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1. Bevezetés 
 
FIGYELEM: a leltár megnyitása és lezárása között a rendszer készletmozgást nem enged 
végrehajtani, tehát a normál napi kitárolásokat és betárolásokat nem lehet elvégezni. 
 
A leltározás a Key2Deal rendszerben az alábbi két lépésből áll: 
 

1. A Key2Deal rendszerből nyomtatható Leltárív riport alapján a raktárban található polcokon 
fellelt Aktuális mennyiség kézi (továbbiakban: manuális) rögzítése. 

 
2. A Key2Deal rendszer Leltár moduljában a leltár gépen történő rögzítése. 

 

2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével 
 
A leltárívek az Alkatrészkereskedelem / Törzskarbantartók / Logikai 

raktár kezelés moduljából hívhatóak le (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

 

Az új lekérdezés összeállítása ( ), majd a lekérdezés futtatása ( ) nyomógomb 
megnyomása után listázhatóak a képernyőra a raktárak (2. ábra). 
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2. ábra 

 

A megjelenő listából kell az Alkatrész típusúak közül kiválasztani azokat a raktárakat, amelyeket 

leltározni kell. Majd a „Riportok” menüpont alól indítható leltárív riportok valamelyikét 
kinyomtatni (3. ábra). 
 

 
3. ábra 

 
Többféle leltárfelvételi ív jeleníthető meg, de a leggyakrabban az alábbi két leltár riport a 

használatos, ugyanis ezen riportok lehívása előtt Cikkcsoport, illetve Telephely szűrés is 
alkalmazható: 
 

o Gyári és Egyéb leltárfelvételi ív (ezen riport esetében a szűrés a betárolás dátumára 
történik): 

a. Gyári cikk 
b. Egyéb cikk 
c. Polchely szűréssel (ez a leggyakrabban használt leltárív). Ezen riport lehívása előtt 

megadható, hogy melyik polchelyhez tartozó alkatrészek jelenjenek meg a leltáríven. 
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o Egyszerűsített leltárív (ezen riport esetében a szűrés a polchely, majd a cikkszám szerint 
történik): 

d. Gyári cikk 
e. Egyéb cikk. 

 
Amennyiben valamelyik riport kinyomtatásra kerül, akkor kell a raktárban a leltározást elkezdeni, 
vagyis a kinyomtatott leltárívre kézzel kell ráírni - a riporton a szagatott vonal segít az Aktuális 

mennyiség megadására - az Aktuális mennyiségeket. 
 

3. A leltár gépen történő rögzítése 
 
Amennyiben a leltáríven az összes szagatott vonalnál lévő Aktuális menniység kitöltésre került, vagyis 
készen van a manuális leltár, akkor kell elkezdeni a gépi rögzítést, melyet az 
Alkatrészkereskedelem / Törzskarbantartók / Leltárív 

karbantartó modulban lehet elvégezni (4. ábra): 

 

 
4. ábra 

 

A Leltárív karbantartás nevű ablakban az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra kell 

kattintani, amelynek segítéségével az Új leltárív rögzítése ablak jelenik meg, ahol rögzítésre 
kerül majd a Leltáríven lévő alkatrészek Aktuális mennyisége (5. ábra): 
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5. ábra 

 

Az Új leltárív rögzítése ablakban a Raktár kiválasztását ( ), majd a Leltár dátumának 

megadását követően a Mentés ( ) nyomógombra kattintva a leltárív fejléc elmentésre kerül (6. 
ábra). 
 

 
6. ábra 

 
Ezt követően kell azt eldönteni, hogy milyen módszerrel történjék a leltár gépen történő rögzítése, 
amelyre két lehetőség van: 
 

1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése: 

a. Új rekord felvitele ( ) nyomógomb segítségével 

b. Vonalkód leolvasó segítségével. 
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2. Összes alkatrész - Felsorolással - történő megjelenítése (ekkor az összes olyan alkatrész 
megjelenik, amelyből van készlet a gép szerint). 

 

3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése 
 
Egyenként történő alkatrész felvitel esetén kétféleképpen végezhető el a felleltározott tételek gépen 
történő berögzítése: 

a. Új rekord felvitele ( ) nyomógomb segítségével – egyenként történik a felleltározott 
alkatrészek gépen történő rögzítése. 

b. Vonalkód leolvasó segítségével történő rögzítés. 
 

o Alkatrészek egyenként történő berögzítése „Új rekord felvitele” nyomógomb segítségével 
 

Amikor a leltárív elmentésre került, az egyenként történő alkatrészek berögzítése az Új rekord 

felvitele ( )nyomógomb segítségével végezhető. Az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra 
kattintva megjelenik egy új sor a képernyő alján (7. ábra). 
 

 
7. ábra 

 
Ezt követően a felvitel sorrendje a következő: 
 
1. Cikkszám (Gyári alkatrész cikkszáma) vagy Belső kód (Nem gyári alkatrész cikkszáma) kitöltése. 
2. TAB billentyű megnyomása a billentyűzeten. 
3. Fellelt mennyiség kitöltése. 

4. Rövid kód mező kitöltése (csak polchelyen lévő cikkeket lehet leltározni). 
5. Majd az 1-es, 2-es és 3-as pontok ismétlése addig, amíg az összes cikk felvitelre nem kerül. 
 
Ezen lépések alapján kell az összes felleltározott tétel berögzítését elvégezni. A lépések elvégzését 

követően a mentés ( ) nyomógomb megnyomása következik. 
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Amennyiben az összes alkatrész felrögzítésre került, akkor kell az „Állapot” menüpont 

Felsorolás almenüpontjára, vagy a Készlet szerinti felsorolás ( ) nyomógombra 
kattintani (8. ábra). 
 

 
8. ábra 

 
A felsoroláskor a rendszer kikeresi az összes olyan cikket, amelyből még a gép szerint van mennyiség 
az adott raktárban (a rendszer kék színnel jelzi a nem gyári (egyéb) alkatrészeket), és azoknak a fellelt 
mennyiségeit törli, azaz 0-ra állítja. Tehát csak azokból a cikkekből lesz készlet a leltár után, amelyhez 

a Fellelt mennyiség ki van töltve. 
 

FONTOS! A Rövid kód oszlopban kell megadni a fellelt alkatrész raktári helyét (polchelyét). A 
program automatikusan fel fogja ajánlani az előzőleg felvitt helyes raktárhelyet. Ha a cikk más helyen 
kerül tárolásra akkor ezt az oszlopot módosítani kell! 
 
============================================================================= 

Leltár jegyzőkönyv nyomtatási lehetőség 
 

A Felsorolás menüpont megnyomása után aktívvá válik a „Leltárív” menüpont, amelyre 

kattintva megjelenik a Mennyiségi eltérés bekérése nevű ablak (9. ábra): 
 

 
9. ábra 
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A fenti ablakban megadható, hogy csak azok az alkatrészek jelenjenek meg a Leltár jegyzőkönyv 
riporton, amelyek esetében a Készlet szerinti mennyiség, illetve a Fellelt mennyiség közötti 
különbség a mennyiség bekérő ablakban megadott értékkel megegyező vagy annál nagyobb 
mértékű. 
 
Amennyiben nem kerül Mennyiségi eltérés meghatározásra, akkor az összes eltérés megjeleníthető. 
============================================================================ 
 

A Felsorolás követően kell az „Állapot” menüpont Rögzítve almenüpontjára vagy a 

Rögzítve újra futtatása ( ) nyomógombra kattintani (10. ábra). 
 

 
10. ábra 

 

Igen (yes) válasz esetén a rendszer kitölti a Készlet szerinti mennyiséget is, így 
összehasonlíthatóvá válik, hogy melyek azok az alkatrészek, ahol eltérések vannak (11. ábra). 
 

 
11. ábra 

 
A rendszer eltérő színnel jelzi azokat a sorokat, amelyekből hiány (piros) van, vagy többlet (zöld). 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: állapot váltáskor aktívvá válik a Rögzített állapotú leltárív tételeinek módosítása 

( ) nyomógomb, amely segítségével, még korrigálható a Fellelt mennyiség (12. ábra). 
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12. ábra 

 

A Rögzített állapotú leltárív tételeinek módosítása nevű ablakban a Fellelt mennyiség 

korrigálását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően az előző ablakhoz lép vissza a 
rendszer, ahol már a korrigált tétel jelenik meg. 
============================================================================= 
 
Amennyiben minden alkatrészhez megadásra került a helyes Fellelt mennyiség, akkor kell az 

„Állapot” menüpont Lezárva almenüpontjára kattintani. 
 

Ekkor a leltárív állapota átáll Lezárva státuszba, képernyőre nyomtatódnak a Raktárból kiadás, a 

Raktárból kiadás (Visszáru) riportok, valamint automatikusan helyesbítésre kerül a készlet, 

vagyis készül egy Készlethiány, illetve Készlettöbblet típusú kitárolás, amelyben már - helyes, 
korrigált mennyiséggel - szerepelnek a leltározott tételek. 
 

De Rögzített státuszban még van lehetőség a leltár törlésére is, ehhez az „Állapot” menüpont 

Törlés almenüpontjára kell kattintani. 
 

De lehetőség van a leltárív fizikai törlésére is, ehhez a „Fizikai törlés” menüpontot kell 
megnyomni. 
 

o Alkatrészek egyenként történő berögzítése Vonalkód leolvasó segítségével 
 

Amikor a leltárív fej mentésre került (6. ábra), az egyenként történő alkatrészek berögzítése az Új 

rekord felvitele ( ) nyomógomb segítségével kezdhető el. Az Új rekord felvitele ( ) 

nyomógombra kattintva megjelenik egy új sor, a kurzor ekkor a Cikkszám mezőben villog. 
 

Ekkor kell a Vonalkód leolvasóval az alkatrész dobozán található vonalkódot leovasni, úgy, hogy a 
Vonalkód leolvasón található gombot meg kell nyomni, ekkor a cikkszám mezőbe beolvasódik a 
cikkszám, majd a TAB billentyű következik a billentyűzeten, ekkor a fellelt mennyiségre ugrik a kurzor, 
ahová be lehet írni a fellelt mennyiséget, majd az ENTER billentyű megnyomása következik, ekkor a 
következő új sorba ugrik a rendszer a cikkszám mezőbe és kezdhető előről a folyamat (a módszer az 
olvasó típusától függően eltérhet). 
 
Amint megtörténik a leltározás, vagyis az összes alkatrész vonalkód leolvasóval, leolvasásra került, a 

többi lépést az előző fejezetben leírtak szerint kell végrehajtani a Felsorolás almenüpont 
résztől. 
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3.2. Összes alkatrész - Felsorolással - történő megjelenítése 
 

Az Új leltárív berögzítése ablakban a Raktár, valamint a Leltározás dátumának megadását 

követően a mentés ( ) nyomógomb megnyomására a leltár fej kap elmentésre kerül. 
 

Ezt követően kell az „Állapot” menüpont Felsorolás almenüpontjára, vagy a Készlet szerinti 

felsorolás ( ) nyomógombra kattintani (13. ábra). 
 

 
13. ábra 

 

Igen (yes) válasz esetén a rendszer az összes készleten lévő alkatrészt megjeleníti, úgy, hogy mind a 

Fellelt mennyiség, mind pedig a Készlet szerinti mennyiség oszlopokban „0”-t jelenít meg (14. 
ábra). 
 

 
14. ábra 

 

Ezt követően kell a Fellelt mennyiségeket kitölteni. 
 

Amint az összes alkatrész esetében kitöltésre került a Fellelt mennyiség, akkor kell az „Állapot” 

menüpont Rögzítve almenüpontjára vagy a Rögzítve újra futtatása ( ) nyomógombra 
kattintani (15. ábra). 
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15. ábra 

 
Ekkor tölti ki a Key2Deal rendszer a Készlet szerinti mennyiséget is, így összehasonlíthatóvá válik, 
hogy melyek azok az alkatrészek, ahol eltérések vannak. A rendszer eltérő színnel jelzi azokat a 
sorokat, amelyekből hiány (piros) van, vagy többlet (zöld). 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: állapot váltáskor aktívvá válik a Rögzített állapotú leltárív tételeinek módosítása 

( ) nyomógomb, amely segítségével, még korrigálható a Fellelt mennyiség (16. ábra). 
 

 
16. ábra 

 

A Rögzített állapotú leltárív tételeinek módosítása nevű ablakban a Fellelt mennyiség 

korrigálását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően az előző ablakhoz lép vissza a 
rendszer, ahol már a korrigált tétel jelenik meg. 
============================================================================= 
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Amennyiben minden alkatrészhez megadásra került a helyes Fellelt mennyiség, akkor kell az 

„Állapot” menüpont Lezárva almenüpontjára kattintani. 
 

Ekkor a leltárív állapota átáll Lezárva státuszba, képernyőre nyomtatódnak a Raktárból kiadás, a 

Raktárból kiadás (Visszáru) riportok, valamint automatikusan helyesbítésre kerül a készlet, 

vagyis készül egy Készlethiány, illetve Készlettöbblet típusú kitárolás, amelyben már - helyes, 
korrigált mennyiséggel - szerepelnek a leltározott tételek. 
 

De Rögzített státuszban még van lehetőség a leltár törlésére is, ehhez az „Állapot” menüpont 

Törlés almenüpontjára kell kattintani. 
 

De lehetőség van a leltárív fizikai törlésére is, ehhez a „Fizikai törlés” menüpontot kell 
megnyomni. 
 

A leltár Lezárva állapotba állításakor a rendszer egy Készlet többletes cikkek 

egységárának meghatározása ablakot jelenít meg abban az esetben, ha talált a leltározott 
cikkek között többletet. 
 
A többletként fellelt cikkek értékelhetőek egyesével és csoportosan is. 
 
Készlettöbbletként fellelt cikkek egyenként történő értékelése: 
3 féle áron értékelhetőek a cikkek: 
 1. Törzsbeli áron, ez az adott cikk törzsben lévő beszerzési árát jelenti 
 2. Utolsó 3 tényleges beszerzési ár valamelyikén 
 3. Piaci áron: tetszőlegesen, manuálisan beállítható érték 
 
A meghatározás a következőképpen történik: 
A kijelölt cikk esetében az ablak felső részében megjelennek a választható árak (törzsbeli, utolsó 3 
beszerzési és piaci ár), amelyiken értékelni szükséges, azt kell válsztani (17. ábra). 
 

 
17. ábra 
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Készlettöbbletként fellelt cikkek csoportosan történő értékelése: 

Az azonos áron értékelni kívánt cikkeket be kell jelölni (treffelés), majd a  ikonra kattintással 
lehet választani az árak között. 
2 féle áron értékelhetőek a cikkek: 
 1. Törzsbeli áron, ez az adott cikk törzsben lévő beszerzési árát jelenti 
 2. Utolsó 3 tényleges beszerzési ár közül a legmagasabbon vagy a legalacsonyabbon. 
 

 
18. ábra 

 

A készlettöbblet árak meghatározását követően a mentés ( ) nyomógombra kattintva a rendszer 
folytatja a leltár lezárását. 


