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1.1.Áruk, szolgáltatások

1.1.1.Ezen a felületen új, árut, szolgáltatást vehetünk fel, módosíthatjuk annak adatait, vagy törölhetjük kivéve,
ha már történt az aktuális áruval eladás.
1.1.2.A táblázat bal oldalán egy kis háromszög jelöli hogy melyik az éppen aktuális áru.
1.1.3.A táblázat jobb oldalán az egér segítségével mozoghatunk a táblázatban. Lépkedhetünk a kurzormozgató
billentyűkkel (ha rajta van a fókusz), HOME = a táblázat első rekordjára ugrás, END = a táblázat utolsó
rekordjára ugrás, PageUp, PageDown egy lappal feljebb vagy lejjebb ugrás. A táblázatba a közvetlen beírás nem
engedélyezett.
1.1.4.A megjelenési sorrend név és cikkszám valamint private cikkszám szerint lehetséges, ehhez kapcsolódóan
kereshetünk is, amint beírunk valamit a kereső mezőbe, találat esetén máris az aktuális sorra ugrik a program.
1.1.5.A vissza gombbal kiléphetünk.
1.1.6.A „Csak használt áruk megjelenítése” gomb értelemszerű (Ezzel a gombbal jelenítheti meg a
Termékszámokat is)
1.1.7.Adott termékszám szűrése mezőbe ha beír egy Termékszámot majd megnyomja a Szűrés gombot akkor a
táblázatban csak a kiválasztott termékszám alá sorolt palackos, kannás és lédig termékek jelennek meg.
1.1.8.Az Árucsoportok gomb az Árucsoportok törzset jeleníti meg
1.1.9.A Mértékegységek gomb a Mértékegységek törzset jeleníti meg
1.1.10.A Kiszerelések gomb a Kiszerelések törzset jeleníti meg
1.1.11.A Raktárak gomb a Raktárak törzset jeleníti meg
1.1.12.A Receptúra gomb a Receptúra kialakítási felületet jeleníti meg
1.1.13.A VTSZ másolása KN kódba gomb minden VTSZ számot átmásolja a KN kód mezőbe.
1.1.14.A felületre való lépés bejegyzést tesz az eseménynaplóba
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1.1.1.1.Új áru

1.1.1.1.Megadhatjuk az áru, szolgáltatás nevét (255 karakter hosszan)
1.1.1.2.Rövid leírást az áruról (A NÉBIH engedélyszámot érdemes ide írni)
1.1.1.3.Beállíthatjuk az áru típusát (áru vagy szolgáltatás)
1.1.1.4.Csoporthoz tartozását.
1.1.1.5.Vámtarifaszámát.
1.1.1.6.KN kódját.
1.1.1.7.A gépi cikkszámát a program automatikusan adja nem engedi változtatni
1.1.1.8.A Private cikkszám mezőbe bármilyen betű és szám kombinációt adhatunk
1.1.1.9.Áfa kulcsát
1.1.1.10.Haszon kulcsát
1.1.1.11.Beszerzési és eladási nettó és bruttó árát. Ha több ár listát használ akkor nem ezt az árazást használja a
rendszer
1.1.1.12.Bejövő és kimenő egységét
1.1.1.13.Átváltás mennyisége pl.göngyöleg esetében
1.1.1.14.Minimum készlet ami alatt egy kimutatással meg tudjuk nézni melyek azok a termékek amik készlete ez
a szám alatt van.
1.1.1.15.Akció alá helyezésének dátum kezdete és vége
1.1.1.16.Használ áru vagy sem. A nem használt áruknak is rendszerben kell maradniuk hogy a visszamenőleges
kimutatások is jól jöjjenek. Viszont a ne használt áruk eladáskor nem jelennek meg, nem zavarnak a
megjelenésükkel.
1.1.1.17.Átváltás literben. Egy nagyon fontos mező, ez alapján számolja a program hogy hány literrel
dolgoztunk. pl Egy 0.75-ös termék esetében ide: 0.75 –öt kell írni.
1.1.1.18.Nettó és Bruttó tömege kilógrammban
1.1.1.19.Évjárat
1.1.1.20.Minőségi kategóriája.
1.1.1.21.Gyártás kezdetének dátuma.
1.1.1.22.Termőhelye.
1.1.1.23.Szőlőfajtája
1.1.1.24.A hozzárendelt zárjegy típusa
1.1.1.25.Termékszám. Nagyon fontos mező. Hogy ez a termék melyik termékszám alá tartozik pl.: 1801 Ha új
termékszám alá kerül akkor ebben a mezőben kell átírni. Fontos hogy új terméket nem kell bevezetni csak ezt a
mezőt kell módosítani. Ha új termékként vezetném be akkor egy idő után nagyon felduzzadna az áruk törzsem
sorainak száma.
1.1.1.26.Terményilvántartásban szerepeljen: Igen vagy Nem ? Csak Termékszám esetén IGEN !
1.1.1.27.Termékdíj forintban
1.1.1.28.Termékdíj 2 forintban
1.1.1.29.KT kódja
1.1.1.30.Főkönyviszáma
1.1.1.31.Kiszerelése. pl:0.75 literes, 2 literes stb.
1.1.1.32.Szeszfoka
1.1.1.33.Szőlőtörköny mázsa, csak Termékszám esetén kaphat értéket.
1.1.1.34.Összes alkohol, csak Termékszám esetén kaphat értéket
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1.1.1.35.Potenciális alkohol. Csak Termékszám esetén kaphat értéket.
1.1.1.36.Mustfok. Csak Termékszám esetében kaphat értéket.
1.1.1.37.LOT szám (Termelés dátuma ha van)
1.1.1.38.Szavatosság dátuma ha van.

1.1.1.2.Új áru módosítása
Ugyanazok a mezők mint az új áru esetében, csak ezt a felületet módosításra használjuk.
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