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2. Általános ismertető:
A programot a Windows -ban megszokott módon, egérrel és billentyűzettel lehet kezelni.
Amennyiben billentyűzettel szeretnénk dolgozni, akkor ügyeljünk arra, hogy lehetőleg mindig a <TAB>
billentyűvel lépjünk a soron következő mezőbe. Ha egérrel kezeljük akkor ha egy mezőre kattintunk nem biztos,
hogy a kívánt helyen áll a kurzor. Ekkor a kurzor mozgató billentyűk segítségével pozícionáljunk a megfelelő
helyre.
A program minden ablakában egységesek a nyomógomb feliratok. Minden ablakból ki lehet lépni az
<ESC> billentyű lenyomásával. Szintén az <ESC> billentyűt kell használni, ha a program valamely mező
elhagyásakor valamilyen logikai vagy számítási hibára figyelmeztet - és nem tudjuk meghatározni a helyes
értéket – mert amíg rossz érték szerepel a mezőben addig nem hagyhatnánk el. FIGYELEM: ha az <ESC>
billentyűt használjuk akkor az adott mező tartalmát a program törli és csak azután hagyhatjuk el. Ha olyan
mezőn állunk amelynek a kitöltése kötelező akkor a program az aktuális munkaablakot is bezárja, vagy befejezi
az aktuális munkafolyamatot. Így az utoljára beírt még nem mentett adatok elvesznek.
Lista ablakokban a listák aktuális rendezettségét az mutatja, hogy annak az oszlopnak a fejléc felirata
fehér amelyik oszlop szerint van rendezve a lista. A rendezettséget a megfelelő fejlécre kattintva állíthatjuk be.
Ha ebből a listából kezdeményezünk lista nyomtatást akkor a kinyomtatott lista is ennek megfelelően lesz
rendezve.
Nyomtatást úgy kezdeményezhetünk a listákból, hogy a táblázatban bárhol <ENTER> - ütünk vagy az
egérrel duplán kattintunk. Ekkor egy ablak jelenik meg amiben kiválaszthatjuk, hogy a képernyőn szeretnénk
megtekinteni a lista nyomtatott formáját vagy ki szeretnénk nyomtatni. Ha meggondoltunk volna magunkat a
nyomtatást illetően az <ESC> billentyű lenyomásával visszatérhetünk a lista ablakhoz
A tárgyi eszköz felvitele során ügyeljünk arra – bár a program mindig figyelmeztet -, hogy minden
eszköznek kell adnunk leltárszámot, ugyanis a program minden összerendelést ez alapján végez el.
A program alkalmas egy illetve több cég feldolgozására. Választható az amortizáció időszaka is. Ezt a
használatba vétel előtt kell meghatározni. Lehetséges időszakok: éves, féléves, negyedéves valamint havonta
történő amortizáció számítás. A használat során már nem ajánlatos időszakot változtatni.
Lehetőség van továbbá kis értékű eszközök esetében raktár kezelésre. Négy raktárt lehet meghatározni.
Ezek a raktárak a felvitt körzetekből jelölhetők ki. Ezek után eszköz felvitelekor, ha kis értékű eszközt viszünk
fel akkor a program csak az előre meghatározott kartárakba engedi felvinni az eszközt. Ezután a ’Kisértékű
tárgyi eszköz’ menüből tudjuk az eszközt mozgatni. (kiadás raktárból, visszavétel raktárba, áthelyezés
körzetekben, selejtezés, leltár). Amennyiben nem jelölünk ki raktárt, úgy a program ugyan úgy kezeli a kis
értékű eszközt is mint bármely tárgyi eszközt. Ebben az esetben nem használhatjuk a kisértékű eszközre
vonatkozó menüt.
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3. A program indítása
Programunkat a Tárgyi eszköz ikonra történő kattintással tudjuk indítani. A program indulásakor egy
jelszót kér, melyet telepítéskor kollégáink beállítanak (1. ábra). A jelszó maximum hat, minimum egy karakter
lehet és tartalmazhat számot, szóközt, ékezetet és egyéb karaktereket is.

1. ábra
A jelszó mindenkori pontos megadása azért fontos, mert a program minden adatbeviteli és módosítási
mozgást naplóz, azaz minden mozgás mellé azt is rögzíti, hogy ki végezte el. Ezzel utólag lehetőséget kaphatunk
arra, hogy ellenőrizzük, egy adott gazdasági eseményt ki rögzített vagy módosított, esetleg törölt.
Mivel programunkkal egyidejűleg több (gyakorlatilag végtelen számú) vállalkozás nyilvántartása
kezelhető a programindulás előtt megkérdezi, hogy melyik cég nyilvántartásába szeretnénk belépni (2. ábra). Ha
a céget még nem rögzítettük, akkor a Cég adatok karbantartása fülre kattintva az adatokat kitöltve nyithatunk új
vállalkozást (3. ábra)

2. ábra

3. ábra
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4. Menürendszer
Programunk funkcióit menürendszeren (4. ábra) keresztül érhetjük el. A vízszintes főmenü menü sorból
nyithatjuk meg az almenüpontokat. Mind a főmenü, mind az almenü sorokban a menü elemeinek egy karaktere
alatt aláhúzás vonalat láthatunk, ugyanis egyes menüpontok ún. gyorsbillentyűvel is elérhetők. A főmenüben és
az almenükön belül az ALT + 'aláhúzott karakter', gyorsbillentyűvel indíthatunk egyes funkciókat. Egyetlen
kivételt ez alól a program elhagyását segítő 'Kilépés a programból' menüpont, amelyet a Windows szabványnak
megfelelően ALT+F4 billentyűvel tudunk aktivizálni. A főmenü rendszer szerkezetéből könnyen áttekinthető a
program működése.

4. ábra

4.1 Törzs karbantartás:
Ebben a pontban (5. ábra) lehet felvinni az úgynevezett törzsadatokat. Ezek az alapadatok, melyekkel az
eszközök felvitele során találkozunk.
A program használatát ezen adatok felvitelével kell megkezdeni. A felvitt értékeknek pontosnak kell
lennie, mert ezek későbbi módosítása – bár lehetséges – nem ajánlott, mert az a program működésében előre
nem látható hibákat okozhat. Ezért kérjük, mielőtt elkezdené a felvitelt, gondosan tervezze meg a különböző
pontokban szükséges tételek felépítését.

5. ábra
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4.1.1 Főkönyvi szám


Karbantartás
(6. ábra) Az eszközökhöz tartozó főkönyvi számok vihetők fel (max. 10 karakter). A főkönyvi számok
szabadon kialakíthatók. A számla megnevezése (max. 40 karakter) a későbbiekben tájékoztató jelleggel
szerepel a programban.
Főkönyvi szám használata kötelező!

6. ábra


Lista
A felvitt főkönyvi számok kérhetők le. A rendezettség mindig számlaszám szerint történik.
Lehetséges rendezés: FŐKÖNYVI SZÁM, vagy MEGNEVEZÉS sorrend alapján.

4.1.2 Munkaszám


Karbantartás
(7. ábra) A használt munkaszámok (max. 7 karakter) vihetők fel. A szám megadása szabadon történik.
A megnevezés max. 40 karakter lehet.
Munkaszám használata nem kötelező!

7. ábra


Lista
A felvitt munkaszámok listája kérhető le. A rendezés mindig munkaszám szerint történik.
Lehetséges rendezés: MUNKASZÁM szerint.
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4.1.3 Mozgás


Karbantartás
(8. ábra) Az eszközök mozgás kódjai vihetők fel (max. 25 karakter). A kódot és a nevet is meg kell
adni. A kód felépítésében nincs megkötés, teljesen szabadon kialakítható (max. 3 karakter).

8. ábra


Lista
A eszköz mozgások listája kérhető le. Beállítható a kód szerinti és a név szerinti rendezettség. A
nyomtatás az éppen aktuális rendezettségnek megfelelően fog megtörténni.
Lehetséges rendezés: MOZGÁSKÓD, MOZGÁS NÉV

4.1.4 Körzet


Karbantartás
(9. ábra) Az eszközök helyének meghatározására szolgáló azonosító (max. 40 karakter). Ez akár egy
cím is lehet, de egy nagyobb területet is jelenthet (pl. Telephely – címe, Központ – címe). A kód
szabadon megadható, formátumában nincs megkötés (max. 6 karakter).

9. ábra


Lista
A felvitt körzetek listája kérhető le. Beállítható a kód szerinti és a név szerinti rendezettség. A
nyomtatás az éppen aktuális rendezettségnek megfelelően fog megtörténni.
Lehetséges rendezés: KÖRZET KÓD, KÖRZET NÉV
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4.1.5 Mértékegység


Karbantartás
(10. ábra) A program által használt mértékegységek vihetők fel ( max. 10 karakter). Felvitel során a
megnevezést kell megadni az azonosító kódot a gép generálja emelkedő sorrendben. Az azonosító mindig
kiegészül két jegyre (pl. 01, 02, 03… 23, 24…).

10. ábra


Lista
A felvitt mértékegységek listája kérhető le. Beállítható a kód szerinti és a név szerinti rendezettség. A
nyomtatás az éppen aktuális rendezettségnek megfelelően fog megtörténni.
Lehetséges rendezés: MENNYISÉGI KÓD, MÉRTÉKEGYSÉG

4.1.6 Jelleg


Karbantartás
(11. ábra) Itt történik a jelleg felvitel. A jellegből tudja majd a program később meghatározni, hogy
épületről, gépről, kis értékű eszközről beruházásról ingatlanról stb. van szó. A megnevezés max. 20
karakter. Ebben az ablakban kell megadni, - a jelölő négyzet segítségével – hogy az éppen felvitel alatt
álló jelleghez tartozó eszköznek van-e telekkönyvi nyilvántartása (épület, telek…), illetve az eszköz kis
értékűnek számít-e (nem kell ÉCS-t számítani rá, ezeket az eszközöket a program csak nyilvántartja, de
nem számol velük). Jelleg kódon a program automatikusan generálja. A megnevezéshez az egyértelmű
nevet kell megadni. A leírási kulcsba kell megadni az adott jelleg leírási kulcsát, amit általában az
alkalmazunk az adott jelleghez. Ezt az értéket minden eszköz felvitele során meg tudjuk változtatni az
eszköznek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy azonos jellegű eszközök szerepelhetnek különböző leírási
kulcsokkal.

11. ábra


Lista
A felvitt jellegek listája kérhető le. Beállítható a kód szerinti és a név szerinti rendezettség. A nyomtatás
az éppen aktuális rendezettségnek megfelelően fog megtörténni.

Lehetséges rendezés: JELLEG KÓD, MEGNEVEZÉS
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4.1.7 Tartozék


Karbantartás
(12. ábra) Tartozékok (pl. autók kulcsai, szerszámai…) felvitele során a megnevezést (max. 30
karakter) kell megadni az azonosító kódot a gép generálja úgy, hogy a tartozék nevének első betűjéhez
hozzáad egy 3 jegyből álló számot (pl. Indító kulcs: I-001). Meg kell még adni ezenkívül a tartozék
mértékegységét. Ezt a már felvitt mértékegységekből tudjuk kiválasztani.

12. ábra


Lista
A felvitt tartozékok listája kérhető le. Beállítható a kód szerinti és a név szerinti rendezettség. A
nyomtatás az éppen aktuális rendezettségnek megfelelően fog megtörténni.

Lehetséges rendezés: TARTOZÉK KÓD, MÉRTÉKEGYSÉG
4.1.8 Cég váltás
Ahhoz, hogy (több céges változat) céget váltsunk (2. ábra, 3. ábra) nem kell kilépni a programból. Elég
e menüpontot választani és ugyan úgy mint a program indításakor itt tudunk céget váltani.

4.1.9 Belépés új néven
Szintén nem kell kilépnünk a programból ahhoz, hogy másik felhasználó tudjon a programmal dolgozni
(1. ábra). Itt Éppen úgy mint indításkor megadhatjuk saját jelszavunkat és máris dolgozhatunk.( Ennek azért van
jelentősége, mert a program naplózza, hogy a különböző mozgásokat illetve műveleteket az eszközökkel ki
végezte. Ezért fontos, ha befejeztük a munkát lépjünk ki a programból, mert ha más felhasználó ekkor dolgozik a
rendszerrel akkor az utoljára belépett felhasználó nevét rögzíti a műveletek mellé. Így nem tudjuk később
biztosan kideríteni, hogy ki hibázott a feldolgozás során.

4.1.10 Kilépés a programból
A program való kilépés funkciója. Csak itt lehet a programot bezárni.
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4.2 Eszköz karbantartás

13. ábra

4.2.1 Tárgyi eszköz karbantartás
A megjelenő ablak 4 lapból áll.

 Az első lapon „Eszköz jelleg, megnevezés” (14. ábra) lehet megadni az eszköz jellegét, leírási kulcsát (a





gép megajánlja a korábban a jelleghez felvitt leírási kulcsot), megnevezését, leltárszámát (KÖTELEZŐ
MEGADNI),körzetszámát, főkönyvi számait, könyvelésének dátumát valamit egy max. 254 karakterből
álló egyéb megjegyzés.
Ha az eszköznek adatlapja van akkor az utolsó mező kitöltése után a második lapra kerülünk (15. ábra).
Itt lehet megadni a gép típusát, gyártási évét stb…
Ha az eszköznek telekkönyvi adatai vannak akkor (16. ábra) a harmadik lapra kerülünk. Itt adhatjuk meg
a kért adatokat.
Ezek után a negyedik lapra kerülünk. Itt (17. ábra) lehet felvinni az eszköznyilvántartásba kerülési
mozgását, mennyiségét, aktuális bruttó, nettó értékét. Ha az eszközön már korábban végeztünk
értékcsökkentést akkor itt megadható a halmozott értékcsökkenés is. A program ellenőrzi, hogy a
halmozott ÉCS és a nettó érték összege megegyezzen a bruttó értékkel. Ha ez nem teljesül akkor
figyelmeztet. Itt adhatjuk meg a programnak, hogy az eszköz aktiválva van. A program csak az aktivált
eszközökkel végez műveleteket. Amíg egy eszközt nem aktiváltunk addig ebben az ablakban tudunk
minden módosítást elvégezni az eszközön. Miután már aktiváltuk akkor a megfelelő menüpontok
segítségével tehetjük meg mindezt a program felügyelete mellett. Ha egy eszközt aktiválunk utána már
nem tudjuk az aktív státuszát megszüntetni. Kis érétkű eszköz felvitelénél az aktiválás dátuma lesz a
beszerzés dátuma. Kis étékű eszközt a program csak nyilvántart és listáz semmiféle számítást nem
végezhetünk vele. De bármikor minden adata módosítható ebben az ablakban.
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14. ábra

15. ábra
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16. ábra

17. ábra
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4.2.2 Tárgyi eszköz aktiválása

18. ábra

4.2.3 Tartozék karbantartás
A megjelenő ablak (19. ábra) 3 listából áll. A felső listán a tárgyi eszközök, alatta az aktuális eszközhöz
már felvitt tartozékok, a legalsón pedig a tartozék törzs látható. Az eszköz listán állva kiválaszthatjuk az eszközt.
Átlépve a tartozék listára (<CTRL + TAB>), válogathatunk a kiválasztott eszköz tartozékai között. Itt tudjuk
törölni illetve módosítani a megfelelő tartozékot. Ha új tartozékot szeretnénk felvinni az eszközhöz akkor
lépjünk a törzs listára <CTRL+TAB>, és itt kiválaszthatjuk a tartozékot, majd a mellette lévő szöveg mezőben
megadhatjuk a mennyiségét is a tartozéknak. Miután megadtuk mentsük el. Újra az eszköz listában leszünk.
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19. ábra

4.2.4 Műszaki – garancia módosítás
Műszaki vizsga érvényesség és a garancia érvényesség dátumának módosítását (20. ábra) tudjuk
elvégezni. A listában kiválasztjuk az eszközt és a megjelenő ablakban láthatjuk, hogy meddig volt érvényes a
műszaki/garancia, itt írhatjuk be az új dátumot is.
Az új dátum nem lehet korábbi mint a régi dátum.

20. ábra
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4.2.5 Minden karton nyomtatása
Minden élő kartont lehet nyomtatni (21. ábra).

21. ábra

4.2.6 Részletes adatok
Az ablakban megjelenő listáról (22. ábra) kiválasztva egy eszközt, megnézhető annak minden adata,
egy több lapos képernyőn.

22. ábra
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4.2.7 Aktív eszköz mozgások
4.2.7.1 Áthelyezés
Ha egy eszközt átvisznek egy másik ’ körzetbe ’, akkor itt (23. ábra) adható meg az új körzet száma.

23. ábra

4.2.7.2 Főkönyvszám változás
Főkönyvi szám változás esetén kell ezt a pontot használni. Itt lehet megváltoztatni (24. ábra) a főkönyvi
számait egy eszköznek. Vagy csak az egyiket vagy mindkét főkönyvi számot meg lehet változtatni.

24. ábra
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4.2.7.3 Munkaszám változás
Munkaszám változás esetén kell ezt a pontot használni. Itt lehet megváltoztatni (25. ábra) a egy eszköz
munkaszámát.

25. ábra

4.2.7.4 Értéknövelés

26. ábra
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4.2.7.5 Érték csökkentés
Az eszköz terven felüli érték csökkenése végezhető el. Az ablakban megjelenő listáról kiválasztva az
eszközt, az ablak középső részében megjelennek az eszköz aktuális adatai. Az ablak alsó részén adhatók meg a
mozgáshoz tartozó adatok. Az aktiválás dátuma, az érték csökkenés eszközre aktiválását jelenti.

4.2.7.6 Terven felüli értékcsökkenés

27. ábra

4.2.7.7 Érték helyesbítés
4.2.7.8 Értékesítés

28. ábra
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4.2.7.9 Részleges értékesítés

29. ábra

4.2.7.10 Selejtezés…

30. ábra
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4.2.7.11 Részleges selejtezés

31. ábra

4.2.7.12 Részleges selejtezés (kisértékű)

32. ábra
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4.2.8 Nullás eszköz mozgások

4.2.8.1 Eszköz értéknövelése
Az eszköz érték növelése (33. ábra) végezhető el. Az ablakban megjelenő listáról kiválasztva az
eszközt, az ablak középső részében megjelennek az eszköz aktuális adatai. Az ablak alsó részén adhatók meg a
mozgáshoz tartozó adatok. Az aktiválás dátuma, az értéknövekedés eszközre aktiválását jelenti.

33. ábra

4.2.8.2 Eszköz értékesítése
A nullára írt tárgyi eszközök értékesítése végezhető el ebben a menüpontban (34. ábra).

34. ábra
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4.2.8.3 Eszköz selejtezés
A nullára írt tárgyi eszközök selejtezését végezhetjük el (35. ábra), az alábbi menüpontban.

35. ábra

4.2.8.4 Eszköz részleges selejtezése
A nullára írt tárgyi eszköz részleges selejtezése (36. ábra).

36. ábra
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4.2.8.5 Áthelyezés más körzetbe
A nullára írt tárgyi eszközök áthelyezése más körzetbe (37. ábra).

37. ábra

4.3 Listázás

38. ábra
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4.3.1 Karton lista
Tárgyi eszközök és azok mozgásainak listája (39. ábra) kérhető le. A megjelenő ablak felső részében
láthatók a felvitt tárgyi eszközök. Piros színnel a még nem aktivált, fekete színnel az aktív és zöld színnel a már
leírt, eladott, selejtezett eszközök. Ha nyomtatni szeretnénk egy kartont, akkor a felső részben rá kell állni a
megfelelő eszközre és a már leírt módon (<ENTER>, <Dupla kattintás>) elvégezhetjük a nyomtatást.
Lehetséges rendezés: LELTÁRI SZÁM, MEGNEVEZÉS
Az alsó részben láthatók az egyes eszközök eddigi mozgásai. Itt mindig annak az eszköznek látjuk a
mozgás adatait, amelyiken a felső részben éppen a kurzor áll. Úgy is megállapítható, hogy melyik eszközről van
szó, hogy a mozgásoknál látható a vonatkozó eszköz leltári száma is.

39. ábra

4.3.2 Tartozék lista
Tárgyi eszközök és azok tartozékainak listája kérhető le. A megjelenő ablak (40. ábra) felső részében
láthatók a felvitt tárgyi eszközök. Fekete színnel az aktív és zöld színnel a már leírt, eladott, selejtezett eszközök.
Ha nyomtatni szeretnénk egy tartozék kartont, akkor a felső részben rá kell állni a megfelelő eszközre és a már
leírt módon (<ENTER>, <Dupla kattintás>) elvégezhetjük a nyomtatást.
Lehetséges rendezés: LELTÁRI SZÁM, MEGNEVEZÉS
Az alsó részben láthatók az egyes eszközök tartozékai. Itt mindig annak az eszköznek látjuk a
tartozékait, amelyiken a felső részben éppen a kurzor áll. Úgy is megállapítható, hogy melyik eszközről van szó,
hogy a tartozék megnevezése után látható a vonatkozó eszköz leltári száma is.
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40. ábra

4.3.3 Műszaki – garancia lejárat
A megjelenő ablakban (41. ábra) látható az aktuális dátum. Alatta az időszak feliratnál kell megadni a
kezdő, illetve a befejező dátumot. A garancia lejárat listán azok az eszközök jelennek meg amelyek
garanciájának lejárata e két dátum közé esik. Az ablakban meg kell még adnunk, hogy milyen jellegű eszközök
jelenjenek meg a listán. Abban az esetben, ha minden jelleget szeretnénk figyelni, akkor a ’MINDEN ESZKÖZ’
jelölő négyzetbe pipát kell tenni. A kiválasztott jellegkód alapján a jelleg megnevezése is megjelenik az
ablakban. Ezután a ’LISTA’ gomb megnyomására a képernyőn megjelenik a megfelelő eszközök listája. Ezt
közvetlenül nyomtathatjuk az eszközsoron levő nyomtató gombra kattintva.

41. ábra
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4.3.4 Egyszerű leltár lista készítése

42. ábra

4.3.5 Összehasonlító leltár készítése

43. ábra
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4.3.6 Jelleg lista
A megjelenő ablakban (44. ábra) lehet kiválasztani azt a jelleget, amelybe tartozó eszközökről
szeretnénk listát kapni. A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a leltárszám alapján van
rendezve. A szűrési, leválogatási lehetőségeket választhatjuk ki a megjelenő ablak lehetőségei segítségével (45.
ábra) .

44. ábra

45. ábra
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4.3.7 Főkönyvi szám szerinti lista
A megjelenő ablakban (46. ábra) lehet kiválasztani azt a főkönyvi számot , amelybe tartozó eszközökről
szeretnénk listát kapni. A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a leltárszám alapján van
rendezve.

46. ábra

4.3.8 Főkönyvi szám összesítő
A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a leltárszám alapján van rendezve, főkönyvi
számonként csoportba rendezve.

4.3.9 Körzetszám szerinti lista
A megjelenő ablakban (47. ábra) lehet kiválasztani azt a körzet számot, amelybe tartozó eszközökről
szeretnénk listát kapni. A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a leltárszám alapján van
rendezve.

47. ábra

4.3.10 Körzetszám összesítő
A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a leltárszám alapján van rendezve,
körzetenként csoportba rendezve.

4.3.11 Munkaszám törzs szerint
A megjelenő ablakban lehet kiválasztani azt a munkaszám törzset ( a munkszám első négy karaktere),
amely alapján szeretnénk a listát megkapni. A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a
leltárszám alapján van rendezve, munkszám törzsenként csoportba rendezve.

4.3.12 Munkaszám szerinti lista
A megjelenő ablakban (48. ábra) lehet kiválasztani azt a munkaszámot, amelybe tartozó eszközökről
szeretnénk listát kapni. A listán csak az éppen aktív eszközök szereplenek. A lista a leltárszám alapján van
rendezve.
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48. ábra

4.3.13 Munkaszám összesítő
A képernyő megjelenő nyomtatási kép összesíti munkaszám törzsenként, azon belül munkaszámonként
és munkaszámonként, leltárszámonként részletezve az eszközöket. Munkaszám törzsenként összesíti listán
szereplő összegeket. Majd a lista végén egy mindösszesen sorban az összes eszköz megfelelő értékeit összegzi.

4.3.14 Időszaki mozgások
Megadjuk (49. ábra) a kezdő dátumot és a befejező dátumot. A listán az ebben az időszakban történt
eszköz mozgások szerepelnek. Ez a könyvelés dátuma alapján történik tehát minden mozgásnál a könyvelés
dátumát ajánlatos kitölteni.

49. ábra

4.3.15 Még nem aktivált eszközök

50. ábra
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4.3.16 Aktivált eszközök
(51. ábra) A megjelenő listán az eddig nyilvántartásba felvett aktivált (pillanatnyilag is aktív) eszközök
szerepelnek. A lista a leltárszám alapján van rendezve.

51. ábra

4.3.17 Értékesített eszközök
A megjelenő listán az eddig nyilvántartásba felvett már értékesített eszközök szerepelnek. A lista a
leltárszám alapján van rendezve.

4.3.18 Selejtezett eszközök
(52. ábra) A megjelenő listán az eddig nyilvántartásba felvett már selejtezett eszközök szerepelnek. A
lista a leltárszám alapján van rendezve.

52. ábra

4.3.19 Nullára írt eszközök
A megjelenő listán az eddig nyilvántartásba felvett már leírt eszközök szerepelnek. A lista a leltárszám
alapján van rendezve

30

4.4 Amortizáció

53. ábra

4.4.1 Amortizáció számítás
(Szint – 1)
A tervezett értékcsökkenés számítása végezhető el. A megjelenő ablakban (54. ábra) látható az aktuális
dátum, az aktuális negyedév, és az számítás negyedéve. Meg kell adni a mozgás kódot (ÉCS), és az
értékcsökkenés számításának dátumát. Az <INDÍTÁS>- ra kattintva még egyszer láthatók az adatok. Ha
folytatjuk akkor a program elévégzi a számításokat és rögzíti a mozgások között is. A folyamat jelzőn láthatjuk
hol jár éppen a program. Amennyiben 2 percen belül nem indítjuk el az amortizáció számítást úgy a program
bezárja ezt az ablakot!

54. ábra
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4.4.2 Költség kalkuláció visszamenőleg

55. ábra

4.4.3 Költség kalkuláció
Amennyiben szeretnénk látni, hogy ha az adott pillanatban végeznénk az amortizáció számítást hogyan
alakulnának a költségeink, itt megtehetjük. Ez a funkció nem végzi el az értékcsökkentést, csak szimulálja azt.
Az itt kapott értékek szigorúan csak tájékoztató jellegűek!

56. ábra
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4.4.4 Főkönyvi feladás készítése
Eszköz főkönyvi száma és ÉCS főkönyvi számlaszám szerinti lista kérhető le. A listán szerepel az
eszközök főkönyvi száma, munkaszáma, bruttó értéke valamint az adó és a számviteli törvény szerinti
értékcsökkenése.

57. ábra

4.4.5 Előző időszakban nullára írt eszközök.
Pillanatnyilag nem használt funkció.

4.5 Szerviz
4.5.1 Környezeti változók beállítása (Szint – 0)
A program működéséhez szükséges változók (raktárak, főbb mozgáskódok, program könyvtárak…)
meghatározása (58. ábra).

58. ábra
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4.5.2 Mentés merevlemezre (Szint – 1)
Az adatbázis mentése végezhető el. A mentés adott könyvtárba történik.
’DRIVE:\CIN\ESZKOZ\MENTES’

4.5.3 Töltés merevlemezről (Szint – 1)
Az adatbázis visszaállítása végezhető el egy korábbi mentés alapján.
A visszatöltés adott könyvtárból történik.
’DRIVE:\CIN\ESZKOZ\MENTES’

4.5.4 Adatbázis törlése (Szint – 0)
A program adatbázisának teljes TÖRLÉSE!!!!!!!

4.5.5 Adatbázis karbantartása (Szint – 0)
Amennyiben a program adatbázisában szerkezeti változás történne, itt lehet a módosításokat a telepített
rendszerbe aktualizálni.

4.5.6 Jelszó adatok karbantartása
A program felhasználóit, azok jelszavát, valamint hozzáférési szintjét lehet megadni (59. ábra). Ez a
pont csak 1-es felhasználói szintig érvényes. (Legmagasabb szint a 0, pillanatnyilag a legalacsonyabb a 3-as
szint). A felhasználók megadása azért lényeges, mert a program naplózza, hogy a különböző
eszközmódosításokat illetve mozgásokat ki végezte el. Felhasználót bárki felvihet, de hozzáférési szintnek csak a
saját szintjét vagy attól alacsonyabbat adhat meg.

59. ábra

4.5.7 Időszak beállítása (Szint – 1)
Csak a program használatba vételekor kell, és csak akkor szabad használni! A program helyes
működése közben automatikusan elvégzi az időszak beállításokat.

4.5.8 Adatbázis frissítése (Szint – 0)
Csak a program fejlesztői használják.
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4.5.9 Szerzői joggal kapcsolatos információk (Copyright)
A teljes programrendszert, beleértve az Aronic™ Készlet készletnyilvántartó és számlázó rendszert is a C.I.N.
Számítástechnika és Szoftverház fejlesztette ki. A felhasználó a program megvásárlásával általában örökös
felhasználói jogot kap. A tulajdonjog továbbra is a fejlesztő cég vagy jogutódja birtokában marad. A felhasználó
a programot tovább nem értékesítheti, és nem adhatja bérbe (Error: Reference source not found).

60. ábra
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