
rekordra ugrik a program.
A félkövér és a félkövér dőlt betűs oszlopok adatainak sorrendje a Rendezés kiválasztó mező segítségével vagy
az oszlop címsorán történő dupla kattintással rendezhető növekvő sorrendbe.
A rácsháló oszlopainak sorrendje könnyedén megváltoztatható az oszlopok áthúzásával a következőképpen:
az egérmutatót pozícionáljuk az oszlop címsorára, ezt a mutató megváltozása jelzi. A bal egérgombot nyomva
tartva, vízszintesen húzzuk az oszlopot a kívánt pozícióba, ahol elengedve az áthelyezés automatikusan megtörténik. Az egérmutató jobb gombjának megnyomásával egy gyorsmenü jelenik meg, itt lehet a beállításokat
elmenteni, így a következő megnyitáskor már az új sorrend látszik. Ebben a gyorsmenüben lehetőségünk van a
rácsháló hátterét és adatainak színét oszloponként megváltoztatni valamint a betűk méretét növelni és csökkenteni. A változtatásokat elmenthetjük alapbeállításnak is, de ügyeljünk arra, hogy az alapbeállítás visszatöltése,
már ezeket a beállításokat fogja visszatölteni.

Az ablakok helyzete
Az Ablak főmenüből vezérelhető az ablakok helyzete és megjelenése, valamint a nyitott ablakok közötti váltás.
Középre helyezi [CTRL+K]: az aktív nyitott ablakot a képernyő közepére helyezi. Eredeti méret: az ikonállapotú ablak méretét visszaállítja. Körbejár [CTRL+A]: a nyitott ablakok között váltogat.

Előkép
Az Előkép nyomógombbal az elkészített bizonylataink nyomtatási képét tekinthetjük meg. A nyomtatási kép
nem jelenti a bizonylat rögzítését, ezért még sorszáma sincs.
• Close Preview: bezárja a nyomtatási képet.
• Zoom: a legördülő listából kiválasztható a nagyítás vagy a kicsinyítés százalékos mértéke.
• Print Report: kinyomtatja a dokumentum előképét.
• Go to Page: indítja az oldalkeresőt, ahol a többlapos dokumentum esetében kiválaszthatja a megfelelőt.
• Previous Page: visszalapoz egyet.
• Next Page: előre lapoz egyet.
• First Page: az első lapra lapoz.
• Last Page: utolsó lapra lapoz.
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ELSŐ LÉPÉSEK
Telepítés
Az internetes honlapunkról www.provimax.hu minden programunk telepítője, élesíthető és demo verzióban előzetes regisztráció nélkül letölthető. A gyors és egyszerű kipróbálás érdekében a demok képzelet szülte vevőket
és árukat tartalmaznak. A demo programok telepítésével a programok minden funkciója kipróbálható. A demo
szoftver a későbbiek során nem élesíthető, mivel előre felvitt adatokat tartalmaz, illetve a próbából kiállított bizonylatok nem törölhetők! Amennyiben meg szeretné vásárolni a szoftvert, de már a regisztráció előtt adatokat
kíván felvinni (terméktörzs, vevőtörzs, stb.) akkor a programjaink élesíthető változatát töltse le.
Programjaink a következő operációs rendszereken futtathatók: Windows 8, 8.1 (32,64 bit) - Windows 7 (32,64
bit) - Windows Vista (32,64 bit) - Windows XP
A kiválasztott program letöltéséhez kattinson a megfelelő program nevére, vagy képére. A letöltés után futtassa
a lementett setup szoftvert. Minden op. rendszer esetén célszerű rendszergazdaként futtatni a telepítő szoftvert,
ehhez XP esetén rendszergazdaként lépjen be, míg a többi rendszerben elegendő a letöltött setup.exe programra
jobb egérgombbal kattintva a helyi menüből a telepítés rendszergazdaként funkciót kiválasztani. A telepítő a
windows system mappájába a program működéséhez szüksége fájlokat másolna és ezt csak így tudja megtenni.
http://video.provimax.hu/video/telepit/telepit.htm
A továbbiakban az InstallShield Wizard telepítőprogram végigvezeti Önt az installálás hátralévő részén, olvassa
el figyelmesen és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A program alapértelmezésben a C: Provimax
mappába települ, több program ugyanazon a gépen való használata esetén ettől eltérhet, amikor a segédprogram
felajánlja ott megadható az új telepítési mappa. A telepítés végeztével létrejön a Windows Start menüben egy új
programcsoport Provimax néven, és az asztalon a programot indító parancsikon.
A hálózat fizikai kiépítésének biztosítása után, a programunk hálózatos működésre alkalmas. Önnek annyi
példányban kell megvásárolnia a program licencét ahány gépen egyidőben használni kívánja, de lehetősége van
ingyenes, un. egygépes hálózati azonosító igénylésére is. A következő lépések betartásával könnyedén beállítható a hálózati működés.
http://video.provimax.hu/video/halo/halo.htm

A program első indítása
Ugyanúgy mint a telepítést az első indítást is célszerű rendszergazdaként futtatni, mivel ekkor csomagolódnak
ki az adatbázisokat tartalmazó mappák. Tehát jobb egérgomb és futtatás rendszergazdaként.
A program jelszóval védett a nem kívánt beavatkozás elkerülése érdekében, az első indításkor és amíg nem törlik a felhasználónév „demo” és
a jelszó „provimax” ezt előre beírjuk, így Önnek csak a belépés ikonra
kell kattintani. Amennyiben már vett fel felhasználót, akkor az automatikusan nem íródik be az ablakba, azt minden esetben Önnek kell
beírnia itt.
A program használatba vétele előtt első teendőnk az évnyitás, ugyanis
ez a művelet fogja megnyitni a raktárkartont, mely nélkül nem tudunk
kiadást, sem bevételezést végezni. A frissen telepített program az évnyitást elvégző ablakot feldobja, Önnek csak a Nyitás gombot kell
megnyomnia, amennyiben helyes az évszám. (A dátumot a program a
Windows-ból veszi)

Regisztráció
A programot a Provimax Kft-től kapott regisztrációs adatlapon szereplő azonosítók és ellenőrző kódok megadásával tudja „élesíteni”.
A Regisztráció ablakot a Súgó | Regisztráció almenüben találja.
A Felhasználó adata mezőbe kell beírnia nevét, cégnevét. A regisztráció csak akkor lesz sikeres, ha pontosan
azt a nevet írja be, ami a regisztrációs lapon szerepel (kis és nagybetűk is számítanak). A Provimax Kft-től
kapott regisztrációs adatok mezőibe az azonosító és ellenőrző kódokat kell írnia, melyet szintén a regisztrációs
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lap tartalmaz. Ha több telephelyen történik a számlázás és a gépek nincsenek hálózatba kötve, célszerű lehet
a számlák sorszámozását megkülönböztetni. Programunkban lehetőség van a számla sorszáma után egy / jelet
követően 4 karakteres megkülönböztetést alkalmazni.

JEL - jelzés, ami a számla
sorszámát fogja követni
egy per / jelzés után.

A Tárol nyomógomb megnyitja a Felhasználó adatai ablakot.
Az ide beírt adatok a számla fejlécében fognak megjelenni, ezért kitöltése fokozott figyelmet igényel.
Itt állítható be ha a cég Pénzforgalmi elszámolásba tartozik vagy
Kisadózó. Természetesen az adatok
a regisztrációs kódok ismételt megadásával bármikor felülírhatóak.
Tehát az előzőekben leírt Regisztráció újbóli elvégzése és a Tárol nyomógomb megnyomását követően
módosíthatóak az adatok. Mint jól
látható csupán a név nem változtatható meg, ennek változása esetén
és amennyiben a jogfolytonosságot
igazolni tudja, a Provimax Kft munkatársai elvégzik Önnek.
Itt kell megemlítenünk, hogy számláinak a fejlécében külön díjazás
ellenében, el tudjuk helyezni cégének grafikus formában elkészített
logóját is. Az emblémás fejléc választásánál természetesen a logóját
előzetesen el kell készíteni, majd
eljuttatnia a Provimax Kft-hez, ez
ügyben vegye fel a kapcsolatot az
információs szolgálatunkkal. Logós
fejléc adatainak változása esetén,
a módosítást csak a Provimax Kft.
tudja elvégezni. A logo elhelyezés
és módosítás költsége 4.000Ft+Áfa.
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Bérleti kód megadása
A Bérleti kód megadása ablakot a Súgó | Bérleti kód megadása almenüben találja.
Ebben az ablakban kell megadnia a Provimax Kft-től
kapott bérleti kódokat, ezt a Regisztrációs lap tartalmazza. Ez attól független, hogy a programot megvásárolta vagy bérli, a sikeres regisztráció érdekében
kötelező megadni az adatokat.
A bérleti kód dátumrésze a „bérlet” lejártát jelzi, ez először minden esetben a vásárlástól számított egy hónap,
erre a programra vállalt visszavásárlási garancia miatt
van szükség. Ezt követően egy hónapon belül postai
úton megküldünk Önnek egy újabb regisztrációs lapot,
ami már a végleges bérleti kódot és dátumot (9999. 12.
31.) tartalmazza. A felhasználó kód megadása esetén, a
program automatikusan le tudja tölteni a bérleti kódot
a serverünkről, ehhez természetesen megfelő beállítás
szükséges az Ön számítótépén. Tehát internet kapcsolat
kell hozzá és a tűzfal megfelelő beállítása szükséges.
A kódok pontos megadása után a Tárol gomb rögzíti
az adatokat és visszaléptet a főmenübe. Amennyiben
érvénytelen a beírt azonosító vagy ellenőrző kód, a
program erre a következő hibaüzenettel figyelmeztet:
„Érvénytelen azonosító kód!”.

Felhasználók
Új felhasználó felvételét a Rendszer | Felhasználók | Felvétel almenü segítségével teheti meg.
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Az új felhasználó adatai: Ebben az adatbeviteli mezőben kell megadni a felvenni kívánt felhasználó bejelentkezési nevét és jelszavát (maximum 20 karakter). Figyelem, a megadott név a számlán nyomtatásra kerül! Az
adatbeviteli mező alatt, a főmenüknek megfelelően csoportosítva találhatók a jogosultságot adó választókapcsolók. A megfelelő kiválasztásával lehet jogot adni a feltüntetett tevékenységre.
A felhasználók csak olyan jogokat kapjanak, amelyre valóban szükségük van, illetve használniuk kell. Nagyon
fontos, hogy csak a rendszergazdának legyen joga a felhasználó-felvétel, módosítás és törlés funkciók eléréséhez, ehhez a pirossal kiemelt „Rendszergazda” jog megadása szükséges. Ezért nagyon fontos, hogy a felhasználók felvétele után a „demo” felhasználót (mivel minden menühöz teljes jogosultsága van) törölje le. Fontos,
hogy csak miután az új felhasználóval sikeresen be tudott lépni, akkor törölje le a „demo” felhasználót!

Hálózati adatok beállítása
Rendszer | Hálózati adatok beállítása almenüben találja a Hálózati adatok beállítása ablakot.
A menüpont feladata a hálózatba kötött gépeken futó programok beállítása. Az adatbázisok a Provimax könyvtár Net alkönyvtárában vannak, azon a meghajtón, ahová a programot telepítette. Hálózatos használathoz ki kell
jelölnie egy gépet, amelyen az adatbázisokat tárolni fogja. Az összes hálózati gépet úgy kell beállítania, hogy
ezeket az adatbázisokat lássák és használják.
A Felhasználók száma után meg kell adnia a hálózatos működéshez szükséges Azonosító és Ellenőrző kódot.
Hálózatos programfuttatás csak a Provimax Kft. által megadott hálózati kódokkal lehetséges
http://video.provimax.hu/halo/halo.htm
Hálózati futtatáshoz annyi példányban kell megvásárolnia a program licencét, ahány felhasználó egyszerre és
egy időben használni kívánja a programot.

A program beállításai
A program globális beállítási lehetőségeit a Rendszer | Program beállítás ablakban találja.
A Program beállítás menüpontba csak akkor lehet belépni, ha senki más nem dolgozik a programmal és nincs
más ablak nyitva. Ebben az ablakban a program működésének alapvető tulajdonságait lehet beállítani, az itt
megadottak a program egészére kihatnak.
Itt tudja megadni többek között a bizonylatok példányszámát, a papírformát, nettó-bruttó árformát, kerekítést...
A beállításokat a Tárol gomb menti, a program megerősítést kér: „Biztosan menti a programbeállításokat?”,
„Igen” választásával a módosítások eltárolódnak és a program újraindításával életbe lépnek.
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PÉN ZTÁ R GÉ PE S M EG OL D Á SOK
A pénztárgépre kötelezett vállalkozásoknak több módszer áll rendelkezésére annak megoldására, hogy a pénztárgépek által követett pénzügyi forgalom mellett a raktárkészlet változásait is nyomon tudják követni.
Viszont egy jól működő vállalkozásnak követnie kell a termékei fogyását, a termékek árait és a létrejövő árrést
is. Kimutatásokat grafikonokat, leltárt kell a döntéshozóknak biztosítania. Elengedhetetlen az árubeszerzéshez
adatok biztosítása. Polccímkéket kell készíteni a termékekhez és még oldalakon sorolhatnánk azt a sok mindent,
amire egy pénztárgép önállóan alkalmatlan.
Három lehetőség közül tud választani
1. Pénztárgéppel összekötött számítógépes rendszer, melynél az értékesítés és a termékazonosítás a pénztárgépen folyik, a számlázó program a pénztárgéptől nyeri az adatokat. NAV engedélyeztetés nem szükséges.
2. Manuálisan vezérelt pénztárgép számítógépes csatlakozás nélkül, a termékazonosítás a számlázó programban
történik, a megjelenített adatokat a felhasználó kézzel rögzíti a pénztárgépbe. Nav engedélyeztetés nem szükséges.
3. Pénztárgépnek engedélyeztetett számítógépes rendszer. NAV engedélyeztetés szükséges. Nagyon kötött
hardver elemes kiépítés, ami azt jelenti, hogy a számítógépes eszközöket is meghatározza az engedélyeztetés.
Szoftver változtatás esetén újra NAV engedélyeztetés szükséges. Ezért ezzel nem foglalkozunk!

Pénztárgéppel összekötött számítógépes rendszer
A legajánlottabb megoldás egy kis vagy közepes vállalkozásnak. Az összeköttetésre alkalmas pénztárgépet kell
beszereznie és az azzal együttműködésre képes programot.
Működési menete a következő:
A pénztárgép egy interfacen keresztül kábellel kapcsolódik a számítógéphez, melyre telepíteni kell a pénztárgép driverét és a számlázó programunkat. A pénztárgép és a program kommunikációs paramétereinek beállítása
után a számlázó program és a pénztárgép kommunikációra képes.
Két féle megoldás ismert a kommunikáció során.
1. A pénztárgép programozható PLU-kat tartalmaz, melybe a számlázó program képes feltölteni a fogalmazott termékek adatait (vonalkód, termék neve és eladási ára).
Az értékesítés közvetlenül a pénztárgépre kötött vonalkód olvasóval történik. Az értékesítéseket a pénztárgép
belső naplójában tételesen rögzíti. Ebből a naplóból a számlázó program meghatározott időközönként vagy
kérésre kiolvassa és feldolgozza az értékesítéseket. A számlázó programban is rögzíti a nyugtákat, csökkenti
az eladott termékek készlet adatait. Nem szükséges folyamatos kapcsolat a számítógép és a pénztárgép között,
csak a PLU feltöltések és a kiolvasások idejére kell az összeköttetés. Amennyiben a nyugták számlázását is a
számlázó programból szeretné elvégezni, abban az esetben viszont már javasolt az állandó kapcsolatban tartás.
A nyugtákon az eladási áron kívül megjelenik a termék neve is.
Ennél a módszernél a kezelhető termékek számát a pénztárgép PLU memória nagysága határozza meg. Általános a 8-10.000 PLU alkalmazása egy pénztárgépben. A termékeknek saját vonalkóddal, vagy a számlázó programunk által készített vonalkóddal kell rendelkeznie. Amennyiben Ön ennél több terméket tart készleten, akkor
a 2. megoldást kell választania.
Jelenleg illesztett PLU-s megoldású online pénztárgépek:
Micra Mini-M

Micra Jota-M
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2. A pénztárgép folyamatos keresést végez a számítógépen. Ebben az esetben nem a PLU memóriákat
használja a rendszer, hanem a pénztárgépen beolvasott vonalkód továbbításra kerül a számlázó program felé,
melyre válaszul elküldi az adott vonalkódhoz tartozó termék és áradatokat a pénztárgépnek, melyet a pénztárgép a nyugtára ír. A nyugták folyamatosan kerülnek át a számítógépes programra. Ebben az esetben a pénztárgépes értékesítés nem tud a számítógépes kapcsolat nélkül működni. A termékek száma nem korlátozott,
hiszen minden esetben a számítógépről történik a lekérdezésük. A nyugtákon az eladási áron kívül megjelenik a
termék neve is. Ebben a módban a pénztárgép nem tud működni a számlázó program kapcsolat nélkül. A termékeknek saját vonalkóddal, vagy a számlázó programunk által készített vonalkóddal kell rendelkeznie
Jelenleg folyamatos kommunikációval illesztett pénztárgépek:
Vannak olyan pénztárgépek, melyek mindkét módszert támogatják (pl. Micra Jota-M) és csak a beállításoktól
függ, hogy melyik módszerrel kommunikál a számlázó programmal.

manuálisan vezérelt pénztárgép és számlázó raktárkezelő program
Az illesztésre alkalmatlan pénztárgépekkel is együtt tud működni a program, hogy követni tudja készleteit,
illetve nyugta helyett áfás számlát tudjon kiadni. A számlázóban a pénztárgépes kiadás ablak van ebben segítségére. A vonalkóddal vagy kézzel felvett termékek megjelennek a képernyőn, ahol jól látható az áruk és az áfa
kulcs jellemzőjük is a termékeknek. Több egyéb adattal együtt, mint fénykép a termékről. Nem kötelező minden terméknek vonalkóddal rendelkeznie, mivel a programban vonalkód nélküli termék felvétele is lehetséges.
Itt megint két megoldás közül lehet választani:
1. Blokknyomtatóval kiegészített rendszer.
A blokknyomtatóra készíti el a nyugatához tartozó tételes részletezést, melyet át ad a nyugtával együtt a vásárlónak. Ez esetben a visszaadási ablakban áfa kulcsonként megjelenített összegeket kell a pénztárgép megfelelő
gyűjtőjébe beütnie, majd a nyugtát lezárnia.
A blokknyomtatón kinyomtatódik a tételes termék lista, mely tartalmazza a termékek neveit eladási árait és
egyéb adatait. A két bizonylat együtt érvényes. A vevő ellenőrizheti a termékeket és az esetleges reklamációnál
vagy visszárunál Ön is könnyen láthatja, hogy a reklamált termék valóban önnél került megvásárlásra. Ez egy
sima nyugtánál, ahol csak a fizetett összeg és a gyűjtő neve látszik egyáltalán nem megoldható.
Áfás számla igény esetén a számlázó programban a nyugta számlázása ablakban kiválaszthatja a nyugtát és
a blokknyomtatóval elkészítheti a számlát is. Ez esetben a nyugtát nem adja át a vevőnek, csak a számlát. A
nyugtát a számla másolatához kell tűznie és így kell leadnia a könyvelésnek.
2. Blokknyomtató nélküli rendszer.
A számlázó programban történő vonalkódos értékesítés során, minden egyes tételt követően beüti a pénztárgépbe is az adatokat (mennyiség, ár). A program csak az ármeghatározást és a készlet csökkentést végzi el. Áfás
számla igény esetén a számlázó programban a nyugta számlázása ablakban kiválaszthatja a nyugtát és A/4-es
nyomtatóval elkészítheti a számlát is. Ez esetben a nyugtát nem adja át a vevőnek, csak a számlát. A nyugtát a
számla másolatához kell tűznie és így kell leadnia a könyvelésnek.
Micra pénztárgép beállítások

Szerviz beállítások
A pénztárgépét beüzemelő szervizesnek, miután felprogramozta pénztárgépét, amnnyiben a pénztárgépen a
port sebessége nem 19200 akkor azt is be kell állítani. A beállításhoz a szervizes partnernek rendelkeznie kell
a Micra Ecoserv programmal. Ezt a programot szerződése alapján Micra forgalmazójától tudja beszerezni, a
szervizes partner. Az Ecoserv program elindítása után állítsa be a kommunikációs port számát, ez az a soros
port vagy USB-s átalakító száma, ahová a pénztárgépet csatlakoztatja. Állítsa a sebességet 19200-ra. Nyomja
meg a Csatlakozás a pénztárgéphez gombot. Amennyiben sikerült a csatlakoztatás, akkor tovább megyünk, ha
nem akkor a port beállítást valószínűleg hibásan adta meg.
Ezt követően ellenőrizze a Windows Eszközkezelőjében is a megadott port sebességét, ha szükséges itt is állítsa
be 19200-as értékre. Most már csak azt kell eldöntenie amennyiben olyan pénztárgépe vásárolt amely tud nyitott PLU-s módot a zárt mellett, hogy melyiket fogja használni. Zár PLU esetén a pénztárgép árucikk PLU-ja
kerül feltöltésre ez maximum a Micra esetén 8179 db-ot jelent. Ekkor az értékesítés kizárólag a feltöltött PLUból történik. Tehát amennyiben Önnek több terméke van vagy szeretne vevőkártyát használni akkor célszerű a
nyitott PLU módot választani, persze ebben az esetben mivel minden adat a számítógépes programból érkezik
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állandó kapcsolat szükséges, ez azt jelenti, hogy el kell hogy legyen indítva Pénztárgépes eladás ablak.
Ha eldöntötte akkor a pénztárgép menüjében ahová a következő billenytyű kombinációval léphet,
a használói funkciókat 04-es menü a 09-es beállításokban a 06-os Nyitott PLU-t kell választani.
A továbblépéshez a Részösszeg gombot kell mindig megnyomni. Ha nyitott akkor Vál1 + i
kombinációval az IGEN-t kell választani, ha zárt módba kívánja állítani akkor a Vál1 + 9-el a NEM-et kell
beállítani, ezt követően az ESC nyomogatásával lépjen ki a beállítások menüből.
Indítsa el a Provimax programot, lépjen be a Rendszer I Pénztárgép beállítás menübe. Itt válassza ki a használni kívánt pénztárgépet és a Zárt vagy Nyitott PLU-s használatot.
Állítsa be a Portot, a csatlakozás típusát, amely egy pénztárgép esetén közvetlenül a porton. Több gépet is használhat
ekkor 4 vagy 8 csatornás multiplexert kell vásárolnia és itt
beállítani, ekkor adja meg a pénztárgépek számát is. Automata kiolvasás esetén a beállított percenként kiolvasásra kerül a
pénztárgépes értékesítés. A Tárol megnyomásával a program
lekérdezi és megjeleníti a talált pénztárgépeket és AP számokat, más teendője nem lesz minden beállítást elvégeztünk.
Beüzemelési kód: NAV előírás csak az erre jogosult szerv
ízesnek adjuk ki, ehhez hívja az alábbi számokat (+361-4700052, +361-227-7514)
Ezeket a beállításokat követően újra kell indítani a programot
és megkezdhető a tényleges használat.
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Elindulás
Termék felvétel (F6)
A tényleges használat megkezdéséhez a program adatbázisait fel kell tölteni adatokkal, ehhez a Törzsadat
menü szolgál. A termékek felvitele történhet manuálisan, de lehetőség van automatikusan Excel importtal is
bevinni a termékek listáját.

Ebben az ablakban új Termék felvételére nyílik módunk. Ha a Raktárkészlet kezelést nem választjuk ki, akkor
korlátlan készlet keletkezik és kérni lehet, hogy ne legyen Kartonvezetés sem. A kiválasztó mezőkben válaszszuk ki a szükséges ÁFA kulcsot, kerekítést, mennyiségi egységet, árucsoportokat stb. Ha az adott tétel nem
szerepel a legördülő listában, a mellette lévő új nyomógombbal pótolható.
Az állító négyzetek kiválasztása lehetőséget ad a hozzá tartozó funkció aktiválására. A kijelölés a négyzetre
való kattintással történik. Ilyen mező az ablakban található Polcimke. Törvényi előírás kötelezi a kiskereskedelmi boltokat polccímke kihelyezésére az üzletekben. A polccímkén az eladási áron felül a termékhez köthető
mennyiségi egységárat is fel kell tüntetni a vásárlók tájékoztatása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a kínáló polcon vagy például a hűtőben egy üdítőital esetében az üveges áron kívül fel kell tüntetni az egy literre vonatkozó
árat is.
Az alábbi példákban bemutatunk több termék polccímke létrehozási beállítását.
Egy 0,5 literes üdítő ital beállítása a termék felvétel vagy módosítás ablakban. Az ablak jobb felső részén jelölje
be a „Polccímkés” jelölő négyzetet. Válassza ki a termék természetes mértékegységét Polc egységnek Ha még
nincs ilyen kis + gombbal vehet fel új egységeket. Adja meg, hogy mennyi a termék tartalma a természetes
polcegységében kifejezve. A polcegységnek és a mennyiségi egységnek nem kell egyeznie. Jelenesetben a
mennyiségi egység üveg, míg a polcegység literben van kifejezve.
A szövegmezők olyan ablakok, amelyekbe valamilyen szöveges információt tudunk beírni, amit javíthatunk
és törölhetünk is. Egy ablakban több szövegmező van és mindig az aktív, amelyikben a szövegkurzor villog.
Másik szövegmezőbe az egérrel való rákattintással illetve az Enter vagy a Tab billenytyűvel tudunk belépni.
Tipikus szövegmező pld. az ablakban található Besorolás ahová a termékek besorolási száma írható (pld. VTSZ
124553334, amit ide beírunk a bizonylataink nyomtatásában is szerepelni fog).
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A Min. készlet mezőbe írt darabszám azt fogja eredményezni, hogy amikor a raktárkészlet ez alá süllyed, a Min.
rendelés mezőbe írt értéknek megfelelő mennyiségben felkerül a termék a beszerzendő árulistára.
A továbbiakban meg lehet adnunk a termék megnevezését, cikkszámát, kódszámát, termékkódját. A kódszám
arra szolgál, hogy az áruhoz a cikkszámon kívül plusz egy azonosítót rendeljünk, az árlista készítésnél kiválasztható, hogy a cikkszám vagy az áru kódszáma kerüljön a bizonylatra. Abban az esetben, ha az áru nem
rendelkezik vonalkóddal a program lehetőséget biztosít egy szabvány szerinti, 2-sel kezdődő EAN 13-as belső
vonalkód generálására, ilyenkor be kell pipálni a Belső vonalkód állító négyzetet és az új kód generálásához
meg kell nyomnia a Vonalkód generálása nyomógombot.
Az árak megadásánál megadhatjuk a termék beszerzési árát és az eladási árát nettó vagy bruttó formában is,
ehhez a felettük lévő nyomógombot kell aktiválni. Az árrés megadásával lehetővé válik, a beszerzési árból ennek megfelelő eladási ár képzése. A Megjegyzés szöveges adatbevitel mezőbe, tetszőleges hosszúságú, az adott
árura vonatkozó szöveget írhatunk.
Az árukat fastruktúrájú csoportokba sorolhatjuk, válasszuk ki a megfelelőt vagy az ablakból való kilépés nélkül
a New nyomógombbal vegyünk fel újat, végezetül kattintsunk a Felvesz gombra.
A termékeinkhez fotót is rendelhetünk, ehhez át kell lépni az Árukép fülre ahol a kívánt kép kitallózható vagy
scannelhető.
Ha létezik hasonló típusú termék az árutörzsben, az Árulista fülre kattintva a már meglévő áru kiválasztásával,
adatainak átmásolásával (Másol) lehetőségünk van az árufelvételt gyorsítani, ugyanis visszalépvén már csak az
eltérő adatokon kell változtatnunk.
Áruadatok Excel import-export
Itt lehetőség van egy előre elkészített Excel fájlból a termékek csoportos bevitelére. A minta excel fájl megtekinthető a telepített szoftver dokumentum mappájában.

Vevő felvétel (F7)
Ebben az ablakban történik az új vevők felvétele, a tulajdonneveket a program automatikusan nagybetűvel kezdi. Az ÁFA törvényben előírt mezők kitöltése után a Felvesz gomb tárolja az adatokat (valótlan bankszámla és
adószámot a program nem enged beírni ha ki van pipálva a magyar ellenőrzés).
A Vevőkódot a program generálja a felvétel sorrendjében, ha felülbíráljuk, akkor a következő vevő az ezt követő sorszámot kapja. Bizonylatkészítésnél, a vevő kiválasztásánál a vevőkódra is lehet keresni vagy a lista e
szerint is rendezhető, pénztárgépes értékesítés esetén a vevőnek ez lesz a száma.
A Pénzügyi adatok mezőiben állandó kedvezményt vagy akár árnövelést is rendelhetünk „kisker” vevőhöz
(*Silver és Gold).

Beszállító felvétel
Ebben az ablakban vehetők fel új beszállítók. Megadható a beszállító neve, számlázási és levelezési címe,
telefon- és faxszáma, ügyintézője, besorolása, adó- és bankszámlaszáma stb. A program arra is figyelmeztet, ha
valótlan adószám vagy bankszámlaszám kerül beírásra.

Bevételezés (F5)
A számlával, szállítóval beszerzett árukat a Bevételezés menüponton keresztül kell bevételeznünk a raktárba,
hogy kiadhatóvá váljanak. Bevételezés készítésekor kiválasztható, hogy a bevételezés számla vagy szállítólevél
alapján történik. Előbbi esetben kötelező megadni a bizonylat számát, e nélkül nem hajtható végre a folyamat.
A számlák automatikusan rögzítésre kerülnek a költség analitikában, ha átutalásosak, akkor a tartozásban is
szerepelni is fognak (Gold). A szállítólevélnél is célszerű megadni a bizonylat számát, mivel visszakeresésnél
erre szűrést végezhetünk. A bevételezés a szállító, bizonylat típus, árforma, fizetési mód kiválasztásával és a
bizonylatszám beírásával, tehát a bizonylatfej kitöltésével kezdődik. A Tételfelvételt követően a bevételezést a
Nyomtat-Tárol gomb készíti el. A Szűrő segítségével leszűkíthetjük az áruk halmazát, így gyorsítva a felvitelt.
A Tételfelvételnél a program a Beszerzési ár mezőben felajánlja az utolsó ismert beszerzési árat. Amennyiben
ez eltér a tárolttól a program, döntésre vár:
Az Igen választása esetén itt, az ablakból való kilépés nélkül meg tudjuk változtatni az eladási árakat.
Az új beszerzési árnak megfelelően írjuk át az eladási árat vagy fogadjuk el a beállított árrés szerinti új értéket
és kattintsunk, a Tárol gombra.
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Kézi eladás blokknyomtatóval
Kézi eladás blokknyomtató nélkül (ugyanúgy történik mint az előző csak nem történik nyomtatás)
Zárt plu-s értékesítés pénztárgéppel
Nyitott plu-s értékesítés pénztárgéppel

Kézi eladás blokknyomtatóval
Előfeltétel: Rendszer I Blokknyomtató beállítás
Tehát a pénztárgéppel való összeköttetés nélkül lehetőség van egy gyors árukiadásra ebben a menüben. A pénztárgépes kiadás, az áruk raktárból történő kivételére szolgál. A végösszeget kézzel kell beütni a pénztárgépbe,
tehát nincs online kapcsolat de a raktárcsökkentés megvalósul. A tételek megadása vonalkód-leolvasóval vagy
az árunév megadásával történhet, de a gyors kiadás érdekében mindenképpen célszerű vonalkód leolvasót használni.
A vonalkód beolvasásával egy, az árufelvételnél felvitt kóddal azonosított árucikk felvételre kerül a tétellistára a
termék felvételénél megadott eladási áron. Az ismételt beolvasást követően felvett termék mennyisége automatikusan egyel nő.

Amennyiben egyszerre többet szeretnénk eladni ugyanabból az áruból, nem szükséges többször beolvasnunk az
árú vonalkódját, hanem a * jel után a kívánt mennyiség beírásával és a vonalkód megadásával a termék a megadott darabszámban kerül a listára. (pl.: ha 5 db CD-t értékesítünk, a billentyűzeten beírjuk a mennyiséget: „*5”
ENTER-t ütünk, s ezután olvassuk le a CD vonalkódját).
Abban az esetben, ha van jogosultságunk szabadáras bizonylat készítésére (Rendszer - Felhasználók jogosultságok beállítása), az eladási áron is változtathatunk: ekkor a / jel után kell beírnunk a bruttó eladási árat és az
Enter leütését követően ez lesz az aktuális eladási ár, ezután a vonalkód megadásával kerül a termék a kiadandók közé. % és enter után lehetőség van százalékos kedvezmény adására is.
A mennyiség utólag is módosítható a mennyiség gombbal a felette lévő szám mezővel, az érvényesítéshez
nyomja meg a módosít gombot. Itt törölhető a kiválasztott tétel vagy a blokk összes tétele is, az erre szolgáló
nyomógombbal.
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A bizonylatot a Nyomtat-tárol vagy az [F9] gyorsbillentyűvel tudjuk eltárolni és a pénztárgéppel kinyomtatni.
A nyomtatás elvégzése után megkapjuk a visszaadási ablakot Áfa bontásonként a pénztárgépbe beütendő összeget. A visszajáró összeg kiszámításra kerül a végösszeg megadása után.
A gyors vonalkódos felvétel ablakban A blokknyomtatóra készíti el a nyugatához tartozó tételes részletezést,
melyet át ad a nyugtával együtt a vásárlónak. Ez esetben a visszaadási ablakban áfa kulcsonként megjelenített
összegeket kell a pénztárgép megfelelő gyűjtőjébe beütnie, majd a nyugtát lezárnia.
A blokknyomtatón kinyomtatódik a tételes termék lista, mely tartalmazza a termékek neveit eladási árait és
egyéb adatait. A két bizonylat együtt érvényes. A vevő ellenőrizheti a termékeket és az esetleges reklamációnál
vagy visszárunál Ön is könnyen láthatja, hogy a reklamált termék valóban önnél került megvásárlásra. Ez egy
sima nyugtánál, ahol csak a fizetett összeg és a gyűjtő neve látszik egyáltalán nem megoldható.
Áfás számla igény esetén a számlázó programban a nyugta számlázása ablakban kiválaszthatja a nyugtát és
a blokknyomtatóval elkészítheti a számlát is. Ez esetben a nyugtát nem adja át a vevőnek, csak a számlát. A
nyugtát a számla másolatához kell tűznie és így kell leadnia a könyvelésnek. A számla stonózása úgy történik,
hogy előbb pénztárgépen az áru visszavételt kell végezni, ehhez gongyöleg menübe kell lépni a pénztárgépen
és beolvasni a visszavenni kívánt termék vonalkódját, így elkészült negatívos előjelű nyugta számlázható, ezzel
elkészül a storno bizonylat.
a göngyöleg menü elérése
A pénztárgépes kiadások a házi pénztárba bevételként rögződnek!

Zárt plu-s értékesítés
A pénztárgép programozható PLU-kat tartalmaz, melybe a számlázó program képes feltölteni a fogalmazott
termékek adatait (vonalkód, termék neve és eladási ára).
A PLU feltöltés folyamata: Két helyen
is lehetséges a képen a Törzsadat Termék - Plu feltöltés ablakot mutatjuk be. De ugyanez a funkció a Pénztárgépes eladás ablakban is elérhető.
Lehetséges minden vagy csak a készlettel rendelkező termékeket feltölteni.
Amennyiben nem szabványos vonalkódot használ a termékek azonosítására
(max. 4 karakter) akkor vegye ki a
pipát a Csak a szab.... négyzetből.
Az értékesítés közvetlenül a pénztárgépre kötött vonalkód olvasóval
történik. A nyugtákon az eladási áron
kívül megjelenik a termék neve is.
Az értékesítéseket a pénztárgép belső
naplójában tételesen rögzíti. Ebből a
naplóból a számlázó program meghatározott időközönként vagy kérésre kiolvassa és feldolgozza az értékesítéseket. A számlázó programban is rögzíti a nyugtákat, csökkenti az eladott termékek készlet adatait. Nem szükséges folyamatos kapcsolat a számítógép és a pénztárgép között, csak a PLU feltöltések és a kiolvasások idejére
kell az összeköttetés. Amennyiben a nyugták számlázását is a számlázó programból szeretné elvégezni, abban
az esetben viszont már javasolt az állandó kapcsolatban tartás. A pénztárpen kiadott nyugták visszaolvasásához
el kell indítani a Pénztárgépes eladás ablakot és megnyomni az olvasás funkciót. Ekkor történik meg a készlet
kezelés tehát a raktárkészlet csökkentése az értékesített tételekkel. Tehát a pénztárgépbe nem kerül át a készlet
csak a termékek ára, neve és vonalkódja. A visszaolvasást követően van lehetőség a nyugtákat gombnyomásra
számlázni, ehhez a Nyugta számlázás menüt kell választani. Itt válassza ki a leszámlázni kívánt nyugtát, állítsa
be a fizetési módot és nyomja meg a Számla gombot. Válassza ki a partnert vagy vegyen fel az ablkaból való
kilépés nélkül újat és nyomja meg a Nyomtat-tárol gombot a számlázás befejezéséhez.
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Ennél a módszernél a kezelhető termékek számát a pénztárgép PLU memória nagysága határozza meg. Általános a 8-10.000 PLU alkalmazása egy pénztárgépben. A termékeknek saját vonalkóddal, vagy a számlázó
programunk által készített vonalkóddal kell rendelkeznie.

Nyitott plu-s értékesítés
A KészletőrSilver és Gold verziókban a zárt PLU-s mód mellett nyitott PLU-s módban is használhatja a pénztárgépet. Nyitott PLU módban PLU adatokat a pénztárgéphez kapcsolt PC –n tárolt adatbázisból kapunk. A
PC–n tárolt PLU adatbázis mérete sokkal nagyobb lehet, mint a pénztárgépen tárolté. A PC –s PLU háttértárból
történő értékesítés csak vonalkóddal azonosított termék értékesítésére alkalmas. Ebben a módban a pénztárgép
folyamatos keresést végez a számítógépen, tehát nem a PLU memóriákat használja a rendszer, hanem a pénztárgépen beolvasott vonalkód továbbításra kerül a számlázó program felé, melyre válaszul elküldi az adott vonalkódhoz tartozó termék és áradatokat a pénztárgépnek, melyet a pénztárgép a nyugtára ír. Ebben az esetben a
pénztárgépes értékesítés nem tud a számítógépes kapcsolat nélkül működni. A termékek száma nem korlátozott,
hiszen minden esetben a számítógépről történik a lekérdezésük. Így állandó kapcsolat szükséges a pénztárgép
és a számítógép között, tehát ehhez el kell, hogy legyen indítva a Pénztárgépes eladás ablak. Ezáltal korlátlan
termékszámú értékesítés lehetséges.
Az értékesítés folyamata:
• A Pénztárgépes Eladás ablakot indítsa (F2)
• Nyissa meg a Pénztárat, ha még nem tette meg az adott napra Pénztár I Pénztár nyitás-zárás
• Amennyiben módosult az árutörzs az eladás indítása előtt válassza a frissítés gombot, így az aktuális állapotból történhet az értékesítés, ha semmi nem változott, akkor erre nincs szükség.

•
Nyissa meg a napot a pénztárgépen, ha nem tette meg és kezdje meg az értékesítést a pénztárgéphez csatolt
vonalkód olvasó használatával.
A számlázó program a beállított időnként vagy manuálisan az olvas gomb megnyomását követően lekéri a
pénztárgépes eladást és csökkenti a készletet. Tehát a nyugták folyamatosan a beállított időnek megfelelően kerülnek át a számítógépes programra. A nyugtákon az eladási áron kívül megjelenik a termék neve. A termékeknek saját vonalkóddal, vagy a számlázó programunkba beírt termékkóddal (max. 4 karakter )kell rendelkeznie,
ugyanis ezzel történik az áruk azonosítása.
A vevőazonosítás
A nyitott PLU-s módban elérhető a vevőazonosítás funkció is. Ez azt jelenti, hogy a számlázó programban
felvett azonosítójával a vásárló azonosításra kerül. A vevőkártya azonosítója megadható a bizonylat elkészítésének megkezdése előtt, vagy közben vonalkód olvasóval, vagy a pénztárgép billentyűzetéről.
•

A Vál 1 és a 7 billentyű kombináció megadását követően adja meg a vevő azonosító számát, a vevő neve
kiíródik a kijelzőre. Amennyiben az azonosított vevőnek készíti el a nyugtát és a nyugtából számlát készít,
automatikusan kiválasztódik a vevő a számlához. Ha a vevőnek a programban beállított kedvezménye van
akkor itt az érvényre lép.
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A nyugta számlázás (F3)
Ebben a menüben az előzetesen a pénztárgéppel kiállított és visszaolvasott nyugták számlázása tehető meg. Az
abakban válassza ki a nyugtaszám alapján, hogy melyikről szeretné elkészíteni a számlát, állítsa be az ablak
alján lévő listából való kiválasztással a fizetési módot, majd nyomja meg a Számla gombot. A gomb megnyomását követően a Vevő választás ablakban a listából kiválaszthatja vagy az Új vevő felvétele gombbal egy újat
definiálhat. Ezt követően nyomja meg a Kiválaszt gombot, ezzel automatikusan elkészül a számla. Abban az
esetben ha vevőkártyával azonosított nyugtráról készít számlát a program automatikusan kiválasztja a vevőt. A
program a pénztárgépen visszáruzott nyugtákról is készíthet számlát, így valósul meg a számlák stornózása és a
készlet növelése a visszavett áruval.
Nyugta keresés
A pénztárgépből visszaolvasott nyugták keresése valósulhat meg ebben az ablakban. A rácshálóban megjelő
adatok ismertetése:
• Nyugtaszám: G jelenti a pénztárgép számát a Z a zárások száma míg az Ny a nyugta számát jelenti
• Összeg + Összeg2: A pénztárgép lehetőséget ad vegyes fizetési módra, ekkor külön oszopban jelenik meg a
fizetési módnak megfelelő összeg.
• Bruttó: A nyugta végösszege
• Fizetési mód + Fizetési mód2: A vegyes fizetési módhoz kapcsolódó fizetési mód a képen látható, hogy a
26.300 Ft Készpénzes, míg a a fennmaradó 50.000Ft bankártyával volt rendezve. Ezáltal a pénztárba csak a
megfelelő összeg fog bekerülni.
• Bizonylatszám: A program automatikusan rendeli hozzá
• Kibocsájtva: A nyugta kibocsájtási dátuma
• Partner: Alapesetben a pénztárgép, de vevőkártyás azonosítás esetén a vevő neve
A következő oldalon lévő képen megtekintheti a kiadás keresés ablakot.
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Atutalásos számla készítése
A Silver és a Gold programokban lehetőséget adunk a nyugta számlázáson kívűl átutalásos számlák kiállítására.
A számlakészítés a Számlafej beállításaival kezdődik, először a vevőt kell kiválasztani, közvetlen gépelésre a
program a beírt karaktereknek megfelelő első vevőre áll. Amennyiben a vevő még nincs felvéve, azt az ablakból való kilépés nélkül megtehetik, az ablak tetején lévő Új vevő felvétele ikonnal. A vevő felvétele után automatikusan erre áll a program. A kiválasztás után állítsa be a fizetési módot, kibocsájtás és teljesítés időszakát,
majd a Tovább gombbal menjen a Tételfelvétel fülre. A tételek felvétele után a számla a Nyomtat-Tárol gomb
megnyomására készül el. A nyomtatás előtt van lehetőség a felvett tételek mennyiségének, árának megváltoztatásására ehhez a Tétel lista fülre kell átmenni, itt a módosítások elvégzése után a Tárol gomb megnyomása
után lép életbe a változtatás.
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Funkció
Egy gépen futó programhoz kapcsolható pénztárgépek száma
Hálózatos működés több munkahely és pénztárgép (gépenkénti licensz)
Pénztárgépes értékesítés
Micra Mini-M online pénztárgép kapcsolat lehetősége
Micra Jota-M online pénztárgép kapcsolat zárt plu-val
Micra Jota-M online pénztárgép kapcsolat nyitott plu-val (korlátlan árucikk)
Manuálisan kezelt pénztárgépek
Blokknyomtató kezelése
Bevételezés készítés
Termékek és vonalkódok kezelése
Rövidített termék kódok kezelése
Termékek excel fájlból történő importálása - exportálása
Egyszerűsített számla készítése nyugtáról
Átutalásos számlák készítése
Visszáru kezelése
Göngyöleg kezelése
Mérleg kezelése
Polccímke készítés
Akciós árak kezelése
Leltár korrekció készítése
Selejtezés készítés
Saját kivétel készítése

Light

Silver

Gold

1

4

8

KÉSZLETŐR
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Funkció
Vevő azonosítás vevőkártyával - kedvezmény
Belső vonalkódok nyomtatáse
Vevőkijelző kezelése
Árellenőrző kezelése
Árajánlat készítés
Megrendelés készítés
Foglalás készítés
Pénztár és pénztárköny kezelése
Termék készítés receptura alapján
Pénzügy kezelés (utalások, áfa analitika stb.)
Felhasználók különböző jogosultságokkal
Kiadási jegyzék készítése
Tárolási hely megadása
Gyors funkció gombos kezelés
Napi forgalmi adatok lekérdezése
Termékekről raktárkaton vezetése
Áru értékesítési eredmény lekérdezése
Leltár lekérdezés
Leltár adott napon
Vevő toplista
Beszerzendő árulista
Áru forgási sebesség
Lassan mozgó termékek
Forgalmi adatok grafikon

Light

Silver
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Gold

KÉSZLETŐR
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Funkció
Windows operációs rendszerekhez (Win XP,Vista,7,8)

Light

Silver
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JOGSZABÁLYOK
A Provimax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tanúsítja, hogy a Provimax Kereskedelmi Számlázó program rendeltetésszerű
használat mellett megfelel az adójogszabályokban előírt kötelezettségeknek. ÁFÁ-s számla kiadásra az előírtaknak megfelelően használható, de nyugtaadásra a program nincs felkészítve és nem is használható!
A jogszabályok 2014.03.10-én érvényes állapotot tükrözik. kérjük az aktuális jogszabályokról
tájékozódanak.
A rendszerrel kibocsátott számla megfelel a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM
rendeletben foglaltaknak, illetve a 34/1999. (XII. 26) PM rendelet szerinti módosításának és a 2007. évi CXXVII. áfa törvénynek.
34/1999. (XII. 26.) PM rendelet
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és
taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról
1. § A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdésének 16-17. és 20. pontjaiban megjelölt bizonylatok [számla, egyszerűsített számla
(a továbbiakban: számla), nyugta] akkor minősülnek adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha azok beszerzéséről a
kibocsátó a (2) bekezdés szerinti részletességű számlával rendelkezik, és a bizonylatot kibocsátó az (5) bekezdés szerinti
szigorú számadású nyomtatványként kezeli. Adóigazgatási azonosításra - a (6) bekezdés szerinti bizonylatok kivételével csak a nyomtatott, folyamatos sorszámozással ellátott bizonylatok alkalmasak.
b) számítógéppel előállított számla, amelynek szigorú számadás alá vonása az (5) bekezdés szerint megvalósul oly módon, hogy a program - beleértve az alaki hibás, vagy tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla esetét is - kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított.
Ez utóbbi feltétel teljesüléséhez a számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történő előállítása esetében
a gépi programnak biztosítania kell a példányok sorszámozását, több példányos összeszerelt, előnyomás nélküli számla
esetén pedig fel kell tüntetnie azt, hogy a számla hány példányban készült;
A 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet módosító 8/1999. (III. 5.) PM rendelet 2. §-a alapján gépi számlázás alkalmazása esetén a program használójának (a számla kibocsátójának) rendelkeznie kell a számlázási programra vonatkozóan a szoftverkészítő által a felhasználó részére kiállított azon nyilatkozattal, mely szerint a program megfelel a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.
Rendelkeznie kell továbbá a szoftverkészítő által készített használati utasítással (felhasználói kézikönyvvel), mely tartalmazza a számlák kiállításának módját, az eredeti és másolati számlapéldányok kezelésének rendjét, a sorszámozás rendjét, a számlamásolatok készítésének módját, a helyesbítések, stornírozások lehetőségét, végrehajtását
Számlakibocsátási kötelezettség
159. § (1) Az adóalany köteles - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről,
szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy
vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.
Nyugtakibocsátási kötelezettség
166. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási
kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni.
Számla fogalma
168. § (1) Számla: minden olyan okirat, amely megfelel az e fejezetben meghatározott feltételeknek.
(2) A számlával egy tekintet alá esik minden más, az (1) bekezdéstől eltérő okirat is, amely megfelel 170. §-ban meghatározott feltételeknek és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja.
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő
módosításáról szóló 2010/45/EK tanácsi irányelvvel összhangban 2013. január elsejétől jelentősen módosultak az áfatörvény számlázásra vonatkozó rendelkezései. Fontos változás, hogy egységesültek a papíralapú és az elektronikus számlákra vonatkozó követelmények, és ezzel összhangban liberálisabbá váltak az elektronikus számlázás tekintetében alkalmazandó szabályok.
A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények
Az áfatörvény új 168/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a számla kibocsátásának időpontjától a számla
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megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és
olvashatóságát. Az eredet hitelessége a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó illetve a számlát kibocsátó azonosságának biztosítását jelenti (Áfatv. 259. § 6/A. pont). Az adattartalom sértetlensége azt jelenti, hogy a számlának az áfatörvény szerinti tartalmát nem változtatták meg (Áfatv. 259. § 1/A. pont). A számla olvashatósága pedig azt jelenti, hogy a
számlának az ember számára - alapos vizsgálat illetve magyarázat nélkül - olvashatónak kell lennie. Az egyes adóalanyok
határozzák meg, hogy milyen módon biztosítják a számla eredetének hitelességét, tartalmának sértetlenségét és olvashatóságát.
Elektronikus számla
Az áfatörvény 168/A. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg az elektronikus számlára vonatkozó előírások is változnak. E
változást tükrözi az áfatörvény 259. § 5. pontjában megjelenő új elektronikus számla fogalom, mely szerint az áfatörvény
alkalmazásában elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfatv.-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet
elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy az elektronikus számla fogadásának,
illetve a hitelesség, a sértetlenség és az olvashatóság biztosításának a termék beszerzője, illetve a szolgáltatás igénybevevője részéről technikai feltételei vannak, amelyeket az elektronikus számlák fogadásához ki kell alakítani, az elektronikus
számlázással kapcsolatban továbbra is elengedhetetlen a felek együttműködése. Ezért az áfatörvény 175. § (3) bekezdése
az elektronikus számla kibocsátásának feltételeként továbbra is előírja a számlabefogadó beleegyezését (ami nem csak
formális lehet, vagyis megvalósulhat pl. a kapott számla kifizetésével történő hallgatólagos beleegyezés révén is), illetve
EDI alkalmazása esetén a felek előzetes, írásbeli megállapodását.
Ennek megfelelően az ilyen számlákat az alábbi formátumok valamelyikében kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani:
- txt formátum (text fájl),
- csv fájlformátum,
- dbf formátum,
- mdb formátum,
- xls fájlformátum,
- xml fájlformátum.
Az áfatörvény 259. § 5. pontjának elektronikus számla fogalma alapján az áfatörvény alkalmazásában
Az e-mailben elküldött és befogadott pdf állomány is elektronikus számlának minősül.
Számla adattartalma
169. § * A számla kötelező adattartalma a következő: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma a következő:
a) a számla kibocsátásának kelte;
b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását
teljesítette;
d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették,
vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000
000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le,
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;
e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
neve és címe;
f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az termé-
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szetes mértékegységben kifejezhető;
g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
h) a pénzforgalmi elszámolás kifejezés a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása
esetében;
i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára,
ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár
nem tartalmazza;
j) az alkalmazott adó mértéke;
k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;
l) az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;
m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely
más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;
n) a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;
o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. §
25. pontjában meghatározott adatok;
p) a különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti
utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;
q) a különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás - műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben
meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;
r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.
A felsoroltak közül a d) pont dc) alpontjában, a h) pontban és az l) pontban szereplő adatok új előírásként szerepelnek,
míg a többi, változással érintett pontokban [n), p) és q)] szereplő adatokra vonatkozó előírások lényegében pontosítják,
hogy az oda tartozó speciális jogügyletek esetében konkrétan milyen kifejezések tüntetendők fel a számlán.
A vevő adószáma (annak első nyolc számjegye)
A d) pont dc) alpontjában szereplő kötelezettség, mely szerint a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője adószámának (csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának) első nyolc számjegyét fel kell tüntetni a számlán
abban az esetben, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított
általános forgalmi adó eléri vagy meghaladja a 2 000 000 forintot, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 31/B. § (2) bekezdésében előírt számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettséggel van összefüggésben. A
dc) alpontban szereplő kötelezettséget az Áfa tv. a belföldön letelepedett adóalanyra írja elő kötelezően, a belföldön nem
letelepedett (csak áfa regisztrációval rendelkező külföldi) adóalanyok számára a vevő adószámának feltüntetése nem kötelező, azonban ez - ez esetben is, mint bármely más, kötelező adattartalmon kívüli információ feltüntetése - lehetőségként adott az adóalany számára. Az Art. 31/B. §-a szerinti nyilatkozattételi kötelezettség azonban a feltételek fennállása
esetén valamennyi belföldön nyilvántartásba vett áfa alanyra vonatkozik függetlenül attól, hogy belföldön letelepedett-e.
A pénzforgalmi elszámolás kifejezés
A pénzforgalmi elszámolás kifejezést annak az áfa alanynak kell feltüntetni a számlán, aki/amely adóalany az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választotta, és az olyan számlán kell feltüntetni, amelyet a pénzforgalmi
elszámolás időszakában általa belföldön teljesített olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsát ki, mely után
az általa fizetendő adót az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján pénzforgalmi szemléletben állapítja meg. Ha a
pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra nem vonatkozik a
pénzforgalmi elszámolás (pl. az Áfa tv. 10. § a) pontja vagy 89. §-a szerinti ügyletek), akkor az ilyen ügyletről kibocsátott
számlán nem kell a pénzforgalmi elszámolás kifejezést feltüntetni akkor sem, ha az a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesül.
Az önszámlázás kifejezés
Az Áfa tv. 169. § l) pontja alapján az önszámlázás kifejezést akkor kell feltüntetni a számlán, ha a számlát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő állítja ki. A számlakibocsátási kötelezettséget a teljesítésre kötelezett adóalany helyett
a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany is teljesítheti az Áfa tv. 160-162. §-ában foglaltakat megfelelően
alkalmazva. Az önszámlázás kifejezést a feltételek megléte esetén akkor is fel kell tüntetni a számlán a terméket beszerző,
szolgáltatást igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, ha a teljesítésre kötelezett belföldön nyilvántartás-
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ba vett adóalany, és akkor is, ha a teljesítésre kötelezett külföldi (belföldön áfa alanyként nem regisztrált) adóalany.
Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma
170. § (1) A 168. § (2) bekezdésében említett okirat kötelező adattartalma a következő:
a) az okirat kibocsátásának kelte;
b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.
Nyugta adattartalma
173. § * (1) A nyugta kötelező adattartalma a következő:
a) a nyugta kibocsátásának kelte;
b) a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja;
c) a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;
d) a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.
(2) Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adattartalom helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.
Megjelenési forma
174. § (1) * A számla lehet elektronikus vagy papíralapú számla.
Indokolás
A számlázási irányelv már nem elektronikus úton kibocsátott számláról, hanem elektronikus számláról rendelkezik. Ez
utóbbi olyan adat, melyet elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be egyaránt. A törvény ezt az irányelvi változtatást vezeti át.
(2) Nyugta kizárólag papíron bocsátható ki.
Elektronikus számlára vonatkozó szabályok *
175. § (1) *
(2) * Az elektronikus számla 168/A. § (1) bekezdésében említett eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát
Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés
176. § (1) A 169. §-tól eltérően a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ha Az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 176. §-a a következőkről rendelkezik:
(1) A 169. §-tól eltérően a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ha
a) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének a) pontja alá tartozik, feltéve, hogy a számlán
szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
b) a 159. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 165. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben az ott említett személy, szervezet az adóalanytól számla kibocsátását kéri, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
c) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének c) vagy d) pontjai alá tartozik;
d) a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 29. § vagy a 89. § szerinti termékértékesítéstől eltérő ügylet, továbbá a számlakibocsátásra a 159. § (2) bekezdés c) és d) pontjában említett esetektől eltérő esetben kerül sor.
(2) A számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy
a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül az i) pontban megjelölt he-
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lyett az ellenérték adót is tartalmazó összege, valamint a j) pontban megjelölt helyett az alkalmazott adómértéknek megfelelő, a 83. § szerint meghatározott százalékérték feltüntetése kötelező azzal, hogy egyúttal a k) pontban megjelölt adat
nem tüntethető fel;
b) az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül csak az a)-f) pontban megjelöltek
kitöltése, továbbá az i) pontban megjelölt helyett az ellenérték pénzben kifejezett összegének feltüntetése kötelező.
(3) Az egyszerűsített adattartalmú számlára a számla adattartalmára vonatkozó egyéb rendelkezéseket e §-sal összhangban kell alkalmazni.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A 176. § (1) bekezdés a)-d) pontjai többféle ügyletet sorolnak fel, amelyek esetében lehetőség van egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátására, és ez a lehetőség fennáll akkor is, ha adóalany vevő felé történik az egyszerűsített számla
kibocsátása. Az egyes esetekben eltérő lehet az, hogy a számla adattartalmára vonatkozó 169. §-ban előírtak közül melyeket lehet elhagyni, vagy egyszerűsítve feltüntetni, ezért arra is figyelemmel kell lenni.
1. Adóalany vevő előleget fizet
A 176. § (1) bekezdés a) pontja arra az esetre teszi lehetővé az egyszerűsített számla kibocsátását, amikor adóalany vagy
nem adóalany jogi személy az értékesítő adóalany részére előleget fizet [a 159. § (2) bekezdés a) pontja alapján számla
kibocsátása kötelező], és a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek. Ebben az esetben a számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy a számla kötelező adattartalmaként a 169. §-ban felsorolt adatok közül az adóalap
helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege, valamint az adó mértéke helyett az alkalmazott adómértéknek megfelelő, a 83. § szerinti százalékérték (az ún. visszafelé számított kulcs, a 21,26% vagy a 4,76% vagy a 15,25%) feltüntetése
kötelező, mégpedig azzal, hogy amellett áthárított adó-adat (áthárított adó összeg, 27%, 18%, 5% adómérték) nem tüntethető fel. (Tekintettel arra, hogy az ellenérték adót is tartalmazó összegéből a vevő állapítja meg annak adótartalmát a
83. § szerinti, előbb említett százalékérték alkalmazásával.)
2. Nem adóalany vevő előleget fizet
A 176. § (1) bekezdés b) pontja háromféle ügyletkörre vonatkozóan teszi lehetővé az egyszerűsített számla kibocsátását azzal a feltétellel, hogy számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek. (A felsorolt esetekben egyébként
számlakibocsátási kötelezettsége van az értékesítő adóalanynak, melyet egyszerűsített számlával is teljesíthet függetlenül
attól, hogy az egyes, itt felsorolt ügyletek során adóalany vagy nem adóalany partnerrel bonyolítja azt.)
2.1. Az első ügylettípus az, amikor az előleg átadója nem adóalany, és nem is jogi személy, és az ilyen személy, szervezet
által átadott előleg összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget [159. § (2) bekezdés b)
pont ba) alpontja].
2.2. A második az, ha az előleg átadója nem adóalany és nem is jogi személy, szervezet, és az általa átadott előleg ugyan
nem éri el a 900 000 forintot, tehát számla kibocsátása a ba) alpont alapján nem lenne kötelező, de az előleg átadója kéri
a számla kibocsátását [159. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja].
Az egyszerűsített adattartalom a 2. pontban felsorolt esetekben is az 1. pontban említetteknek megfelelő egyszerűsítést
jelenti (adóalap és adómérték helyett adóval növelt ellenérték és visszaszámított kulcs szerepeltetendő, az áthárított
adó-adat nem szerepelhet).
3. Teljesítéssel egyidejű készpénzes értékesítés történik
Az egyszerűsített adattartalom a 3. pontban felsorolt esetben is az 1. pontban említetteknek megfelelő egyszerűsítést
jelenti (adóalap és adómérték helyett adóval növelt ellenérték és visszaszámított kulcs szerepeltetendő, az áthárított
adó-adat nem szerepelhet).
177. § Törvény a számla adattartalmára további rendelkezéseket is megállapíthat, de a 175. § (2) bekezdésének a) pontjában említett eset kivételével a számla aláírását nem teheti kötelezővé.
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2016-os változások
A számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója
A hivatkozott előírások alapján 2016. január 1-jétől a számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”
elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie. Az exportált fájl az NGM rendelet 23/2014. (VI. 30.) NGM 3. mellékletben
meghatározott adatszerkezetben készül el, ennek érdekében meg kellett változtatni a vevők adatainak bevitelét, ugyanis
az xml export miatt külön kell bontani a címet. A programban ennek megfelelően változtattuk a vevő felvétel, módosítás,
excel export - import ablakon, hogy NAV formátumú cím beíráshoz alkalmazkodjon. A megadott címeket automatikusan
kiegészíti a program a lépcsőház (lp), emelet (em), ajtó (aj) szöveggel. A levelezési címet, ha üresen hagyja, akkor
tároláskor oda is beíródik ilyen formában. Ha eltérő levelezési címet ad meg (nem üres) akkor nem kerül átírásra. A
külföldi vevők címeit az idegen formátumban a levelezési címnél adhatják meg.

Ennek érdekében a vevő felvételnél ismertett szerint a felvétel már NAV formátumban történik, de a régi ügyfelek helyes
megjelenítése miatt a számlakészítés során, ha nem lenne még a cím ebben a formában feljön a következő ablak a
Nyomtat-Tárol gomb megnyomása után. Itt a cím a képen látható módon módosítható, így a vevő módosítása is
megtörténik, tehát a következő számlázáskor már nem kell átírni.
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A megjelenő ablakban megjelenítjük a régi formátumú címet is, hogy abból könnyen lehessen másolni (kijelölés CTR+C),
majd a megfelelő mezőbe beszúrni (CTRL+V).
Figyelem, a KerSzám Goldban rendszeres számlázást használó ügyfeleknek számolnia kell azzal, hogy az első 2016-os
rendszeres számlák nyomtatásánál a program be fogja kérni a NAV formátumú címadatokat, így a számlák nyomtatása
több időt vehet igénybe. 2015-ben még nem szükséges a cím bontás. Ha nem kíván ezzel előre foglalkozni, akkor a
frissítést csak a 2016-ban az első 2016-os számla előtt telepítse.

Közvetített szolgáltatások kezelése
A termék felvételt és módosítást aktualizáltuk. A közvetített szolgáltatásokat külön jelezni kell a NAV XML fájlban, így
szükségünk van arra, hogy a felhasználó is megjelölje ezeket a szolgáltatásait. (Eddig elégséges volt az a gyakorlat, hogy a
felhasználó a megjegyzésben feltüntetni a számlán, viszont ebből a program az eltérő bejegyzések miatt nem tudná
kiszedni az adatot.) A termék felvételnél, vagy módosításnál meg kell jelölni a közvetített szolgáltatásokat. Ez esetben a
számlára automatikusan a tételnél felkerül a a Közvetített szolgáltatást tartalmaz szöveg, valamint az átadott XML fájlban
is helyesen lesz megjelölve.

Közlekedési eszközök forgalmazása
A közlekedési eszközöknek is külön fejezetet alkalmaz a NAV XML fájl. Három félére bontva: Szárazföldi, légi és vizi
közlekedési eszközök. Eddig elégséges volt a megjegyzésmezőben ezeket az adatokat feltüntetni, de mostantól szükséges a
számlázó programnak ezt kötött formában bekérnie, mert az XML fájlba csak így lehet átadni.
Ennek megfelelően módosítottuk a termék felvétel és módosítás ablakot, ahol a közlekedési eszközöket a típusának
megfelelően kell megjelölni.
Bizonylat készítéskor, közlekedési eszköz értékesítése esetén a program automatikusan bekéri az XML-be is átküldendő
adatokat, melyeket a számlán is megjelenít.
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Az új menüpont a számlázó programokban a Modulok menüben található.

A menüpont aktiválása után megnyílik az adatszolgáltatás lekérdezését és az XML fájlt előállító ablak.

Az ablakban mindkét előírt formátumban azaz időszakosan és számlasorszám tartomány szerint is lehet adatokat
előállítani a NAV számára. Adatokat csak 2016.01.01-től kezdődően küld a program. A régebbi számlákról a törvény
előírása szerint nem készít adatközlést. A NAV állásfoglalásában szereplő bonthatóságot kihasználjuk, így a normál, az
előleg illetve elektronikus számlák külön lekérdezésben kérhetők le. Ha több lekérdezést hajt végre ne felejtsen el
mindegyiknek külön fájlnevet megadni, majd az elkészült fájlokat kell átadni a NAV-nak.
A NAV formátumú cím adatait itt adhatja meg. Exportál gomb megnyomása után készül el az XML fájl a megadott helyre és
néven.
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2017-es változások
17.0.0. verzió
Rendszer menü - Pdf nyomtató beállítás
Kétféle pdf nyomtatás támogatás is elérhető mostantól, sajnos egyes op.rendszerek nem támogatták a régi verziót, de az
új Bullzip printer nevű már 64 bites rendszereken is kifogástalanul működik.

Mennyiségi egység átváltás
A program lehetőséget ad a termékek mennyiségének átváltására, ez azt jelenti, hogy a felvitt mennyiség szabadon
definiálható váltómennyiséggel értékesíthető.

Definiálható mennyiség, pld. 1 tucat 12 db

A számlán kiírható az új mennyiségi egység, tehát a példa szerinti tucat.

Termék tulajdonságok felvétele
Talán az egyik legértékesebb újdonság, hogy a termékek külön megadható jellemzőkkel is bővíthetőek, tehát így már
nem akadály ha szeretne a termékhez, szűrhető egyéb információt megadni, mint pld. méret, szín, anyaghasználat stb.
Ezek a tulajdonságok a Törzsadat menü- Terméktulajdonságok menüben definiálhatóak. A megjelenő ablakban van mód
felvenni egy tulajdonság csoport nevét, mely alá sorolhatóak a különböző egyéb tulajdonságok.
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A példában egy gumiabroncson szeretnénk bemutatni a funkció használatát. Adott egy termékünk ami pld. Good Year Ultra
Grip 13”-os téli gumi. Itt a Termék tulajdonságok ablakban felvesszük a csoport tulajdonságokat amivel jellemezhetjük az
adott terméket, pld. egy gumi esetén ez a márka, típus, méret stb. A csoport felvételét követően alá helyezzük a különféle
tulajdonságokat, pld a márka lehet a Good Year, Michelin stb. vagy a típus lehet Téli, Nyári, Négy évszakos.
Ezeket a felvett tulajdonságokat a Termék felvétel vagy Módosítás menüben adhatjuk az áruinkhoz.

Szűrhetünk csoportra, a könnyebb kiválasztás érdekében, a négyzetek bejelölésével adjuk a tulajdonságot a termékhez.
A termék keresés kapcsán a szűréshez használhatjuk fel a termékhez rendelt tulajdonságokat.
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pld. ha csak a 13”-os kereket szeretnénk kiszűrni, ekkor a bal oldali oszlopból kiválasszuk a méret csoportból a 13”-t. Ha
további feltételekkel szeretnénk csökkenteni a termékek listáját a jobb oldalt lévő Bármelyik tulajdonságnak feleljen meg
oszlopban tovább szűrhetünk, az itt kiválasztottak az „és” feltételnek, míg a bal oldalt a „vagy” feltétételnek felelnek meg.
Tehát bal oldalt pld. 13 és 14”-os kiválasztásának természetesen nem lenne értelme, mivel ennek nem felelne meg egyik
termék sem, míg a másik oldalt ugyanazon csoporton belül több tulajdonság kiválasztása is értelmet nyerhet.

Eszközsor felvétele
A 17-es verzióban szabadon felvehető ikon sort lehet létrehozni az eszköztárban. Ehhez a az eszközsoron jobb egérgombbal
kattintva a menüből kiválasztható, hogy új ikont szeretnénk hozzáadni, cserélni szeretnénk vagy törölni a felvett ikont.

A könnyebb használhatóság érdekében az ikonok közé szeparátor helyezhető el. A Felvesz gomb mindig az utolsó helyre
veszi fel a kiválasztott vezérlő ikont.
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(2016.12.21.)

100.000 Ft-os ÁFA tartalom figyelése és adószám bekérése a
számlákra.
2017.01.01-től két vállalkozás között létrejött 100.000 Ft adótartalmat elérő számlákon kötelezően szerepeltetni kell a vevő
adószámát. Programjainkba beépítettük az adószám figyelését és szükség szerint bekérését. Már 370 eFt nettó értéknél
szükség lehet rá. Ezeket a számlákat az ÁFA bevalláson is szerepeltetni kell. A számlázó programban lekérdezhetők ezek a
számlák, a bevallás megkönnyítéséhez. Minden számlázó programunkba bekerült az adószám figyelése

Előleg számlákkal kapcsolatos NAV állásfoglalás miatti változás
A NAV ellenőrzési XML fájl miatt nem kezelhetők az olyan előleg és végszámlák, melyet a felhasználók manuálisan készítenek
a számlázó programban. A NAV állásfoglalást adott ki az XML fájlban az előleg és végszámlák jelölésére. Előleg számlát kezelő
programjainkban ez eddig is így volt. Viszont kisebb programjainkban vélhetően többen manuálisan készítettek előleg és
végszámlákat, ami így az XML-ben nem jelezhető. Ennek a problémának a feloldására a kisebb számlázó programjainkba is
beépítettük az automatikus előleg számla kezelést.
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2018-as verziók (2017.11.17)
18.0.0 számlázó program verzió újdonságai (2017.11.17)
Bevételezett szállítólevél árainak utólagos módosítása
Többen jelezték, hogy szükséges lenne a szállítólevélen bevételezett áruk utólagos módosítására, mert sokszor
nem szerepeltetik a beszállítók az árat a szállítólevélen, vagy nem a valós számlázott árak jelennek meg rajta.
A kérésnek eleget téve beépítettük a módosítás és a módosítások visszakeresésének lehetőségét a számlázó
programba.

A Bevételezés menü – Ármódosítás utólag ablakot kell elindítani itt ki kell választani a módosítani kívánt
bevételezést, ezt követően a Módosít gomb megnyomását követően belépünk az Ármódosításba.
A rácshálóban a ki kell választani a módosítani kívánt tételt, majd az ablak alján a Nettó ár mezőben átírható az
ár, a módosít gombbal tárolható. Lehetőség van globálisan százalékosan is módosítani szállítólevélen bevételezett
áruk árait, ehhez a százalék megadása után a Átszámol gombra kell kattintani. A módosítások a Tárol gomb
megnyomása után véglegesíthetőek.
Több bevételezett szállítólevél egy költség számlához történő rögzítése
Megoldottuk a több bevételezett beszállítói szállítólevél egy számlához történő rendelését a pénzügyben.
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A menü a Pénzügy-Egyéb költségek- Több szállítólevélhez egy számla
Az ablakban a rácshálóban található választó négyzet kipipálásával tud ugyanattól a beszállítótól kapott
szállítólevek közül többet kiválasztani. A kiválasztást követően a bevételezett számla összeadódik az áfa bontás
szerint, a bizonylat számba beírjuk a számla számát, majd a Tárol menti.
Új költség elemzést, szemléltetést segítő grafikon
Felfrissítettük a grafikon készítő motort. Szép és látványos grafikonokat készíthet a számlázó program bevétel és
kiadás adatairól.

18.0.1 verzió (2018.01.25)
Összefűzött szállítólevelek partnercsoport alapján történő számlázása
Új funkció, hogy azonos partnercsoportba tartozó vevők szállítóleveleit összefűzötten lehet leszámlázni egy
partnernek.
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Ennek a működése a következőképpen történik: Fel kell vennünk partnercsoportokat, ezt a TörzsadatPartnercsoportok menüben tudjuk megtenni. Ezt követően a Törzsadat-Vevők-Partnercsoport menüben az
adott csoportba kell sorolnunk csoportba tartozó vevőinket. Ha a csoportba tartozó partnereinknek készítünk
szállítóleveleket, az a fenti képen látható menüben tudjuk kiszámlázni. Mint a képen is jól látható most a Multik
partner csoportba tartozó vásárlóink szállítóleveleit kértük le, ebből néhányat kiválasztva a program egy számlán
összevonta és a kiválasztott számlázási partner felé készítette el a számlát. A funkció részletes bemutatásáról egy
videó is készült, kérem tekintsék meg: https://www.youtube.com/watch?v=cXeJTpDLTPE
Új Bankok kerültek be az árfolyam lekérdezése ablakba
Hat bankra bővült az árfolyamok lekérdezési lehetősége: így már az árfolyam lekérdezés már az MNB,
Budapest, K&H, OTP, Erste és CIB bankok oldaláról is működik. Ne feledje az árfolyam lekérdezés a
Törzsadat-Devizák-Internetes lekérdezés menüből érhető el.
E-mail küldés
E-mailek küldésénél a központi és saját e-mail címről küldés közötti választást nem jegyezte meg a program. Az
új verzió megjegyzi, hogy melyiket használta utoljára.
Sokan használnak Gmail fiókot és rendszeres kérdéssé vált, hogy miért nem működik a helyes beállítás után az
e-mail küldés. A probléma a Gmail beállításaiban oldható meg. Engedélyeznie kell a Gmail-ben a fiók
külső használatát. A Gmail-es leírást és a beállítás módját a Google erre vonatkozó oldalán olvashatja el.
Beszerzői rendelés készítésnél kérhető az árak megjelenítése a bizonylaton.
Sokan kérték, hogy a beszállítók felé irányuló rendeléseken nyomtatható legyen a megadott ár. A kéréseknek
eleget téve kapcsolható módon került be a programba.
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18.7.1 verzió (2018.06.25)
Bizonylat küldés típus és csoportos adószám felvételének lehetősége
Csoportos adóalanyiság esetén a csoport tagjainak tevékenységéről egyetlen adóbevallás készül, a tagok önálló
áfaalanyisága megszűnik: ez összevontan tartalmazza a fizetendő és a levonásba helyezhető adó mértékét.
A programjainkban eddig csak a hivatkozási részben lehetett beírni, mostantól a vevőkhöz is felvehető.

Bevezetésre került a bizonylat küldés típus választási lehetőség, ez azt jelenti, hogy a partnereinknek
beállíthatóvá vált, hogy papír, távnyomtatású pdf vagy elektronikus számla kerüljön kiállításra. A program ezt a
vevőhöz megjegyzi és bármilyen bizonylat is készüljön (pld. rendelés, foglalás, szállító stb.) ilyen típusú
bizonylatot készít számára. A papír alapú esetén, normál számla kerül kinyomtatásra, távnyomtatású pdf esetén
e-mail útján kerül elküldésre a számla vagy más bizonylat első példánya, ezt az ügyfél nyomatja ki.
Az elektronikus számla:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 169. §-a alapján
elektronikus számla olyan dokumentum, mely tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat és elektronikus
formában bocsátottak ki és fogadtak be.
Tehát az elektronikus számla a hagyományos számlák modernebb, gyorsabb formája.
Az e-számla egy olyan bizonylat, amely kiállított számla adatait digitális jelek formájában tartalmazza. Az
elektronikus számlát elektronikus úton kell kiállítani és befogadni, miközben megbízható módon kell
biztosítania a számla eredetét.
A számla kiállítása ugyanúgy történik, ahogy a hagyományos számla esetében, azonban az e-számlát nem kell
kinyomtatni és postázni sem, a számlázó program automatikusan elküldi a vevő megadott e-mail címére. Az eszámlát a vevőnek sem kell kinyomtatnia, elég azt a számítógépen tárolni.
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Elektronikus számla küldéséhez a számlabefogadó hozzájárulása is szükséges, aki jelezheti azt szóban, írásban
vagy ráutaló magatartással, pl. az e-számla befogadásával.
Az elektronikus számlák PDF formátumban készülnek el, ami ugyan a hitelességet és az olvashatóságát
garantálni tudja, az adatok sértetlenségét viszont már nem, hiszen a megfelelő programmal bármelyik védelem
nélküli PDF dokumentum ugyanolyan egyszerűen szerkeszthető, mint egy Word dokumentum.
Ezért az e-számlákra ún. digitális aláírás kerül, amely a számla hitelességét és eredetiségét igazolja. Ha a
számlán bármilyen apró változtatás történik, az aláírás már nem rendelhető hozzá, így elveszíti hitelességét.
2018.07.01-től az archiválási törvény változása miatt az elektronikus számlákat már nem szükséges
időbélyeggel ellátni. A programban azonban erre is lehetőség van, amennyiben ezt mégis szerepeltetni szeretné
a számlán. Az időbélyeg feladata, hogy a számla létrehozásának pontos időpontját igazolja, de már nem kötelező
elem.

Az elektronikus számlák aláírásának beállítási ablaka
A Rendszer menü -> Elektronikus aláírás beállítás menüpontra megjelenő ablakban végezhető el.

Elektronikus aláírás típusa alap esetben a Provimax, ami további beavatkozást nem igényel öntől, mivel az
elektronikus számla a Provimax minősített elektronikus aláírásával lesz ellátva. Az aláírást teljesen ingyenesen
biztosítjuk.
Lehetősége van saját aláíró kulcs magadására. Ilyenkor úgy kell tallózással megadnia a aláíró pfx fájlt, hogyha
hálózatos módban fut a program. hogy a többi gépről is elérhető legyen, azaz célszerű a szerveren elhelyeznie. Az
álíráshoz tartozó jelszavát is meg kell adnia.
Időbélyegző szerver: 2017. július 1-től (NAV online számlázó megjelenés, tehát nem véletlen lehet) módosításra
került az elavult archiválási törvény, mely az időbélyegzőt előírta. Tehát erre már nincs kötelezően szükség.
A kiválasztható opciók: Ingyenes időbélyegző szerver (német időbélyegző szerver ingyenesen), Provimax
időbélyegző szerver (fizetős, mert mi si fizetünk érte), Saját időbélyegző szerver megadása, Időbélyegző nélkül.
Ez utóbbi a legegyszerűbb megoldás 2018. július 1-től.
Elektronikus számlák továbbításához szükséges a programban az e-mail beállítás elvégzése, amit máshol
ismertettünk. Az elektronikus számlákat a program A NET mappájában található ESZAMLA mappában
évre és hónapra lebontott almappákban tárolja. Ezen adatok rendszeres mentése feltétlenül ajánlott mivel
8 évig elvesztés mentesen meg kell őriznie a NAV számára ezeket az elektronikusan aláírt PDF fájlokat!
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Email beállítás videó: https://youtu.be/JCm29EfE3JY

Számla sztornó – jóváíró – módosító - NAV jelentés, javítás

A számla stornó – jóváíró – módosító - NAV jelentés, javítás menü kiegészült a Esz javítás, módosítás NAV
jelentés funkciókkal, melyeket az alábbiakban ismertetünk:
Módosító: Ez a funkció a kijelölt számlák módosítására szolgál, erre számos okból kerülhet sor, a módosító
gomb megnyomását követően egy új számlakészítés ablak nyílik meg, amelyben már ki van választva a vevő és a
számla információ mezője tartalmazza, hogy mely számla kerül módosításra. Sok helyen ezt számlával egy
tekintet alá eső okiratnak is nevezik. Mi annyira egytekintet alá vesszük, hogy ennek a fejléce is Számla. A
számla módosításnak egyéb kötelező szabálya nincs, így ezt követően mint egy rendes számla készítés esetén ki
lehet választani tételeket, árakat módosítani stb. ha valamit vissza szeretnénk venni akkor megtehetjük, hogy
negatív előjellel (-1db) vesszük fel a tételt a bizonylatra, így nem kiadás hanem visszavétel történik.
Amennyiben nem tesz fel egy tételt sem, és az módosítás előtt például módosította a vevő adatait (pl.: megadta az
eredeti számlátóról lemaradt csoportos adószámát), akkor csak egy nullás technikai tétel kerül a számlára és a
vevő adatainak változását hivatott jelölni a módosítás. A NAV online számla rendszerébe felküldés miatt a
számlák módosítása már csak ezzel a gombbal indítható, ugyanis csak így biztosított, hogy a NAV
rendszerének automatikusan tudja jelezni, hogy mely számla és miként került módosításara.

Esz javítás: Elektronikus számlák készítésekor, ha valamely hiba miatt a pdf nem jött létre, nem készült el az
időbélyegző vagy nem kapta meg az ügyfél az elektronikus számlát, ezzel a gombbal van lehetőség a javítására és
ismételt elküldésére.
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Az elektronikus számlák aktuális állapotát a rácsháló végén lévő oszlopban tekintheti meg.

A NAV online számla feltöltéshez kapcsolódó funkció gombok leírása
NAV beküldés: A program automatikusan küldözgeti a felküldendő számlákat a NAV szervere felé.
Amennyiben mégis szükséges manuálisan felküldeni egy számlát, akkor ezt a gombot aktiválva a kiválasztott
számlát a program megpróbálja továbbítani a NAV szerverére. A NAV online számlák állapotát a rácsháló utolsó
előtti oszlopában tekintheti meg.
NAV válasz: A feltöltött számlákra adott NAV választ kérheti le a NAV szerverétől és tekintheti meg az a kapott
XML fájlt a megnyíló böngésző ablakban.
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NAV Felhasználó: Előfordulhat olyan helyzet, hogy a NAV-hoz feltöltött számla hibás lesz, mert valamilyen
adatot Ön rosszul adott meg (pl.: cím, vagy adószám adatok). Ilyenkor a NAV hibát jelez a számlára és erre
induláskor figyelmezteti a program. Ezeket a számlákat a NAV felületén tudja ellenőrizni és a hibát elhárítani. Ha
ezt sikeresen elvégezte, akkor ezzel a program tudomására hozhatja, hogy ne figyelmeztesse a későbbiekben ezen
számla miatt.
A NAV online számla feltöltések állapotát a rácsháló utolsó előtti oszlopában tekintheti meg.

A NAV szerver elérési adatok beállítása
A Modulok -> NAV online számla feltöltés menüpontra érkező ablakban lehet beállítani a NAV szerverhez
kapcsolódás hitelesítő adatait. Az adatokat a NAV oldalán történt regisztráció során létrehozott technikai
felhasználóhoz tartozó adatokat kell megadnia. Tehát nem tőlünk kapják, hanem a NAV-tól. A NAV oldala itt
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érhető el: https://onlineszamla.nav.gov.hu/. Videó róla: https://youtu.be/2H9lvDyC3lg
Fontos információk, hiba lehetőségeket, leírásokat itt tekintheti meg: http://www.provimax.hu/nav-onlineszamlazas

44

18.7.2 és 3,4,5,6,7 verziók
Javítások, belső módosítások. új funkciók nélkül.

2019-es változások
19.0.0 verzió (2018.12.10)
Vevő adatok lekérése adószám alapján NAV rendszeréből
Új vevő felvételénél lehetősége van csak az adószám beírásával a NAV rendszeréből lekérni a vevő név és
címadatait. Így ezeknek az adatoknak begépelése megspórolható. Az adatók módosításnál is lekérdezhetők.
Videó: https://youtu.be/a2Fed68Hg7I

GLS csomagszállítás támogatása
Lehetősége van a programból kinyomtatni a GLS csomagszállító címkét, melyet online kér le a program GLS
rendszerétől. Önnek nyomtatás után már csak rá kell ragasztania a csomagra.
A GLS utánvétes elszámoló fájl importálásával pár gombnyomással gyorsan lekönyvelheti a beérkezett
utalásokat.
Videó: https://youtu.be/xTeIlTM3ZBQ
Bejövő utalások könyvelése import fájlok alapján
Az utalás azonosítása és könyvelése lehetséges számlaszám, rendelésszám, foglalás szám vagy GLS utánvét
részletező alapján. A program mappájában található DOKUMENTUM mappában találja az importálható minta
fájlokat.
Tétel adatok exportálása és importálása, félkész bizonylatok elmentése
Bővítettük az tétel adatok exportálásának és importálásának lehetőségét. Felhasználási lehetősége az Ön
kreativitásán múlik. Pár példát bemutatunk az alábbi videón. A program mappájában található
DOKUMENTUM mappában találja az importálható minta fájlokat és a leírást tartalmazó dokumentum fájlt.
Videó: https://youtu.be/Bocbt31jx-s
Blokknyomtató
A blokknyomtatókat eltérő felfogású driverek vezérlik. Az egyik csak olyan margótól nyomtat ahova már tud
nyomtatni és ezért nem kell margót állítani nekik (Bixolon,Samsung stb.), míg a másik típus oda is
nyomtatna ahová a hardvere nem tud és ezért margót kell elhagyni neki (Epson,Star).
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Ennek az ellentmondásnak megfelelően módosítottuk a blokknyomtatós nyomtatást és így mind a két típus
alkalmas lett arra, hogy betű levágás nélkül tudjon nyomtatni.
Belföldi árajánlat
A termék besorolási számát (VTSZ,SZJ stb.) is feltünteteti a nyomtatásban.

19.0.1. (2019.01.03) verzió
Javítás.

19.0.2. (2019.01.29) verzió
GLS Connect program támogatás.
Proforma, díjbekérő számlázásnál előleg számla kiválasztás lehetősége.

19.0.3. (2019.02.26.) verzió
Banki programoknak feladás, átvétel fájlokból. Az egyszerűbb utalás könyveléshez.
Videók: https://youtu.be/WkpEi8t7Sr4
https://youtu.be/Oo3Ns_Nay0o

19.0.4. (2019.03.19.) verzió
NAV online számla feltöltés 1.1 verzióra átállás.
Legkésőbb 2019. május 1-től minden számlázó programnak az 1.1-es verzió szerinti XML fájlt kell előállítania
és feltöltenie a NAV rendszerébe.
A NAV rendszere jelenleg mindkét verziójú változatot elfogadja. Május 1-től viszont csak az 1.1-t fogja
elfogadni.
Részletes leírás az NAV 1.1 verzióról az online számlázás oldalunkon olvasható.
https://www.provimax.hu/nav-online-szamlazas
Szkennelés és PDF csatolás
Bizonylatokhoz eddig is lehetet szkennelni dokumentumokat. (Például Bevételezéshez a beszállító számláját.)
Mostantól PDF fájl is csatolható szkennelés nélkül.

Jogosultságok változása
Terméknév és vonalkód módosításhoz elég a módosítás jog és nem kell ezentúl rendszergazda jogosultság.
Bővített bizonylat készítési jog esetén is adható tétel sorengedmény.
Egyéb kényelmi funkciók
Termék felvételnél az ablak kinyitásakor Darabra áll be a mennyiségi egység választó és nem az abc-ben első
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egységre.
Termék felvételnél, ha a regisztráció során a cégadataiban alanyi mentes-t állított be, akkor az áfakulcs választó
az ablak kinyitásakor Alanyi mentesre (ALM) áll be automatikusan.
Több ársor egymás utáni excel importálásakor jelentkezett "alias" hiba javítva.

19.0.5. (2019.04.03.) verzió
NAV online számla feltöltés TLS 1.2 titkosítási protokoll. A NAV jelenlegi álláspontja szerint a TLS 1.2
kapcsolatot 2019. április 29-től írja elő az online számla rendszere.
További időpont információk a NAV oldalán: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
A számlázó programban egyszerűen ellenőrizhető az Ön gépén a TLS 1.2 támogatása
A tesztelés a következő módon érhető el: Modulok menü -> NAV online számla feltöltés beállítása ablakban
Tesztelés elvégzése
A NAV online számla feltöltés beállítása ablakban elhelyezett TLS 1.2 támogatás? gombbal végezhető el a
tesztelés. Hálózatban használt számlázó programok esetén minden gépen végezzék el a tesztelést.

Amennyiben ezt az üzenetet kapja, akkor az Ön operációs rendszere jól van beállítva és támogatja a TLS 1.2
használatát.
TLS 1.2 teszt rendben

Nem támogatott TLS 1.2 esetén ezt az üzenetet fogja látni.
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Amennyiben Windows 7-et használ, akkor TLS 1.2-t a telepítőnek nem sikerült bekapcsolnia a Windows-ban
korlátozott jogú felhasználó miatt.
Ez esetben látogasson el a https://www.provimax.hu/dll oldalunkra és telepítse rendszergazdaként a Microsoft
EasyFix csomagot. A telepítés alatt a számlázó program nem futhat! A telepítés után végezze el újra a tesztelést.
Amennyiben nem sikerül kérje Rendszergazdája segítségét.
TLS 1.2 teszt hiba
NAV TLS 1.2 és a Windows operációs rendszerek
A NAV online számla rendszer 2019. április 29-től csak TLS 1.2-es formátumú titkosított protokoll kapcsolaton
keresztül lesz elérhető.
Ezt a titkosítási formátumot viszont a nagyon régi már nem támogatott Windows operációs rendszerek nem
tudják kezelni.
Windows típusonként leírjuk, hogy mi a teendő ezzel kapcsolatban, amennyiben használ online számla
feltöltést.
A Microsoft oldalán megtekinthetők a Windows operációs rendszerek által támogatott titkosított adatforgalmi
protokollok.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/secauthn/protocols-in-tls-ssl--schannel-sspWindows 10 - Alap állapotban támogatja a TLS 1.2 adatforgalmat.
Windows 8, Windows 8.1 - Alap állapotban támogatja a TLS 1.2 adatforgalmat.
Windows 7 - Be lehet kapcsolni a TLS 1.2 titkosítást. Ezt egy Microsoft kiegészítő program futtatásával a
program frissítésünk be fogja kapcsolni és továbbra is használható lesz az online számla felküldés. Tesztjeink
szerint a bekapcsolást követően működik a titkosított adatforgalom Windows 7-en is.
Windows XP, Windows Vista - Bár ezeken az operációs rendszereken is futtathatók a programjaink a NAV TLS
1.2 bevezetése után ezeken a rendszereken nem tud adatokat feltölteni a NAV-nak.
Tehát, ha ilyen rendszert használ és online számla feltöltést is végeznie kell, akkor minél előbb cserélje a
Windows operációs rendszerét egy korszerűbbre és telepítse át a programot az új rendszerre.
Amennyiben nem használ online számla feltöltést (pl. Áfa mentes KATA-s kisadózó vagy Alanyi mentes,
esetleg a vállalkozása nem állít ki 100 eFt ÁFA-t elérő számlákat), akkor továbbra is használhatja a számlázó
programokat ezeken az operációs rendszereken is, viszont, ha mégis készítene feltöltendő számlát, akkor azt a
számlázó program nem fogja tudni feltölteni.

19.0.6. (2019.05.27.) verzió

KÉSZLETŐR
JOGSZABÁLYOK
Banki feladás és kivonat könyvelésbe bekerült az UniCredit Bank fájljaink támogatása.
Takarék Szövetkezetek NetBank kivonatainak (beérkező utalások) könyvelése is elvégezhető.
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Fejlesztettünk az excel, csv, txt fájl importokon.
Az új formátumok szabadabban használhatók importálásra, szinte megkötések nélkül..
A 2019-es változások oldalán további leírások videók. https://www.provimax.hu/szamlazo-program-2019

2020-as változások
20.0.0. (2019.11.28.) verzió
Banki feladás és kivonat könyvelésbe bekerült a nem felismerhető utalások exportálása fájlba gomb.
Így az automatikusan nem detektálható utalásokat kimentheti fájlba, mely excelben megjeleníthető és azonosítás
után később is feldolgozható manuálisan.
További kisebb fejlesztések, módosítások és javítások kerültek még a programokba.

20.0.1. (2020.03.11.) verzió
NAV online számla 2.0 XML rendszerű feladásra átállás.

20.0.2. (2020.06.16.) verzió
NAV online számla összes belföldi adózó számlájának feltöltésére átállás
A 2020-es változások oldalán további leírások videók. https://www.provimax.hu/szamlazo-program-2020

