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E-TABAK 01 01 Partnertörzs kezelés 

1. Partner törzs megjelenítés 
 

Szállítók, vevők, saját céginformációk nyilvántartására, karbantartására szolgáló programrész. 

 

A karbantartás a Törzsek/Partnertörzs menüpontban történik, az alábbi képernyő megjelenésével. A 

képernyő a nyilvántartott partnerek főbb jellemző adatait tartalmazza. 

 

 
 

Képernyő alsó sora tartalmazza a karbantartással kapcsolatos funkció billentyűket: 

Új partner 

Új partner (vevő/gyártó/szállító) felviteli képernyő megjelenítése 

Módosít 

Már felvitt partner adatainak módosítása. A módosító képernyőn az adatok egy részét változtathatjuk.  

Töröl 

Partner törlése. A törlés csak logikai törlést jelent, de a böngésző képernyőn a törölt partner adatai a 

továbbiakban nem aktivizálhatóak. A törölt partnerek piros színnel megjelölésre kerülnek. 

Visszaállítás 

A korábban törölt partner törölt állapotból történő újra aktiválása ezzel a funkció gombbal végezhető 

el. (külön jogosultság szükséges a használatához) 

Kilép  

Kilépés a karbantartó képernyőből. 
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Az egyes funkciók külön jogosultsághoz kapcsolhatóak, így elkülöníthető, hogy ki veszi fel az új 

partnert, ki módosíthatja, ki törölheti, ki állíthatja vissza. 

 

2. Új partner felvitele 
 
Általános szabályok: amennyiben a partner akár vevő, vagy szállító, illetve gyártó, ha egy 

telephellyel rendelkezik, akkor csak ezt az egy telephelyet rögzítjük, mint Partner cég, azonban ha 

több telephellyel, divízióval rendelkezik, úgy a központját, mint Partner cég, a telephelyeit, meg mint 

Partner telephely jelöléssel kell felrögzítenünk. Az utóbbi esetben hivatkozni kell minden 

telephelynél a központ azonosítójára. 

Az Új partner gombra kattintva elindítjuk a rögzítést. A partnerek közül az utolsó sorszámához hozzá 

ad a rendszer egyet és ez lesz az új partner azonosítója. 

Kiválasztjuk a Partner típusát, ha telephelyet rögzítünk, akkor meg kell adnunk a Központ 

azonosítóját, kiválasztva a törzsből. 

Ezután megadjuk a Partner rövid nevét, amiből TAB billentyűvel való tovább lépéskor azonnal 

keletkezik a hosszúnév, ezt tovább szerkeszthetjük, bővíthetjük. 

Meg kell adni az adószámot vagy a nemzetközi adószámot, magánszemélynél, Őstermelőnél az 

adóazonosító jelet. 

A címnél az irányítószám alapján keressük meg a várost, majd a pontos utca, házszám következik. 

- amennyiben a rendszerben nem találjuk meg a kívánt irányítószámot és a hozzá tartozó 

települést, itt helyben azonnal fel tudjuk rögzíteni: 

 

Figyelem! gondosan ellenőrizzük, hogy biztosan nincsen rögzítve már ilyen település, abban az 

esetben, ha egy írányítószámon több település is található akkor, kötjellel elválasztva sorszámozzuk 

őket, pl: 7745 Olasz, 7745-1 Hásságy. 
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A cím megadását követően meg kell határoznunk, hogy a partner Vevő, és/vagy Szállító és/vagy 

Gyártó egyben.  

Ki kell választanunk, hogy milyen ártípuson történik a beszerzés, illetve az értékesítés. 

Szállítóknál – beszerzési ár, Vevőknél – eladási ár a kiválasztandó. 

Ezután adjuk meg az elsődleges pénzforgalmi, bankszámlaszámokat, külön a vevőként, külön a 

szállítóként használtat. Amennyiben a partnernek több bankszámlaszáma is van, azok a pénzügyi 

adatoknál adhatók meg. 

Az adatok teljes kitöltöttségét ellenőrizve Elfogadjuk, vagy Elvetjük a rögzítést. 

A későbbiekben a Módosítás gombbal tudjuk ezeket az adatokat megváltoztatni. 

 

3. Partner kiegészítő adatok kezelése 
 

          

A partner általános adatainak felvitelét követően a kiegészítő adatok megadása következik, ezek nem 

kötelező információk, de némelyik a megfelelő működéshez elengedhetetlen. 

Fontossági sorrendben: 

Saját egység kapcsolat 

- a partnereknél meg kell határoznunk, hogy melyik saját egységbe szállít be, vagy melyikről 

vásárolhat, a központhoz mindenképpen hozzá kell rendelni! Egy új partner felvitelekor az 

összes saját egységhez hozzárendelésre kerül a partner. 

Címek  

- a fő adatoknál a partner székhely vagy a telephely szállítási címét adjuk meg, ettől eltérő 

szállítási, levelezési címet adhatunk meg itt. 

Pénzügyi adatok 

- itt adhatjuk meg a többi bankszámlaszámot, és a fizetési módot és a hitelkeretet 
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- alap esetben minden vevő készpénzes, ettől eltérő fizetés módnál a határidőket is itt 

adjuk meg. 

Vonalkód  

- itt adhatjuk meg a vevőkártyát, vagy egyedi azonosítókat az ügyfelek számára, amivel 

gyorsabban azonosíthatjuk őket. (elsősorban a pénztári azonosításra használjuk – vevőkártya) 

Elérhetőségek 

- itt lehet megadni a telefonszámokat, email címeket.  

Rendelési adatok  

- itt kell megadni, hogy a szállítóktól milyen napokon rendelünk, 
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E-TABAK 01 02 Cikktörzs kezelés 

A vállalkozás által termelt, forgalmazott cikkek nyilvántartására, karbantartására szolgáló 

programrész. 

1. Cikktörzs megjelenítés 
 

A karbantartás a Törzsek/Cikktörzs menüpontban történik, az alábbi képernyő megjelenésével. A 

képernyő a nyilvántartott termékek főbb jellemző adatait tartalmazza.  

 

 

 

Képernyő alsó sora tartalmazza a karbantartással kapcsolatos funkció billentyűket: 

- Új cikk  - új termék felvétele 

- Módosítás – már felvett termék adatainak módosítása 

- Törlés – rögzített termék logikai törlése, a termék információs sora piros színű lesz törlés után 

- Visszaállítás – (külön jogosultság) törölt cikket állíthatunk vissza 

- Szűrés – a cikkek kereső táblázatában szállítóra vagy cikk státuszra tudunk szűrni, szűkíteni az 

adatok megjelenítést 
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2. Új cikk felvitele 
 
A rögzítést mindig a vonalkód ellenőrzéssel kezdjük. az új termék vonalkódját beírjuk a kereső 

mezőbe és ellenőrizzük, hogy nincsen már más termékhez rögzítve,  

- ha már létezik a rendszerben, akkor azt a terméket ellenőrizzük és az adatait módosítjuk, 

- ha nincs ilyen adat, akkor rögzítjük, mint új termék 

 

A nyomógomb megnyomásával az Új cikk felviteli képernyő jelenik meg, Ekkor az új cikk 

funkciógomb ELFOGAD-ra vált, a módosít pedig ELVET-re.  

A cikk felviteli képernyő az alábbi:  

 

 



 e-Tabak kézikönyv  

 

 

Kiadás: 2  Azonosító: e-Tabak 01 00 

Dátum: 2013.06.07  Oldalszám: 10 / 22  

Kitöltendő mezők: 

- Cikkszám (automatikusan a következő sorszámot adja a program) 

- Megnevezés (ez kerül kiírásra a bizonylatokra és a polccímkére maximum 36 karakter, az 

ékezetes betűk 2 karaktert számítanak) 

- Hosszúnév (a megnevezés mezőbe beírtakat automatikusan hozza, de igény szerint bővíthető) 

- Cikk jellege: 

  Áru 

  Tapadó (üveg) 

  Göngyöleg (rekesz, raklap, láda) 

  Szolgáltatás 

- Készletvezető ME (az adott cikk készletét milyen mennyiségi egységben tartjuk nyilván) 

  Ez is rugalmasan paraméterezhető pl.: 

  Darab, kilogramm (javasolt), liter tonna, szál, folyóméter, stb. 

  a cikk véglegesítését követően nem változtatható 

- Áfa kód: (az adott cikkre érvényes Áfa mértéke) 

- VTSZ: (az adott cikk besorolási száma, keresőben lehet kiválasztani, vagy új értéket 

hozzáadni) 

- Vonalkód (készletvezető mennyiséghez tartozó, szorzó szám: 1) Vonalkód típusa (EAN-13,-

8,-11,-12,-14,) 

Amennyiben a terméknek nincs vonalkódja, akkor itt lehet egy gyorskódot felrögzíteni 

a termékhez, mellyel a kasszán történhet a termék értékesítése. 

- Természetes mértékegység (a vásárlók számára történő egységes termék összehasonlításhoz) 

o pl.: Sport szelet 33g – készletvezető me.: db, természetes me.: kg, váltószám: 30.03 

- Tapadó cikk: (az adott cikkhez érvényes tapadó cikk, pl. sörhöz üveg.) Ekkor a sört és az 

üveget külön cikken vezetjük és tartjuk nyilván. Értékesítéskor nem kell a sörhöz külön 

kikeresni az üveget, hanem a rendszer a megadott tapadó göngyöleget (itt az üveg) a 

termékhez automatikusan eladja. 

- Gyártó a terméket forgalmazó cég és annak kódja (nem kötelező kitölteni) 

- Szavatossági idő napokban (nem kötelező kitölteni) 

 

Egyéb a cikkre jellemző megjelölések: (beállításuk a jelölő négyzetre állva egér kattintással vagy a 

Space billentyű megnyomásával kap egy pipát) 
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 Boltrendelős: ekkor a cikk rendelését a bolt teheti meg. Ha nincs bejelölve, akkor a boltnak 

nincs joga az adott cikket megrendelni. 

 Boltárazós: ekkor a cikk árazását a bolt teheti meg. Ha nincs bejelölve, akkor a boltnak nincs 

joga az adott cikket árazni. 

 Boltengedményes: ekkor a cikkre engedményt a bolt adhat meg. Ha nincs bejelölve, akkor a 

boltnak nincs joga az adott cikkre engedményt adni. 

 Adójegyes: a cigaretták esetében kell bejelölni 

 Fixáras: a cigaretták esetében kell bejelölni 

 Jövedéki: italáruk, szesz termékeknél kell bejelölni 

 Beszerzési csoport: a cikket kezelő beszerzői csoport kódja (a terméket csak azok a beszerzők 

láthatják, kezelhetik, akik az adott cikknél meg vannak jelölve. (nem kötelező) 

 Cikkcsoport: a termék alap cikkcsoportba való besorolása 

 Egység: a cikket forgalmazó telephelyeket itt rendelhetjük hozzá a termékhez, (a központban 

cikk megtekintéskor a telephelyi készleteket itt tudjuk ellenőrizni) 

 

A cikk felvitelét az ELFOGAD gombbal tehetjük meg. Ekkor a cikktörzset mutató táblázat legelső 

sorban megjelenik az új cikk. Amennyiben mégsem szeretnénk a terméket a cikktörzsbe rögzíteni 

akkor az ELVET gombot nyomva, kiürítjük a felviteli mezőt és kezdhetjük újra a rögzítést. 

 

Módosít 

Cikk adatainak módosítása. A módosító képernyőn a cikkszám és a készletvezető mennyiségi 

egységen kívüli többi adatot változtathatjuk. A művelet elvégzése után cikk a cikktörzs táblázat elején 

fog megjelenni. 

Törlés 

Cikk törlése. A törlés csak logikai törlést jelent, de a böngésző képernyőn a törölt cikk adatai a 

továbbiakban nem aktivizálhatóak. A törölt cikkek piros színnel megjelölésre kerülnek. A művelet 

elvégzése után a cikk a cikktörzs táblázat elején fog megjelenni. 

Visszaállítás 

A korábban törölt cikkek törölt állapotból történő újra aktiválása ezzel a funkció gombbal végezhető 

el. 

Kilépés 

Kilépés a karbantartó képernyőből. A rendszer a főmenübe lép. 
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3. Cikkjellemzők karbantartása 
 
A cikktörzs karbantartó lap jobb oldalán találjuk a cikkekhez tartozó egyéb jellemző karbantartását 

végző menüket. 

ME-GYK-Vonalkód 
 
Mennyiségi Egység – Gyorskód – Vonalkód karbantartása 

 

 

Ezen a helyen kezelhetjük az adott cikkhez tartozó Mennyiségi egységet, Gyorskódokat, 

Vonalkódokat. 

Funkciógombok (FELSŐ sor): 

 Új (Új mennyiségi egység)  

  E gomb megnyomásával adhatunk a terméknek új mennyiségi egységet. Ekkor csak 

készletvezetési mennyiségi egységen kívüli mennyiségi egység adható meg. Pl. kiszerelési ME, vagy 

természetes ME. 

Amennyiben a legördülő listában nincs meg a kívánt ME akkor azt ME beviteli mező mellett található 

ÚJ MENNYISÉGI EGYSÉG funkciógomb megnyomásával vihetünk fel. 

A felvitel – módosítás - törlés az alábbi képernyőn történik. 
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ME módosítás  

  E gomb megnyomásával módosíthatjuk a termékhez rendelt ME-et.  

Készletvezető ME nem módosítható!  

 

A MÓDOSÍTÁS gomb megnyomásával az alábbi képernyő fogad bennünket. 
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Látható, hogy a Funkcióbillentyűk nevei megváltoztak ELFOGAD-ra és ELVET-re és csak ezek 

lesznek aktívak. 

A módosítás elfogadását értelemszerűen az ELFOGAD gombbal tehetjük meg. Amennyiben mégsem 

módosítanánk akkor az ELVET gombbal mehetünk vissza az induló képernyőre (ME-GYK-Vonalkód) 

 

 ME törlés  

  A gomb megnyomásával törölhetjük a termékhez rendelt ME-et.  

Készletvezető ME nem törölhető!  

 

Funkciógombok (ALSÓ sor): 

 VK Új (Új vonalkód)  

  A gomb megnyomásával adhatunk a termékhez új vonalkódot. A Funkcióbillentyűk 

nevei megváltoztak ELFOGAD-ra és ELVET-re és csak ezek lesznek aktívak. 

 

 

 

Meg kell adnunk a vonalkód típusát (EAN-8, EAN-11, EAN-12, EAN-13, EAN-14, , Gyorskód), majd 

be kell vinni a termék vonalkódját (olvasóval vagy kézzel) vagy gyorskódját.  

Ha nincs vonalkódunk, akkor a rendszer tud saját vonalkódot generálni. 

A felvitelt az ELFOGAD gombbal tehetjük meg.  
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 VK módosítás  

  A gomb megnyomásával módosíthatjuk a termékhez rendelt vonalkódot. A 

MÓDOSÍTÁS gomb megnyomásával a vonalkód/gyorskód beviteli mező válik aktívvá.  

 

 

 VK törlés  

  A gomb megnyomásával törölhetjük a termékhez rendelt vonalkódokat.  

 Vonalkód nyomtatás  

  A gomb megnyomásával kinyomtathatjuk az adott vonalkódot.  

 Kilépés  

  A gomb megnyomásával visszalépünk a cikktörzs menübe.  

 

 

Általános megjegyzések a mennyiségi egységek és vonalkódok kezeléséhez: 

- Természetes mértékegységeknek nincs vonalkódjuk 

- A természetes mértékegységet minden terméknél meg kell adni, hogy döntési lehetősége 

lehessen a vásárlónak két vagy több hasonló termék egységnyi árának összehasonlításával. Az 

árcímkén feltüntetésre kerül a természetes mértékegység és az erre vetített egységár. 

0,5l kiszerelésnél literre vetítésnél a váltószám 2,  

2,5l kiszerelésnél literre vetítésnél a váltószám 0,4, 

A mérős árukat illetve azokat a termékeket ahol a súly számít a termékféleségek 

megkülönböztetésére, kg-ra, az apróbb termékeket grammra vetítjük. 

A folyadékokat literre, de a kisebb kiszereléseket, mint kozmetikumok, milliliterre vetítjük. 

- A kiszerelési mértékegységek általában lehetnek : 

o darab (csak akkor, ha a terméknek több egyedi vonalkódját akarjuk megkülönbözetni 

o karton, zsugor, csomag, doboz, rekesz, … amennyiben ezeknek van egyedi EAN-13, 

vagy EAN-14 vonalkódjuk adjuk meg, mert így könnyíthetjük az eladást. 

- Egy vonalkód csak egy termékhez kapcsolódhat 

- Egy terméknek általában csak egy darabos vonalkódja van (ha több országban is gyártják a 

terméket, akkor lehet több is) 

- A vonalkód képzésnek szabályrendszere van, az utolsó ellenőrző számot a rendszerünk 

ellenőrzi, hogy helyesen adták-e meg! 

- A rendszer az EDI kommunikációhoz a készletvezető mennyiséghez tartozó EAN-13, EAN-

8 vonalkódot használja fel, GTIN. 
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Cikk-Cikk kapcsolat 
 
Ebben a menüben lehet a cikk-cikk kapcsolatot létrehozni. Például itt lehet megadni a sör + üveg 

tapadó cikk kapcsolatot, vagy a sör + rekesz göngyöleg kapcsolatot. 

 

 

 

 Új kapcsolat  

  E gomb megnyomásával kapcsolhatunk a termékhez másik terméket. 

Az alábbiakat kell megadni: 

Kapcsolat típusa: 

  Áru 

  Tapadó 

  Göngyöleg 

Kapcsolt cikk (az adott cikkhez kiválasztandó kapcsolódó cikk) 

  Azok a cikkek jelennek meg amelyek a cikktörzsben a cikk jellegénél  a kapcsolat 

típusával meggyező minősítést kapták. (pl. ha Tapadó kapcsolatot állítottunk be a kapcsolat típusának, 

akkor csak a tapadó cikk jellegűnek felvett cikkek jelennek meg a választó ablakban). 

Mennyiségi szorzó – itt adjuk meg a kapcsolat mennyiségi váltószámát, tapadó cikk esetén 1:1 azaz 1, 

göngyöleg esetén pl. 20 férőhelyes rekesznél 1:20 azaz 20 

 

Kerekítés iránya  - ha nem a göngyöleg váltószámában meghatározott mennyiséget értékesítünk 

megadhatjuk itt a kerekítés irányát:  

pl. 20-as rekeszben kiszolgált italárúból csak 12-öt veszünk: 
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Lefelé kerekít – nem adunk rekeszt 

Felfelé – már 12 darabnál is adunk rekeszt 

 

 Módosítás  

  A gomb megnyomásával módosíthatjuk a termékhez kapcsolt cikket. 

A módosítás elfogadása vagy elvetése az ELFOGAD vagy ELVET gombokkal történik. 

 

 Törlés  

  A gomb megnyomásával törölhetjük a termékhez kapcsolt cikket. 

 

 Kilépés  

  A gomb megnyomásával visszalépünk a cikktörzs menübe.  

 

Csoportok 
 
Ez a menüpont biztosítja, hogy a cikket a jobb áttekinthetőség, lekérdezések, árazások stb. 

egyszerűsítésére szabadon meghatározott csoportokba lehessen sorolni, egyik csoportból a másikba 

áthelyezni, csoportból törölni. 

Az alap cikkcsoportban (nomenklatúrában) minden cikknek egyszer kell szerepelnie. 
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Saját egység kapcsolatok 
 
Több egység esetén lehetőség van a cikkeket a különböző egységekhez besorolni, törölni, áthelyezni. 

Pl. egyik kereskedelmi egységhez nem rendelünk egy cikket, mert nem tartozik az adott bolt 

szortimentjébe. 

 

 

 

A cikkek saját egységhez történő hozzárendelését az adott egységre bal egérgombbal kattintva 

rendelhetjük az egységhez. (ekkor a hozzárendelés – hozzárendelt megjegyzést kap). 

A cikk összes egységhez való hozzárendelését a MIND funkciógombbal tehetjük meg, illetve az 

EGYIK SEM gombbal szüntethetjük meg. 

A hozzárendelést addig nem lehet megszűntetni, ameddig az adott egységben van készlete a 

terméknek. 

 Kilépés  

  A gomb megnyomásával visszalépünk a cikktörzs menübe.  
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Árak, árszorzók 
 
Itt lehet megtekinteni az adott cikk aktuális árát. 

 

 

 

A felső táblázatban az aktuális (tárgynapi) árakat láthatjuk, egymás alatt a különféle árszegmenseket, 

nettó és bruttó értéken, az érvényesség kezdeti dátumával, a rögzítő és a kedvezmény azonosítójával. 

Az akciós árak a táblázatban pirossal láthatóak. 

 

Az alsó táblázat az ártörténet adatait tartalmazza. Szűrhetünk egy árszegmensre és / vagy telephelyre, 

illetve az érvényesség időszakára, a múltban, vagy jövőben. Az akciós árak fekete kiemeléssel 

láthatóak. 
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Fizikai adatok 
 

 

 

A cikkekhez megadhatók különböző fizikai adatok: 

Tömeg, térfogat, liter (Töltő tömeg, nettó tömeg, Bruttó tömeg [gramm-ban]) 

Hosszúság, szín, méret 

Kiterjedésre vonatkozó adatok x-y-z kordináták  (Magasság, Szélesség, Mélység [cm-ben]) 

 

Az adatok a MENT gombbal menthetőek, ELVET gombbal nem kerülnek mentésre a változtatások, a 

TÖRÖL gombbal tudjuk törölni az adott cikknél található fizikai adatokat. 

 

 Kilépés  

  A gomb megnyomásával visszalépünk a cikktörzs menübe.  
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Logisztikai adatok 
 

 

A termékekhez tartozó logisztikai / csomagolási szintek meghatározására szolgáló modul. Meg kell 

adnunk minden csomagolási szinten az előző szinthez képesti váltó számokat. A termékek legkisebb 

kiszerelési csomagolási szintje a kínáló, abban az esetben, ha nincs ilyen kiszerelés, akkor a kartonban 

lévő darabszámot kell megadni a kínáló szinten és a karton szinten 1-et adunk meg.  

Vonalkódos ár 
 

 

 

Egyedi leértékelést van lehetőség készíteni, ahol meg lehet adni a termék árát, amelyhez egy 

vonalkódot tudunk generálni. Itt lehet elvégezni a vonalkód nyomtatását is. 

  



 e-Tabak kézikönyv  

 

 

Kiadás: 2  Azonosító: e-Tabak 01 00 

Dátum: 2013.06.07  Oldalszám: 22 / 22  

Rendelési adatok 
 

   

Ebben a menüpontban határozzuk meg egy termék telephelyenkénti beszállítóját. 

Tudjuk egyszerre kijelölni az összes telephelyet, ha mindenhova ugyanaz a szállító szállít, 

vagy külön-külön megjelölni, hogy ki a beszállító. 

Itt adhatjuk meg, hogy a szállító milyen napokon szállít és hogy mi a maximum és a minimum 

rendelhető mennyiség. 

 


