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1. Bevezetés 
 

 
1. ábra 

 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablak 18 oszlopból áll: 

 Szolgáltatás: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy szolgáltatásról vagy termékről van-e szó. 

 Belső kód: az adott nem gyári cikk belső cikkszáma. 

 Egyéb cikk/szolgáltatás: az egyéb cikk/szolgáltatás megnevezése. 

 Csoport: az adott nem gyári cikk cikkcsoportjának rövid kódja. 

 Cikkcsoport törzs: az adott nem gyári cikk cikkcsoport törzsének megnevezése. 

 Partner neve: az adott nem gyári cikk elsődleges szállító megnevezése. 

 Átlagos szállítási nap: az adott nem gyári cikk átlagos szállítási napját mutatja. 

 Minimálisan rendelhető mennyiség: az adott nem gyári cikk minimálisan rendelhető 
mennyisége. 

 Minimális szállítási egység: az adott nem gyári cikk minimális szállítási egysége. 

 Minimális készlet: az adott nem gyári cikk minimális készletét mutatja. 

 Optimális készlet: az adott nem gyári cikk optimális készletét mutatja. 

 Minimálisan kitárolható: az adott nem gyári cikk minimális kitárolási mennyiségét mutatja. 

 Készletszint figyelés: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy az adott nem gyári cikk 
esetében történik-e készletszint figyelés vagy sem. 

 Listaár árrése: az adott nem gyári cikk listaár árrése. 

 Kiskereskedelmi kedvezmény: az adott nem gyári cikk listaárából számított kiskereskedelmi 
kedvezmény. 

 Nagykereskedelmi kedvezmény: az adott nem gyári cikk listaárából számított 
nagykereskedelmi kedvezmény. 

 Beszerelési kedvezmény: az adott nem gyári cikk listaárából számított beszerelési 
kedvezmény. 

 Élő: létezik-e vagy sem a nem gyári cikk/szolgáltatás. 
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A fenti ablakban együtt találhatóak meg a nem gyári cikkek, valamint a szolgáltatások. Amennyiben 

szolgáltatásról van szó, akkor a Szolgáltatás oszlop alatti jelölőnégyzet ki van pipálva. Termék 

esetén a Szolgáltatás oszlop alatti jelölőnégyzet nem kerül kipipálásra. 
 

2. Menüpontok 
 
A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás nevű ablakon a „Csoportos beállítás” főmenüpontra 
kattintva, az alábbi almenüpontok jelennek meg (2. ábra). 
 

 
2. ábra 

 

2.1. Szezonális szorzó 
 
A szezonális szorzónak az a lényege, hogy adott nem gyári cikkekhez - felhasználó által - beállított 
minimális, illetve optimális készletszintet felszorozza a kiválasztott hónapokhoz beírt szorzó 
értékével. Tehát egy adott cikkhez beállított minimális, illetve optimális készletszint - a beállítástól 
függően - a megadott hónapok, illetve a hónapokhoz beállított szezonális szorzó értékek 
függvényében módosul. 
 
A szezonális szorzó beállítása kétféleképpen történhet: 

 Szezonális szorzó cikkenként történő beállítása; 

 Szezonális szorzó csoportos beállítása. 
 

o Szezonális szorzó cikkenként történő beállítása 
 

Abban az esetben, ha a szezonális szorzó beállítása cikkenként történik, akkor ezt a Nem gyári 

alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a megfelelő nem gyári cikk kiválasztását, majd 

a Kijelölt rekord(ok) módosítása ( ) nyomógombra kattintást követően A kijelölt nem 

gyári cikk/szolgáltatás módosítása ablakban lehet elvégezni (3. ábra). 
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3. ábra 

 
Az ablakban az adott nem gyári cikknek meg kell adni a minimális, illetve az optimális készletszintjét. 

Ezt követően a „Szezonális szorzó” menüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (4. ábra): 
 

 
4. ábra 

 

A Szezonális szorzó beállítása ablak 3 oszlopból áll: 

 Választ: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy az adott cikkhez beállított szezonális szorzó, - 
az adott hónapban - érvényesülni fog-e vagy sem. 

 Hónapok: az adott hónap megnevezése. 

 Szorzó: a szezonális szorzó - felhasználó által beállított - értéke. 
 
Azon hónapok kipipálását követően, - ahol a szezonális szorzónak érvényesülnie kell - meg kell adni 
az adott hónaphoz tartozó szorzó értékét (5. ábra). 
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5. ábra 

 

A mentést ( ) követően az adott nem gyári cikk esetében érvényesülni fog a beállított szezonális 
szorzó. 
 

o Szezonális szorzó csoportos beállítása 
 
Abban az esetben, ha a szezonális szorzó, valamint a minimális, illetve optimális készletszint 

beállítása csoportosan történik, akkor a Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartása 
ablakban a „Csoportos beállítás” főmenü Szezonális szorzó menüpontjára, azon belül 

pedig a Beállítás almenüpontra kell kattintani (6. ábra). 
 

 
6. ábra 

 

A Szezonális szorzók csoportos karbantartása nevű ablakon szűrhetőek a nem gyári 

cikkek, de amennyiben szűrés nélkül kerül megnyomásra a lekérdezés futtatása ( ) nyomógomb, 
úgy az összes nem gyári alkatrész megjelenik a képernyőn (7. ábra). 
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7. ábra 

 
A megfelelő nem gyári cikkek kijelölését követően megadható, hogy az adott nem gyári cikkek 
esetében történjen-e szezonális szorzó, illetve készletszint beállítás (8. ábra). 
 

 
8. ábra 

 
============================================================================= 
Megjegyzés: 

 Eredeti beállítások felülírása: ha a jelölőnégyzet kipipálásra kerül, akkor az adott nem gyári 
cikkekhez már beállított szezonális szorzók elvesztik eddigi beállításaikat, s az új - 
csoportosan beállított - szorzók fognak érvényesülni. 

 Automatikusan felülíródjon: ha a jelölőnégyzet kipipálásra kerül, akkor az adott nem gyári 
cikkek esetében beállított szezonális szorzók automatikusan felülírják a meglévő árakat. 

============================================================================= 
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o Szezonális szorzó csoportos módosítása 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartása ablakban a „Csoportos beállítás” 

főmenü Szezonális szorzó menüpontjának Módosítás almenüpontjára kattintva a 

Szezonális szorzók csoportos beállítása ablak jelenik meg (9. ábra): 
 

 
9. ábra 

 

A lekérdezés futtatása ( ) nyomógomb segítségével listázhatóak azok a cikkek, amelyekhez 
szezonális szorzó van beállítva (10. ábra). 
 

 
10. ábra 

 

A módosításra váró alkatrészek kijelölését ( ) követően a „Módosítás” menüpontra kattintva a 

Szezonális szorzó módosítás ablak jelenik meg (11 ábra): 
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11 ábra 

 

Az új szezonális szorzó megadását, majd a mentést ( ) követően - a kijelölt alkatrészek esetében - 
a szezonális szorzó az újonnan megadott értékre módosul. 
 

o Szezonális szorzó törlése 
 
A 10. ábrán látható ablakban lehetséges az egyes cikkekhez beállított szezonális szorzók törlése. 

Ehhez az ablakon lévő „Törlés” menüpontra kell kattintani, ekkor az alábbi ablak jelenik meg (12. 
ábra): 
 

 
12. ábra 

 

A törlési szándék megerősítését - az ( ) gomb lenyomását - követően a kijelölt 
alkatrészekhez beállított szezonális szorzó kapcsolatok kitörlésre kerülnek. 
 

2.2. Raktári hely tulajdonságok beállítása 
 
A raktári hely tulajdonság beállítása kétféleképpen történhet: 

 Raktári hely tulajdonság cikkenként történő beállítása; 

 Raktári hely tulajdonság csoportos beállítása. 
 

o Raktári hely tulajdonság cikkenként történő beállítása 
 

Abban az esetben, ha a raktári helyek beállítása cikkenként történik, akkor ezt a Nem gyári 

alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a megfelelő nem gyári cikk kiválasztását, majd 

a Kijelölt rekord(ok) módosítása ( ) nyomógombra kattintást követően A kijelölt nem 

gyári cikk/szolgáltatás módosítása ablakban lehet elvégezni (13. ábra). 
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13. ábra 

 

Az ablakban a „Raktári helyek” menüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (14. ábra): 
 

 
14. ábra 

 
A Raktári hely tulajdonságok ablakban a megfelelő raktári hely kiválasztását, majd a mentést 
követően az adott nem gyári cikk a kijelölt raktári hely típushoz kerül hozzárendelésre. 
 

o Raktári hely tulajdonság csoportos beállítása 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a „Csoportos beállítás” 
főmenü Raktári hely tulajdonság menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg 
(15. ábra): 
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15. ábra 

 
Az alkatrészek kijelölését, majd a megfelelő raktári hely típus kiválasztását követően, mentéskor a 
kijelölt alkatrészek az adott raktári hely típushoz hozzárendelésre kerülnek. 
 
 

2.3. Számlázási csoportok beállítása 
 
A számlázási csoportok beállítása kétféleképpen történhet: 

 Számlázási csoport cikkenként történő beállítása; 

 Számlázási csoport csoportos beállítása. 
 

o Számlázási csoport cikkenként történő beállítása 
 

Abban az esetben, ha a számlázási csoport beállítása cikkenként történik, akkor ezt a Nem gyári 

alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a megfelelő nem gyári cikk kiválasztását, majd 

a Kijelölt rekord(ok) módosítása ( ) nyomógombra kattintást követően A kijelölt nem 

gyári cikk/szolgáltatás módosítása ablakban lehet elvégezni. 
 

Az ablakban az adott alkatrészhez tartozó számlázási csoportot - Számlázási csoport beviteli mező 

melletti - legördülő lista segítségével lehet kiválasztani ( ). 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: azok az alkatrészek, amelyek a nem gyári cikktörzsben valamilyen számlázási csoporthoz 
lettek hozzárendelve, a Munkalap modulban az alább leírtak szerint jelenik/jelennek meg: 

 
Ha egy adott munkalapra olyan alkatrészeket visznek fel, amelyek valamilyen számlázási csoporthoz 

tartoznak, akkor a Kijelölt munkalap módosítás ablakban a „Számla” főmenü 

Próbaszámla menüpontjára kattintva a Számlázási csomagok ablak jelenik meg. 
 
Ebben az ablakban lehet beállítani, hogy azon nem gyári cikkek értékét összegezze-e, amelyekhez be 
lett állítva valamilyen számlázási csoport. 
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Ha az ablakban az adott rekord (Csoportosan számlázandó) jelölőnégyzete kipipálásra kerül, 
akkor a számlán - egy tételként az összes alkatrész - az adott számlázási csoport megnevezésével fog 
szerepelni. 
=========================================================================== 
 

o Számlázási csoportok  csoportos beállítása 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a „Csoportos beállítás” 
főmenü Számlázási csoport menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (16. ábra): 
 

 
16. ábra 

 

Az alkatrészek kijelölését, majd a megfelelő számlázási csoport kiválasztását követően, mentéskor 

( ) a kijelölt alkatrészek az adott számlázási csoporthoz hozzárendelésre kerülnek. 
 

2.4. Egységár korrekció 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a „Csoportos beállítás” 

főmenü Egységár korrekció menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (17. ábra): 
 

 
17. ábra 
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Az egységár korrekciónak az a lényege, hogy összehasonlítja a nem gyári cikktörzsben található adott 

nem gyári cikk megállapított beszerzési árát, valamint a raktárkészleten lévő maximális 

beszerzési árát. 
Ha ezen árakat (megállapított, maximális) korrigálni kell, akkor a megfelelő nem gyári cikk 
kiválasztását, majd kijelölését követően, mentéskor a nem gyári cikk megállapított, valamint 
maximális beszerzési ára ugyanakkora összegű lesz. 
 

2.5. Értékesítéshez kapcsolódó csoportos beállítások 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a „Csoportos beállítás” 
főmenü Értékesítéshez kapcsolódó beállítás menüpontjára kattintva az alábbi 
ablak jelenik meg (18. ábra): 
 

 
18. ábra 

 
A megfelelő értékesítés típus kipipálását, majd az adott értékesítéshez kapcsolódó egyéb cikkek 
kijelölését követően, mentéskor az adott egyéb cikkek hozzárendelésre kerülnek a kiválasztott 
értékesítéshez. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: ez azt jelenti, hogy például egy Általános kimenő számla készítésekor csak 

azok az egyéb cikkek, szolgáltatások jelennek meg, amelyek hozzá vannak rendelve az egyéb 

értékesítéshez. Vagy alkatrész értékesítéskor csak azok fognak megjelenni, amelyek 

hozzá vannak rendelve az alkatrész értékesítéshez. Illetve gépjármű értékesítés 
modulokban az extrák felvitelekor (amennyiben egyéb cikkekből történik a választás) csak azok az 

egyéb cikkek fognak megjelenni, amelyek hozzá vannak rendelve a gépjármű értékesítéshez. 
============================================================================ 
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2.6. Főkönyvi számok csoportos beállítása 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a „Csoportos beállítás” 

főmenü Főkönyvi szám csoportos beállítása menüpontjára kattintva az alábbi 
ablak jelenik meg (19. ábra): 
 

 
19. ábra 

 

A megfelelő egyéb cikkek kijelölését, majd a Bejövő, illetve Kimenő főkönyvi számok megadását 
követően, mentéskor az adott egyéb cikkek hozzárendelésre kerülnek a kiválasztott főkönyvi 
számhoz. 
 

2.7. Áfakulcs 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban a „Csoportos beállítás” 

főmenü Áfakulcs menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (20. ábra): 
 

 
20. ábra 
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Az áfakulcs csoprtos beállítása ablakon lehetőség van az alkatrészek leválogatására és csoportosan 
hozzárendelni azokat áfakulcshoz (21. ábra). 
 

 
21. ábra 

 

3. Új nem gyári cikk/szolgáltatás felvitele 
 
Új rekord felvitele esetén első lépésként azt kell eldönteni, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e 
szó: 
 

3.1. Új nem gyári cikk felvitele 
 

A Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás ablakban az Új rekord felvitele ( ) 
nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (22. ábra): 



15 

 

 
22. ábra 

 

Az Új nem gyári cikk/szolgáltatás felvitele ablakban az alapadatok feltöltését követően a 

Cikkcsoport beviteli mező melletti ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (23. 
ábra): 
 

 
23. ábra 

 

A megfelelő cikkcsoport kiválasztását, valamint a mentést ( ) követően újra az Új nem gyári 

cikk/szolgáltatás felvitele ablak jelenik meg (24. ábra). 
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24. ábra 

 

Az adatok feltöltését, majd a mentést ( ) követően az újonnan létrehozott nem gyári cikk kap egy 
ID (azonosító) számot, valamint az ablak menüpontjai elérhetővé válnak. Ekkor további rekordok 
felvitelére, valamint az ablak elhagyására van lehetőség. A fenti ábrán látszik, hogy hogyan kell 
kitölteni a mezőket. 
 

3.2. Új szolgáltatás felvitele 
 

Abban az esetben, ha új szolgáltatást kell felvenni, akkor a Nem gyári alkatrész/szolgáltatás 

karbantartása ablakban az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak 
jelenik meg (25. ábra): 
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25. ábra 

 
Az adatok kitöltése a következő ábrán látszik (26. ábra). 
 

 
26. ábra 

 

A mentést ( ) követően az újonnan felvitt szolgáltatás kap egy azonosító (ID) számot, valamint az 
ablak menüpontjai elérhetővé válnak. Ekkor további rekordok felvitelére, valamint az ablak 
elhagyására van lehetőség. 


