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E-TABAK 03 01 Szállítói bevételezés 
 
A Beszerzés menüpontban található a Szállítói bevételezés bizonylatböngésző. Itt szerepelnek a már 

lerögzített bevételezések (Lezár bizonylatok), a már elkezdett, de még nem befejezett bevétek (Félbe 

hagyott bizonylatok) és itt készíthetőek el az új bevétek (F2 – Új bizonylat). 

 

 
 

- A bevételezés fej adatainak megadása az első lépés: 
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- Ki kell választanunk a megfelelő szállítót 

- Ha még nem szerepel a törzsben a szállító, akkor az új partner gomb segítségével itt helyben 

felrögzíthető és a frissít gomb megnyomása után a táblázatban kiválasztható 

- Meg kell adni a külső bizonylat (szállítólevél vagy számla) dátumát és az azonosítóját 

- Az elfogadást követően a Tétel rögzítés gombra kattintva folytatjuk a rögzítést 

 

 

 

- A cikk kiválasztása történhet a cikkszám megadásával, a névrészletre való kereséssel is, 

szűkíthetjük a szűrést a megjelölt szállító saját cikkeire, a kereső ablakban látszik a termék 

cikkszáma, neve, aktuális telephelyi készlete és az érvényes beszerzési ára is 

- Új termék érkezésekor az új cikk gombbal a cikktörzsben felrögzíthető a termék a rendszerbe, 

ezután a frissít gombot megnyomva megjelenik a kereső ablakban az újonnan felvitt cikk 

- A termék a bal egérgomb dupla kattintásával, vagy a kijelölt termék egy enter gomb 

lenyomásával választható ki. 

- Meg kell adni a termék mennyiségét és beszerzési nettó árát 

- Ha a terméknek már korábban lett rögzítve beszerzési ára, akkor kitöltődik automatikusan a 

nettó egységár, amennyiben nem volt idáig beszerzési ára rögzítve, akkor itt kézzel megadható 

a bizonylatban 

- A rögzít gomb megnyomásával a termék rákerül a bevét bizonylatra 
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- Amennyiben a rögzített beszerzési ár nem egyezik a törzsben szereplő beszerzési árral a 

rendszer felkínálja a lehetőséget a termék árainak rögzítésére 

- Az F2 – Új törzsár gombbal kezdődhet meg a rögzítés 

- Ki kell választani, hogy melyik ártípust (beszerzési ár, eladási ár) árazását szeretnénk 

végrehajtani és milyen árral 

- Az F9 – Rögzít gomb megnyomásával lép érvénybe az árváltozás 

- A kilépés gombbal lehet visszatérni a bevételezés folytatásához 
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- Az alsó táblázatban látható, hogy eddig mely termékek milyen mennyiségben és áron lettek a 

szállítói bevételezésbe felrögzítve 

- Már lerögzített termék mennyisége és ára javítható a tétel kijelölése és a módosít gomb 

megnyomása után 

- Már lerögzített termék törölhető a rendelésből a tétel kijelölésével és a törlés gomb 

megnyomásával 

- A bevételezés lezárása a véglegesítés gombbal történik (a termékek a készletre kerülnek), ami 

után ki nyomtatható a szállítói bevét bizonylat 

 

E-TABAK 03 02 Szállítói visszáru 
 

A szállítói visszáru bizonylat rögzítése a Beszerzésen belül a Szállítói visszáru menüpontban található. 

- Az új bizonylat rögzítése a fej adatok megadásával kezdődik, ahol ki kell választani a szállítót, 

a teljesítési dátumot és a hivatkozott bizonylat számot 

- A tételrögzítés a bevételezéshez hasonló módon történik 

- A véglegesítés pillanatában a termékek készlete a bizonylatban rögzített mennyiségekkel 

csökken. 
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E-TABAK 03 03 Szállítói bevét stornó 
 

Egy véglegesített szállítói bevételezés hibás rögzítése miatt, vagy a bevételezés meghiúsulása miatt a 

szállító bevét stornó bizonylat segítségével lehet javítani. 

 

- Első lépésben meg kell keresni a stornózni kívánt bevét bizonylatot (partner, dátum 

intervallum szűrés segítségével) és a jobb oldalt található származtat gombot megnyomva 

kezdődik a javítási folyamat 

 

- Ki kell választani a Szállítói bevételezésből Szállítói bevételezés stornó származtatást 

- Ezután csak azok a bizonylatok kerülnek a képernyőre, amelyek még stornózhatóak 

- Itt ki kell jelölni a stornózni kívánt bevét bizonylatot és kiválasztás gombra kattintani 
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- Elkezdődik a stornó bizonylat fej adatainak a származtatása 

- A bizonylat fejben meg kell adni a teljesítési dátumot és az elfogadás után a tételek 

rögzítésével lehet folytatni a származtatást 

 

- A bevét bizonylaton szereplő tételek minden adattal átkerülnek a stornó bizonylat tételeihez, 

így azokat nem kell felrögzíteni 

- A F11 – Véglegesítéssel fejeződik be a stornó bizonylat készítése és a termékek készletének 

levétele 

- Az elkészített stornó bizonylatok a Beszerzés menüpontban a Szállítói bevét stornó bizonylat 

böngészőben találhatóak meg 
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E-TABAK 03 04 Szállítói bevét helyesbítő 
 

A szállítói bevét bizonylaton rossz árral rögzített termékeket a szállítói bevét helyesbítő bizonylattal 

lehet javítani. 

- Első lépésben meg kell keresni a helyesbíteni kívánt bevét bizonylatot (partner, dátum 

intervallum szűrés segítségével) és a jobb oldalt található származtat gombot megnyomva 

kezdődik a javítási folyamat 

 

- Ki kell választani a Szállítói bevételezésből Szállítói bevét helyesbítő származtatást 

- Ezután csak azok a bizonylatok kerülnek a képernyőre, amelyek még helyesbíthetőek 

- Itt ki kell jelölni a helyesbíteni kívánt bevét bizonylatot és a tétel választás gombra kattintani 
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- Meg kell keresni és kijelölni az ár helyesbíteni kívánt terméket és a nettó egységár beírása 

után a rögzít gombot megnyomni (a rögzítés után az eredeti nettó egységár mellett megjelenik 

javított ár) 

- Amennyiben több termék beszerzési árát kell javítani, akkor az összest itt kell módosítani 

 

- A rögzítés befejeztével a rendben gomb és a kiválasztás után elkezdődik a helyesbítő bizonylat 

fejének a származtatása 

- A teljesítési dátum kitöltése után elfogadható a fej és elkezdődhet a termékek származtatása a 

tétel rögzítés gomb segítségével 

 

- A F11 – Véglegesítéssel fejeződik be a helyesbítő bizonylat készítése (nem történik 

készletváltozás!) és ezután nyomtatható ki 
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- Az elkészített helyesbítő bizonylatok a Beszerzés menüpontban a Szállítói bevét helyesbítő 

bizonylat böngészőben találhatóak meg 

 

E-TABAK 03 05 Belső mozgás csökkenés - növekedés 
 

A termékek egyéb készletmozgásait a Belső mozgások menüpontban a Belső mozgás csökkenés és 

növekedés bizonylatböngészőben lehet elkészíteni (F2 – Új bizonylat). 

- A bizonylat fejben a megjegyzés kitöltése célszerű, hogy a későbbiekben is lehessen tudni, 

miért történt a termék készletének a csökkentése vagy növelése 

- Az elfogadás után a tétel rögzítés gombbal kezdődhet a termékek felrögzítése 
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- A különböző mozgások használatával a lekérdezésekben külön legyűjthetőek, hogy egyes 

mozgásokon milyen termékek kerültek lerögzítésre 

- A cikk kiválasztása történhet a cikkszám megadásával, a névrészletre való kereséssel is, a 

kereső ablakban látszik a termék cikkszáma, neve, aktuális telephelyi készlete és az érvényes 

beszerzési ára is 

- A mennyiség megadása után a rögzít gomb segítségével az alsó táblázatban megjelenik a 

kiválasztott cikk 

- Már lerögzített termék mennyisége javítható a tétel kijelölése és a módosít gomb megnyomása 

után 

- Már lerögzített termék törölhető a bizonylatból a tétel kijelölésével és a törlés gomb 

megnyomásával 

- A belső mozgás lezárása a véglegesítés gombbal történik (a termékek a készletre kerülnek, 

vagy lekerülnek a készletről), ami után ki nyomtatható a belső mozgás bizonylat 

 

E-TABAK 03 06 Lekérdezések 

1. Cikktörzs 
 

- A listával a cikktörzs legfontosabb adatait tudjuk megjeleníteni (Lekérdezések\Törzs 

listák\Cikktörzs) 

- Szűrési lehetőségek: 

o Telephely 

o Cikkszám tartomány 

o Cikkcsoport (bármelyik szint kijelölhető) 

o Szállító 

o Ártípus 

o Érvényes cikkek vagy az összes termék megjelenítése 

o Árral rendelkező vagy az összes termék megjelenítése 

o Készlettel rendelkező vagy az összes termék megjelenítése 

o Negatív készlettel rendelkező vagy az összes termék megjelenítése 
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2. Árlista 
 

- A listával a termékek árait tudjuk legyűjteni (Lekérdezések\Törzs listák\Cikktörzs) 

- Szűrési lehetőségek: 

o Telephely 

o Ártípus 

o Cikkcsoport (bármelyik szint kijelölhető) 

o Szállító 

o Csak törzsár figyelembevétele (engedmények nem kerülnek a listába) 
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3. Időszaki áruforgalom 
 

- A lista adott időszak mozgásnemenkénti forgalmi adatait mutatja meg partnerenként és 

bizonylatonként összesítve (Lekérdezések\Forgalmi listák\Időszaki áruforgalom) 

- Szűrési lehetőségek: telephely, időszak, bizonylat készítője, bizonylaton szereplő partner (egy 

kiválasztott, vagy az összes), mozgásnemek 

- A lista a bizonylat készítése, vagy a teljesítés dátuma szerint kérhető le 

 

 

4. Időszaki áruforgalom (tételes) 
 

- A lista adott időszak mozgásnemenkénti forgalmi adatait mutatja meg tételesen 

cikkösszesenben vagy cikkenként és bizonylatonként összesítve (Lekérdezések\Forgalmi 

listák\Időszaki áruforgalom (tételes)) 

- Szűrési lehetőségek: telephely, időszak, bizonylat készítője, bizonylaton szereplő partner (egy 

kiválasztott, vagy az összes), mozgásnemek 

- A lista a bizonylat készítése, vagy a teljesítés dátuma szerint kérhető le illetve választható, 

hogy az értékek beszerzési áron, vagy bizonylati áron szerepeljenek rajta 
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5. Időszaki forgalom 
 

- A listát általában naponta, vagy napon belül, illetve tetszőleges időintervallumra kérjük le 

(Lekérdezések\Forgalmi listák\Időszaki forgalom) 

- Összesíti a készlet növelő és csökkentő mozgásnemek szerint az időszaki forgalmat 

- Megmutatja az értékesítési forgalom értékét áfabontásban 

- A boltban vásárlók számát és a forgalmazás árrését 
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6. Nyugta 
 

- Itt gyűjthetőek le a pénztárgépeken készült nyugták, a nyugtákon szereplő tételek és a 

fizetőeszközeik (Lekérdezések\Forgalmi listák\Nyugta) 

- Szűrési lehetőségek: időszak, pénztár 

 

7. Árrés lista 
 

- A lekérdezés a kiválasztott telephely adott időszakban teljesített értékesítési forgalmát mutatja 

meg cikkelemesen és a beszerzési értékhez képesti árrés tömegeket (Lekérdezések\Egyéb 

listák\Árrés lista) 

- Szűrési feltételek: telephely, időszak, cikkszám, cikkcsoport 

 


