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1. Bevezetés 
 

 
1. ábra 

 

A Nem gyári alkatrész rendelés ablak két részből áll: 
Az ablak felső részében 14 oszlop található: 

 ID: az adott nem gyári alkatrész rendelés azonosító száma. 

 Partner neve: az adott nem gyári alkatrész szállítójának a megnevezése. 

 Telephely: a megrendelt nem gyári alkatrész telephelye. 

 Logikai raktár: a nem gyári alkatrész logikai raktárának megnevezése. 

 Rendelés dátuma: a megrendelés dátuma. 

 Státusz: a megrendelés aktuális státuszát mutatja. 

 Teljes név: a rendelést összeállító felhasználó teljes neve. 

 Rögzítési idő: a rögzítés dátumát mutatja. 

 Rögzítési idő: a rögzítés időpontját mutatja. 

 Élő: élő státuszú vagy sem az adott rendelés. 

 Típus: a rendelés típusát mutatja. 

 Várható dátum: a megrendelt nem gyári alkatrész(ek) várható beérkezésének dátuma. 

 Igazolás dátuma: a valóságos beérkezés dátuma. 

 File név: a rendelés fájl neve. 
 
Az ablak alsó része 14 oszlopból áll: 

 ID: a megrendelt nem gyári alkatrész ID (azonosító) száma. 

 Belső kód: a megrendelt nem gyári alkatrész belső cikkszáma. 

 Egyéb cikk/szolgáltatás: a megrendelt egyéb cikk/szolgáltatás megnevezése. 

 Rendelt mennyiség: a megrendelt nem gyári alkatrész mennyisége. 

 Beszerzési ár: a megrendelt nem gyári alkatrész beszerzési ára. 
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 Pénznem: az adott nem gyári alkatrész rendelése milyen pénznemben történik. 

 Állapot: a megrendelés aktuális státuszát mutatja. 

 Típus: a rendelés típusát adja meg. 

 Szállított mennyiség: az adott nem gyári alkatrészből szállított mennyiség. 

 Aktuális mennyiség: az adott nem gyári alkatrész aktuális mennyiségét mutatja. 

 Foglalt mennyiség: az adott nem gyári alkatrészből foglalt mennyiség. 

 Backorder: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy akkor is kéri-e az adott nem gyári 
alkatrészt, ha rendeléskor nincs a szállító raktárkészletén. 

 Értékesíthető: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy a készlet értékesíthető-e vagy sem. 

 Élő: létezik-e vagy sem az adott nem gyári alkatrész. 
 
Az ablak alsó részében megjelenő nem gyári alkatrész(ek), az ablak felső részén kijelölt rendeléshez 
tartoznak. 
 

2. Menüpontok 
 

2.1. Törölhető tételek 
 

A Nem gyári alkatrész rendelés ablak „Törölhető tételek” menüpontjára kattintva 2 
almenüpont közül lehet választani (2. ábra): 
 

 
2. ábra 

 

A Riport almenüre kattintva a törölhető beragadt nem gyári rendelések nevű riport jelenik 
meg a képernyőn. Ez a riport azokat a rendeléseket mutatja, amelyek még nem érkeztek be, tehát 
törölhetőek. 
 

A Törlés almenüre kattintva a törölhető rendelés tételek nevű ablak jelenik meg (3. ábra). 
 

 
3. ábra 
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Az ablakban lehetőség van a beragadt rendelések törlésére. A rekordok kijelölését, majd a Kijelölt 

rekordok törlése ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (4. ábra): 
 

 
4. ábra 

 

A megjelenő ablakban a törlési szándék megerősítését - ( ) gomb lenyomását - követően 
a kijelölt alkatrész(ek) - rendelésből való - törlése végrehajtásra kerül.  
 

2.2. Szűrések 
 

A nem gyári alkatrész rendelés nevű ablakon lehetőség van különböző szűrések 
végrehajtására is. 
 

- Szűrés telephelyre: Ehhez a képernyő felső részén a „szűrés telephelyre” menüpontot kell 
megnyomni (5. ábra). 

 

 
5. ábra 

 
Telephelyre való szűrés segítségével könnyen megkereshetőek az adott telephely nem gyári alkatrész 
megrendelései. 

- Szűrés élőre, nem élőre: Ehhez a képernyő felső részén az élő, nem élő jelölőnégyzeteket 

kell állítani ( ). 
 

- Szűrés státuszra: Ehhez a képernyő jobb felső részén, a különböző státuszokra vonatkozó 

jelölőnégyzetekre kell kattintani ( ). 
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3. Új megrendelés felvitele 
 

A Nem gyári alkatrész rendelés ablakban az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra 
kattintva az alábbi ablak jelenik meg (6. ábra): 
 

 
6. ábra 

 

Az Új nem gyári cikk rendelés rekord felvitele ablakban új megrendelés felvitelekor meg 

kell adni a Szállítót, a Telephelyet, valamint az alkatrész várható beérkezésének a dátumát. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: abban az esetben, ha nem az alapértelmezett logikai raktárra történik meg az 

alkatrész(ek) rendelése, akkor az Új nem gyári cikk rendelés rekord felvitele ablakban a 

Logikai raktár beviteli mező melletti ( ) nyomógombra kell kattintani. Ekkor a Logikai raktár 

választása ablak jelenik meg (7. ábra): 
 

 
7. ábra 
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A megfelelő logikai raktár kiválasztását, majd a mentést követően az előző ablakhoz tér vissza a 
rendszer. 

 
Az alapadatok feltöltését követően kell eldönteni, hogy az alkatrész(ek) rendelése milyen módon 
történik. A nem gyári alkatrész rendelése háromféleképpen történhet: 

 Rendelés készletfoglalásból 

 Készletfeltöltő rendelés 

 Alkatrész felvitele rendeléshez Új rekord felvitele ( )nyomógomb segítségével. 
 

3.1. Rendelés készletfoglalásból 
 

Ha a rendelés készletfoglalásból történik, akkor a „Rendelés típus” főmenüre kell kattintani 

( ). 
 
Készletfoglalásból menüpontra kattintva a Munkalap, illetve az 

Alkatrészértékesítés modulból készletfoglalt alkatrész(ek) jelenik/jelennek meg, de a 

rendszer lehetőség van a cikkek kiválasztására, kiválogatására, amennyiben nincs szükség az összes 
alkatrész egyidejű megrendelésére (8. ábra). 
 

 
8. ábra 

 

A megrendelendő cikkek kiválasztását követően a mentés ( ) nyomógomb megnyomására 

visszatér a rendszer az Új nem gyári cikk rendelés rekord felvitele nevű ablakra, ahová 
feltöltésre kerülnek a kiválasztott cikkek (9. ábra). 
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9. ábra 

 
============================================================================ 

Megjegyzés: egy adott alkatrészt kijelölve, majd a „Készletfoglalás info” menüpontra kattintva a 
megjelenő ablakban részletes információt kap a kijelölt alkatrész készletfoglalásáról (10. ábra): 
 

 
11. ábra 

 
Ebben az ablakban a rendelésre váró - kijelölt - alkatrészhez tartozó információk jelennek meg, 
például a megrendelő partner neve. 
============================================================================ 
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Ezután kell a „Rendelés elkészítése” menüpontra kattintani (11. ábra): 
 

 
11. ábra 

 

Az ( ) gomb lenyomása után a rendelés művelete végrehajtásra kerül, illetve az állapota 

Megrendelve státuszba áll át. 
 
Ezután a megrendelést kétféle képpen lehet eljuttatni a szállítóhoz: 

- Ki kell nyomtatni a megrendelőlapot („Megrendelő nyomtatás” menüpontmegnyomása 

és képernyőre nyomtatódik a Megrendelőlap nevű riport. A riportot lehet 

Foglalással (ilyenkor a megrendelőlapon szerepel a foglaló partner neve is) illetve 

foglalás nélkül is nyomtatni. 
- Illetve el is lehet küldeni a rendszer által generált fájlt a szállítóhoz e-mailen 

( ). 
 

3.2. Készletfeltöltő rendelés 
 

Ha az alkatrész megrendelése nem készletfoglalásból történik, akkor az Új nem gyári cikk 

rendelés rekord felvitele nevű ablak „Rendelés típus” főmenüjének Feltöltés 

(készlet) menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (12. ábra): 
 

 
12. ábra 

 

A Készletfeltöltő rendelés ablakon be lehet állítani, hogy Készleten lévő vagy Készleten levő 
szabad, illetve Megrendelt vagy Megrendelt szabad készlethez viszonyítsa a rendelendő 
mennyiséget. A jelölőnégyzetek - megfelelő - kipipálását követően a lekérdezés futtatása 
nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (13. ábra): 
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13. ábra 

 

Az ablakban megjelenő alkatrészek esetében módosítható a mennyiség, és megrendelésre azok az 

alkatrészek kerülnek, amelyek ki lettek jelölve. Mentéskor az Új nem gyári cikk rendelés 

rekord feltöltése ablakhoz tér vissza a már felvitt alkatrésszel (14. ábra) a rendszer. 
 

 
14. ábra 

 
============================================================================ 

Megjegyzés: A Feltöltés (cikktörzs) esetén a rendszer azokat a cikkeket is leellenőrzi, 
hogy rendeljen-e, amelyek még soha nem voltak készleten, tehát a teljes cikktörzset ellenőrzi, míg 
Feltöltés (készlet) esetén csak azokat a cikkeket nézi át, amelyből valaha volt készleten 
legalább 1 egység. 
============================================================================ 
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Ekkor kell a „Rendelés elkészítése” menüpontra kattintani. A rendelés lezárását követően a 

rendelés művelete végrehajtásra kerül, illetve az állapota Megrendelve státuszba áll át. 
 
Ezután a megrendelést kétféle képpen lehet eljuttatni a szállítóhoz: 

- Ki kell nyomtatni a megrendelőlapot („Megrendelő nyomtatás” menüpontmegnyomása 

és képernyőre nyomtatódik a Megrendelőlap nevű riport. A riportot lehet 

Foglalással (ilyenkor a megrendelőlapon szerepel a foglaló partner neve is) illetve 

foglalás nélkül is nyomtatni. 
- Illetve el is lehet küldeni a rendszer által generált fájlt a szállítóhoz e-mailen 

( ). 
 

3.3. Alkatrész rendelés Új rekord felvitele gomb segítségével 
 
Abban az esetben, ha az alkatrész(ek) megrendelése nem valamely rendelés típus segítségével 

történik, akkor új alkatrész felvitele az Új rekord felvitele ( )nyomógomb segítségével is 
megoldható. Új rekord felvitelekor a Cikkszám beviteli mezőben jelenik meg a kurzor. 
 
Ekkor kétféleképpen is történhet az alkatrész(ek) felvitele: 
 

o Alkatrész felvitel F3-as billentyű segítségével 
 
Abban az esetben, ha a rendelésre váró alkatrész cikkszáma nem ismert, akkor az F3-as billentyűre 
kattintva - a megfelelő keresési feltételek megadását követően - a megjelenő ablakban a szükséges 
alkatrész(ek) kiválasztható(ak) (15. ábra): 
 

 
15. ábra 

 

A megrendelésre váró alkatrész kiválasztását, majd a mentést követően az Új nem gyári cikk 

rendelés rekord felvitele ablak - a már felvett alkatrésszel - jelenik meg (16. ábra): 
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16. ábra 

 
A rendelt mennyiség megadását, majd a mentést követően a rendelés kap egy ID (azonosító) számot. 

Ekkor kell a „Rendelés elkészítése” menüpontra kattintani. A rendelés lezárását követően a 

rendelés művelete végrehajtásra kerül, illetve az állapota Megrendelve státuszba áll át. 
 
Ezután a megrendelést kétféle képpen lehet eljuttatni a szállítóhoz: 

- Ki kell nyomtatni a megrendelőlapot („Megrendelő nyomtatás” menüpontmegnyomása 

és képernyőre nyomtatódik a Megrendelőlap nevű riport. A riportot lehet 

Foglalással (ilyenkor a megrendelőlapon szerepel a foglaló partner neve is) illetve 

foglalás nélkül is nyomtatni. 
- Illetve el is lehet küldeni a rendszer által generált fájlt a szállítóhoz e-mailen 

( ). 
 

o Alkatrész felvitel cikkszám megadásával 
 

Abban az esetben, ha ismert az alkatrész cikkszáma, akkor új rekord felvitele az Alkatrész 

választás ablak megnyitása nélkül is elvégezhető. 

Az Új nem gyári cikk rendelés rekord felvitele ablakban az Új rekord felvitele ( ) 

nyomógombra kattintva a Belső kód beviteli mezőben jelenik meg a kurzor. A cikkszám, valamint a 
rendelt mennyiség beírását követően, mentéskor a rendelés kap egy azonosító (ID) számot (17. ábra): 
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17. ábra 

 

Ekkor kell a „Rendelés elkészítése” menüpontra kattintani. A rendelés lezárását követően a 

rendelés művelete végrehajtásra kerül, illetve az állapota Megrendelve státuszba áll át. 
 
Ezután a megrendelést kétféle képpen lehet eljuttatni a szállítóhoz: 

- Ki kell nyomtatni a megrendelőlapot („Megrendelő nyomtatás” menüpontmegnyomása 

és képernyőre nyomtatódik a Megrendelőlap nevű riport. A riportot lehet 

Foglalással (ilyenkor a megrendelőlapon szerepel a foglaló partner neve is) illetve 

foglalás nélkül is nyomtatni. 
- Illetve el is lehet küldeni a rendszer által generált fájlt a szállítóhoz e-mailen 

( ). 
 

4. Export 
 
Lehetőség van a megrendelendő alkatrészek exportálására is (például internetre), amennyiben 

megnyomásra kerül az adatexport vágólapra ( ) nyomógomb. 


