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BEVEZETŐ 
Köszönjük, hogy a MolSoft Informatika rendszerét választotta. Reméljük, hogy tudásunk, tapasztalatunk alapján, 

hosszú évek alatt – és jelenleg is - folyamatosan fejlesztett alkalmazásaink segíteni fogják munkáját, azokkal 

optimalizálni tudja vállalkozásának működését és működési költségeit. Értékes adatokat nyerhet ki kereskedelmi 

forgalmáról, árumozgásairól, tökéletesítheti készletét, ellenőrizheti üzlete mindennapi ügymenetét. 

Cégünkről pár szóban 
A MolSoft alapítói egyéni vállalkozóként 1993 óta foglalkoznak áruforgalmi és ügyviteli rendszerek fejlesztésével, 

üzemeltetésével. A cég megalapítására 1998-ban került sor, így már a megalakulás pillanatától kezdve kiterjedt, és - 

mint azt az azóta is dinamikusan növekedő ügyfélszámunk jelzi - megelégedett ügyfélkörrel és viszonteladói 

szervízpartneri hálózattal büszkélkedhetünk. Megbízásaink számának növekedésével cégünk létszáma is bővült. 

Munkatársaink több éves szakmai és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a kereskedelmi, áruforgalmi és ügyviteli 

feladatok szervezésében, fejlesztésében, megvalósításában, üzemeltetésében. Mára már nem csak az említett, eredeti 

feladatkör ellátására vagyunk képesek, hanem a partnereink és a piaci igények által generálódott további feladatokat 

is képesek vagyunk magas színvonalon ellátni. Így a teljesség igénye nélkül, egyszerű felsorolásként: 

• Egyedi felhasználói szoftverek fejlesztése során kereskedelmi szervezetek teljes körű integrált 

adatfeldolgozásának megszervezése, megvalósítása, majd azok korszerűsítése és azok fennakadás nélküli 

folyamatos üzemszerű működése. 

•     A szoftverekhez kapcsolódó hardverek szállítása, beüzemelése, fejlesztése, gyártása, szervizelése 

•     Adatátviteli hálózat építése 

•     NAV engedélyes pénztári rendszerek fejlesztése, NAV engedélyeztetés 

További, illetve részletesebb információkért böngésszen tovább a www.molsoft.hu weboldalon, illetve keressen meg 

bennünket telefonon, vagy személyesen. 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 

A kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi rendszer kis és közepes forgalmat lebonyolító üzletek, dohányboltok készlet és 

forgalom nyilvántartására készült. A rendszer lefedi a teljes készlet, és pénztárosonkénti pénzforgalom nyilvántartását, 

információt szolgáltat a termékek, termék csoportok időszaki fogyásáról, aktuális készletéről, valamint elektronikus 

úton adatot szolgáltat a Molsoft Informatika által készítet, és a rendszerhez kapcsolt más modulok részére.  A szoftver 

alkalmas több boltot felölelő hálózat központilag történő kezelésére, valamint megfelelő kapcsolat (internet, modem, 

ftp) esetén a boltok közötti elektronikus bizonylat áramlás kezelésére. A rendszer dinamikus felépítése miatt az egyes 

cégeknél telepített rendszerek között eltérés lehet, ez a dokumentáció az alap rendszer kezelését ismerteti.  

 

Általános kezelési leírás: 
Az alkalmazások telepítését és beállítását minden esetben szakembernek kell elvégeznie. Ne változtassa meg a 

telepítési útvonalat, ne töröljön az adtabázisból, az operációs rendszer újratelepítése esetén mindig forduljon 

szakemberhez! A rendszer indítása után a képernyőn a felhasználói bejelentkezés ablak jelenik meg. A bejelentkezés 

csak regisztrált felhasználó és jelszó megadásával történhet meg. A belépés után a rendszer főmenüje jelenik meg. 
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A menüpontok között a kurzort mozgató nyilak, illetve egér segítségével mozoghat. A kiválasztott menüpontot az 

ENTER billentyű, illetve a bal egérgomb kétszeri kattintásával indíthatja el. 

Az elindított menüpontból a    illetve    gombok segítségével térhet vissza a főmenüre. 

Az adatbeviteli mezőket a kurzor közepes sebességű villogása jelzi, ekkor lehet a kért adatot a rendszernek megadni. 

A bevitt adatokat minden esetben az ENTER vagy TAB billentyű lenyomásával kell nyugtázni. 

Hibás adatbevitel esetén a program hibaüzenetet küld, és a hibás adat kijavításáig nem lehet elhagyni az adott 

adatbevitelt. 

A rendszer helyzet-érzékeny keresési funkcióval lett ellátva, ami annyit jelent, hogy minden esetben, ahol a program 

kódot (cikkszám, partnerkód, cikkcsoport kód, jogcím kód, stb.,) kér, az „F2” billentyű lenyomására az adott kódhoz 

tartozó kereső ablak jelenik meg a képernyőn, alapértelmezetten ABC (név szerinti) sorrendben. A kereső ablakban a 

keresett név begépelésével lehet kiválasztani a megfelelő adatot. 

A név begépelésekor a program minden leütött billentyű után ellenőrzi, hogy a begépelt név létezik vagy sem. 

Amennyiben nem, úgy hibaüzenetet küld, és az utoljára leütött billentyűt nem fogadja el. 

A megtalált adatot, az ENTER billentyű vagy az egéren dupla klikk segítségével lehet kiválasztani, és a hozzátartozó 

kódot a program automatikusan beírja a megfelelő mezőbe. 

Az adatbevitelek után a rendszer addig nem rögzíti be az adatállományokba a begépelt adatokat, amíg a     

vagy     gombbal nem hagytuk jóvá a műveletet.   

Az adatbevitel elutasítása esetén a bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre! Ez utóbbi műveletet a   vagy 

  gombbal végezhetjük el. A kimutatások, nyomtatások készítésekor minden esetben nyomtatási előképen 

jeleníti meg az alkalmazás az adatokat (Print Preview). A rendszerhez illesztett nyomtató segítségével ezeket ki is 

nyomtathatja. Minden a MS Windows által támogatott A4-es méretet nyomtatni tudó nyomtató megfelelő. Régebbi 

típusú un. matrix nyomtatók nem javasoltak, mert sebességük a grafikus nyomtatás miatt nagyon lassú. 

a. Ugrás az első oldalra 

b. Visszalapozás 

c. oldalszám beírása 

d. Lapozás előre 

e. Ugrás az utolsó oldalra 

f. Méret csökkentése / növelése 

g. Kilépés a megtekintő képernyőből 

h. Nyomtatás 

 
a. 

b. c. d. e. 

f. 
g. 

h. 
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Vonalkódolvasó: a rendszerhez bármilyen PS2-es vagy USB-s vonalkódolvasó kapcsolható, amely magyar billentyűzetre 

programozható. (PC852 kódlap, vagy ALT mód) Bővebb információt szervízpartnerétől kaphat. 

MSKISKER alkalmazás indítása, bejelentkezés 
1. Kattintson kétszer a Windows asztalon az MSKISKER parancsikonra  

2. Várja meg a bejelentkező képernyőt 

3. Válasszon felhasználót a legördülő listából (alapbeállítás: Eladó 1 – Eladó 5, Rendszergazda) 

4. Amennyiben van, adja meg a jelszót, majd kattintson a „kulcs” ikonra 

5. Ha meg szeretné szakítani a folyamatot, kattintson az „ajtó” ikonra 

 
 

 

Főmenü / Menüpontok kiválasztása 
1. Bejelentkezés után a főképernyő jelenik meg, legfelső sorban az aktuális verziószámmal, illetve a felhasználó 

adataival 

2. A kívánt főmenüre kattintva további almenü jelenik meg 

3. 

4. 
4. 

5. 
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TÖRZSADATOK 

1., Cikktörzs – terméktörzs adatok felvitele, módosítása 
a. Cikkszám – felhasználó által nem kitöltendő mező, új termék felvitelekor automatikusan generálja a 

rendszer. „F2” funkcióbillentyű megnyomására „ABC” sorrendű keresőablak jelenik meg. A keresőablakban 

a termék név kezdetének begépelésével interaktívan a talált termékhez lép. A keresőablakban az ND Zrt. 

által kilistázott, nem eladható termékek piros színnel, a felhasználó által inaktívvá tett termékek kék színnel 

jelennek meg. A kilistázott termékekre értékesítés és árumozgás – a „Terhelés”, „Jóváírás” kivételével – 

nem végezhető. 

b. „F3” funkcióbillentyű lenyomására „Z” (zárjegyes termékek) „ABC” sorrendű keresőablak jelenik meg. A 

keresőablakban a termék név kezdetének begépelésével interaktívan a talált termékhez lép 

c. Váll.cikkszám – egyedileg adható belső azonosító, kitöltése nem kötelező 

d. ITJ/VTSZ/SZTJ – kötelező mező az ITJ/VTSZ szám megadására 

e. ÁFA kulcs – termék ÁFA besorolása, legördülő menüből választható. „AJT D” gyűjtőbe sorolt termék(ek) 

ÁFA kódja nem módosítható ( Fogalmak: ADÓJEGYES termék : Azon termékek amelyek jelenleg is vannak 

a boltokban, és a terméken szereplő ADÓJEGY tartalmazza a termék fogyasztói árát. Ezeket a termékeket 

csak az adójegyen szereplő áron lehet értékesíteni! ZÁRJEGYES termék: A 2017. év elején megjelent 

termékek, melynek zárjegye NEM tartalmazza a fogyasztói árat. Ezeket a termékeket kizárólag a NAV 

honlapján feltüntetett és az ND Zrt-n keresztül a gyártók által leküldött áron lehet értékesíteni. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy legfőképp az értékesítés folyamán fokozottan figyeljenek, hogy milyen tételt adnak el, mert 

még egyező ár esetén is TILOS keverni az adójegyes illetve a zárjegyes termékeket! Dohánybolt specifikus!) 

Főmenü - képernyőkép 
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f. Megnevezés – a termék megnevezése, törekedni kell a lehető legpontosabb, a - mező szélességének még 

megfelelő – lehető legrészletesebb név megadására. 

g. Mennyiségi egység – termék mennyiségi egységének besorolása (pl.db., lt., stb.), két karakteres 

rövidítéssel, szabadon megadható. Kitöltése kötelező 

h. Fogy.ár / Átlag beszár. / Utolsó besz.ár – Kizárólag új termék felvitele esetén aktív sor, módosítás esetén 

tájékoztató jellegű. Kitöltése nem kötelező, az fogy.árak későbbiekben árváltozással, illetve a beszerzési ár 

termék készletmozgásakor beállítható 

i. Főcsoport / Cikkcsoport – egyedileg beállítható termék csoportosítást tesz lehetővé. Felvitelük / 

módosításuk a „Törzsadatok” / „Cikk csoport törzs” és „Főcsoport törzs” menüpontokban állítható. 

Alapbeállítás: „Főcsoport”: „Vegyes 00” és „Szolgáltatás 99”; „Cikkcsoport”: „Szolgáltatás 999” és „Vegyes 

000” FIGYELEM! A „999”-es „Szolgáltatás” beállítása esetén az adott termékre a rendszer készletet nem 

kezel! Kitöltése kötelező. A mező végén lévő gombra kattintva a kereső táblázatból ki lehet választani a 

megfelelő cikkcsoportot. 

j. Kiszer.me / Kisz. mennyiség – tört értékű termék esetén beállítható egység. Polccímke nyomtatása esetén 

van jelentősége, ahol az egész egységre kivetítve is előírt a tájékoztatás. (Pl.:0,5kg-os mosószer esetén az 

1kg-os ár) Kitöltése opcionális. 

k. Minimum készl. – Opcionálisan beállítható érték, szállítói megrendelés készítése esetén van jelentősége.  

Ha az aktuális készlet az itt beállított mennyiség alá csökken, akkor a szállítói megrendeléskor a rendszer 

automatikusan felajánlja a minimum készlet erejéig a terméket megrendelésre. 

l. Szállító – opcionálisan a termékhez beállítható szállító partner (Felvitele / módosítása a „Törzsadatok” / 

„Partner törzs” menüben). Szállítói megrendelés készítése esetén van jelentősége. 

m. Mérleg kód – Címke nyomtatós, PC-ről vezérelt mérleg használata esetén a termék mérlegben szereplő PLU 

kódja. Hálózatba kapcsolt mérlegek esetén a mérleg feltöltésekor, a mérleg által használt azonosító 

n. Engedmény adható – értékesítéskor egyedileg az engedmények köréből kizárható a termék, amennyiben a 

legördülő menüböl a „Nem” kerül kiválasztásra. Alapértelmezett beállítás: „Igen” 

o. Tapadó göngyöleg – a terméktörzsben már rögzített, másik cikk kapcsolható a termékhez, jellemzően 

göngyöleg. (pl.: sör+üveg, amennyiben a üzlet készletvezetése így kívánja) Használata opcionális. Az F2 

billentyű lenyomásával lehet a cikk törzsből kiválasztani a tapadó göngyöleget. Pénztári eladáskor a tapadó 

göngyöleg automatikusan blokkolásra kerül. 

p. Nettó súly – termék súlya adható meg, két tizedes pontossággal. Használata opcionális 

q. Tároló hely – Jelenleg nem használt funkció 

r. ODBE cikkszám – nem adójegyes, vagy zárjegyes termék ODBE azonosítóval történő összekapcsolásához. 

Nemzeti dohánybolt specifikus, ODBE elektronikus betöltésekor van jelentősége 

s. Nyitott PLU – jelölése esetén, értékesítéskor un. árbekérő ablak jelenik meg. A terméktörzsben beállított 

árnál magasabb árral történő értékesítést felárként, az alacsonyabb árral történő értékesítést 

engedményként kezeli a rendszer. 

t. Vonalkódok / Tároláskor saját vonalkód generálása – A termék EAN vagy UPC kódja. Egy termékhez 

tetszőleges számú vonalkód rendelhető. Termék gyors kereséséhez és azonosításához használatos. A 

beviteli mezőben alkalmazható a termék vonalkódjának vonalkódolvasóval történő leolvasása, a vonalkód 

kézzel történő rögzítése, illetve 1-9999-es tartományban ún. gyorskód megadása azon termékek esetén 

amelyeken nincs, vagy rendszeresen nem olvasható a vonalkód. (pl.:10-es gyorskód = kifli) Amennyiben a 

„Tároláskor saját vonalkód generálása” jelölőnégyzet jelölésre kerül, a rendszer saját, egyedi vonalkódot 

generál a termékhez az „Elfogadva” gombra kattintva. 
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2., Cikktörzs – terméktörzs adatok felvitele, módosítása – további 
funkciók és beállítások 

a. ND termék adatok – Nemzeti Dohánybolt specifikus, az ND által közölt adatok megjelenítése, módosítására 

nincs lehetőség. Az ND Tip. felirat melletti ablakban a dohánytermékekre vonatkozó típus látható (A = 

adójegyes; Z = zárjegyes termék) 

b. Keresés ND cikkszám alapján, Keresés ND terméknév alapján – keresés az ND által közölt adatok alapján 

(részleges adatokra is keres) 

c. A termék visszaváltható – jelölése esetén MSKASSZA alkalmazásban visszavehető termék 

d. A termék tört mennyiségben is eladható – jelölése esetén tizedes mennyiségi érték is értékesíthető 

e. CIKK inaktív (Nem eladható) – jelölése esetén értékesítésből és készletmozgásból kizárható termék 

f. Eladáskor megjegyzés bekérése a tételhez – jelölése esetén MSKASSZA alkalmazásban történő 

értékesítéskor szabadon választható megjegyzés kerül bekérésre 

g. Eladáskor a súlyt a pénztáros méri – jelölése esetén, amennyiben a kasszában pultmérleg található, az 

MSKASSZA alkalmazás eladáskor vár a mérlegtől kapott súly adatokra 

h. A termék jelenjen meg a kassza lapozóban – MSKASSZA alkalmazásban elektronikus lapozóban történő 

megjelenítésre szolgáló jelölés 

i. Névrészlet keresés (gomb) – terméktörzs adataiban a „Megnevezés” adataiban névrészletre keres 

j. Keresés fogy.árra (gomb) – terméktörzs adataiban fogyasztói árra keres 

k. Törlés (gomb a „Vonalkódok” részben – Kiválasztott vonalkód törlésére szolgál 

l. Új felvitel (gomb) – terméktörzsbe új termék felvitele 

m. Módosítás (gomb) – Bármely keresővel kiválasztott termék módosítása 

a. a./b

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

t. 

n. 

o. 
p. 

q. 
r. 

s. 
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n. Keresés vonalkódra (gomb) – Termék keresése vonalód alapján 

o. Elfogadva – módosítások véglegesítése 

p. Mégsem (gomb) – „Új felvitel” és „módosítás” elvetése mentés nélkül 

q. Törlés – termék törlése a terméktörzsből. Előfeltétele, hogy a tárgyévben sem értékesítés sem 

készletmozgás nem volt 

r. Exportálás – terméktörzs exportálása xls fájlba. Előfeltétele a számítógépre telepített MS Excel alkalmazás. 

Az „Exporttálás”  gombra kattintva ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatjuk, hogy mely cikkcsoport cikkei 

szerepeljenek az excel táblázatban, és a cikkeknek mely árai jelenjenek  meg. Ha az összes cikket szeretnénk 

exportálni, akkor a cikkcsoportot üresen kell hagynunk. Amelyik árat meg szeretnénk jeleníteni az excel 

táblázatban, azt meg kell jelölni úgy, hogy rákattintunk az ár előtti kis fehér négyzetre. 

  
s. Kilépés – kilépés a terméktörzs menüpontból. A nem mentett adatok elvesznek! 

Exportálás paramétereinek beállítása 
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3 ., Vonalkódok csoportos törlése – termékekhez kapcsolt vonalkódok 
gyors törlése 

a. a beviteli mezőben olvassa be a termék vonalkódját 

b. a megjelenő termékek közül jelölje ki, hogy mely termék mellől kívánja eltávolítani a vonalkódot 

c. Kattintson a „Kijelölt vonalkódok törlése” gombra 

d. A tévedésből törölt vonalkódot a „Cikk törzs” menüpontban újra rögzítheti 

e. Kilépés – kilépés a menüpontból 

a. 

b. 

c. 
d. 

e. 
f. 

g. 
h. 

i. 

j. 

k. 

l. m n. o. p. q. r. s. 

a. 
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4., Cikk csoport törzs – termékek csoportba sorolásához használható 
törzsadat felvitele, módosítása 
Ebben a menüpontban lehetőség van új cikkcsoportot felvinni, illetve egy meglévő cikkcsoport megnevezését 

módosítani. 

A cikkcsoport kód tetszőleges 3 karakter hosszú szám lehet, tehát maximum 1000 cikkcsoportot lehet felvinni. 

A megnevezés maximum 30 karakter hosszú lehet. A funkció használata előtt építse fel elméletben, hogy a 

későbbiekben milyen csoportosításra lesz szüksége! 

a. Új felvitelhez kattintson az „Új felvitel” gombra 

b. Írjon be egy háromjegyű, eddig nem használt tetszőleges kódot 

c. adjon meg egy tetszőleges nevet a csoporthoz 

d. Módosításhoz válasszon a listából egy csoportot, és nyomja meg a „Módosítás” gombot 

e. módosíthatja a kiválasztott csoport nevét 

f. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Rögzítés” gombra 

g. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

h. A kilépéshez kattintson az ablak bal felső részén látható „Ajtó” ikonra 

 

a. 

b. 

c. e. 
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5., Főcsoport törzs - termékek főcsoportba sorolásához használható 
törzsadat felvitele, módosítása 
Ebben a menüpontban lehetőség van új cikk főcsoportot felvinni, illetve egy meglévő cikk főcsoport megnevezését 

módosítani. 

A főcsoport kód 2 karakter hosszú lehet, tehát maximum 100 áru főcsoportot lehet felvinni. 
A megnevezés maximum 20 karakter hosszú lehet. A funkció használata előtt építse fel elméletben, hogy a 
későbbiekben milyen csoportosításra lesz szüksége 
 

a. Új felvitelhez kattintson az „Új felvitel” gombra 

b. Írjon be egy kétjegyű, eddig nem használt tetszőleges kódot 

c. adjon meg egy tetszőleges nevet a főcsoporthoz 

d. Módosításhoz válasszon a listából egy csoportot, és nyomja meg a „Módosítás” gombot 

e. módosíthatja a kiválasztott csoport nevét 

f. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Rögzítés” gombra 

g. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

h. A kilépéshez kattintson az ablak bal felső részén látható „Ajtó” ikonra 

a. 

b. 

c. 

d. d. 

e. 

f. 

g. 
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6., Partner törzs – Vevő és szállító partnerek felvitele, módosítása 
(Csak központi, vagy önálló bolt esetén) Itt lehetőség van új partnert, vevőt, szállítót felvinni, illetve a már létező 

partner adatait módosítani. Nem központi bolt esetén a partner adatok a telephelyek közötti kapcsolatot biztosító 

modulok segítségével jelennek meg a többi telephelyen. 

A piros színnel jelölt mezőket (partner neve, címe, fizetési mód)  kötelező kitölteni. 

 

a. Partner kód – Belső azonosításra, a rendszer által automatikusan adott sorszám, „F2” funkcióbillentyű 

lenyomásával a partner törzsben kereshet ABC sorrendben. Módosításhoz kattintson a keresett 

partner nevére, majd az „OK” gombra 

b. Partner neve, címe  – Vevő vagy beszállító partner neve, valamint részletes cím adatai. Kötelezően 

kitöltendő mezők. 

c. Bank neve, számlaszám – opcionális, partner banki adati 

d. Adószám - Vevő vagy beszállító partner adószáma 

e. Tároláskor generáljon TVK számot / Törzsv. kártya száma – törzsvásárlói kártya használat esetén a tv. 

kártya azonosító száma, melyet elfogás esetén a rendszer automatikusan is tud generálni 

f. Ügyintéző, Telefon, fax - Vevő vagy beszállító partner kapcsolattartója és elérhetőségei 

g. Fizetési mód – kötelezően kitöltendő, a partner fizetési módja (jelentősége vevő partner esetén van) 

Készpénzes fizetési mód esetén, csak készpénzes értékesítés történhet 

h. Fizetési nap – átutalásos fizetés esetén a fizetési határidő száma napokban 

a. 

b. 

c. 

d. d. 

e. 

f. 

g. 

h. 
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i. Árforma – Technikai adatok alapján kiválasztható ársor. Alapértelmezetten fogy.ár 

j. Engedmény % - vevőpartner számára előre beállítható tetszőleges kedvezmény, mely az MSKISKER 

alkalmazás „Számlázás” menüpontjában tételenként érvényesül 

k. Gyűjtő számlát kap – Jelenleg nem használt 

l. Tiltott partner – jelölés esetén partner részére értékesítés nem végezhető 

m. Új partner felvitelhez kattintson az „Új felvitel” gombra 

n. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Rögzítés” gombra 

o. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

p. A kilépéshez kattintson a kilépés gombra 

 

 

 

 
 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. h. 

i. 

j. k. 

l. 

m. a. n. o. p. 
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7.,  Saját boltok – azonos tulajdonosi kör több üzletének karbantartása 
Az itt felvitt adatok alapján saját üzletek, boltok közötti áttárolás, árumozgás végezhető. Ez a lépés azért 

szükséges, mert ha árut szállítunk az egyik boltból  a másikba, akkor a „saját bolti átadás” és a „saját bolti 

átvétel” menüpontokban az átadó, ill. átvevő bolt kódját elég megadnunk, és akkor a bizonylaton a boltkódhoz 

tartozó név és cím is szerepelni fog, amelyet ebben a menüpontban a boltkód felvitelkor rögzítettünk. 

a. új felvitel esetén nyomja meg az „Új felvitel” gombot adja meg a bolt tetszőleges azonosítóját négy 

számjegy hosszan, módosításhoz válasszon egy boltot a megjelenő listából és nyomja meg a 

„Módosítás” gombot 

b. töltse ki az üzletre vonatkozó adatokat 

c. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Rögzítés” gombra 

d. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

e. A kilépéshez kattintson a kilépés gombra 

 

a. Keresőablak az „F2” 

funkcióbillentyű lenyomása 

után 
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8., Jogcímek – egyéb áruhoz és/vagy fizető eszköz mozgásához 
használatos törzsadat karbantartása 

A menüpontban a későbbiekben használatos egyéb, áruforgalomhoz, vagy pénzforgalomhoz szükséges 

alapadatokat állíthatja be. A jogcím két féle lehet: Áruforgalmi – mellyel egyéb készletmozgásokat, készlet 

helyesbítéseket végethet (pl.:leltár korrekció, saját felhasználás, stb.), illetve pénzforgalmi – mellyel egyéb 

pénz be,- és kifizetéseket eszközölhet (pl.:fölözés, áruvásárlás, fenntartási költség kifizetés, stb.) 

a. új felvitel esetén nyomja meg az „Új felvitel” gombot, majd a legördülő listából válasszon jogcím típust, 

módosításhoz válasszon egy jogcímet a megjelenő listából és nyomja meg a „Módosítás” gombot 

b. töltse ki a jogcím kódot három számjegy hosszan, adja meg, vagy módosítsa a jogcím nevét 

c. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Rögzítés” gombra 

d. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

e. A kilépéshez kattintson a kilépés gombra 

 

 

a. 

a. 

a. a. 

b. 

c. d. 
e. 
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9., Kezelők felvitele 
Ebben a menüpontban állíthatja be a felhasználók nevét, és jelszóval védheti őket. Más menüpontban 

lehetősége van jogosultságokat is beállítani a felhasználókhoz. A rendszer használata és az áruforgalmi és 

pénzforgalmi műveletek eladókhoz kötöttek, minden bizonylat mellé tárolásra kerül a készítő neve. 

a. új kezelő felvitele felvitel esetén nyomja meg az „Új felvitel” gombot, módosításhoz válasszon egy 

felhasználót a megjelenő listából és nyomja meg a „Módosítás” gombot 

b. töltse ki a kezelő kódot két számjegy hosszan, adja meg, vagy módosítsa a kezelő nevét 

c. adja meg a kezelő jelszavát, majd erősítse is meg. Az eladó jelszavát kétszer kell megadni, a két felvitel 

azonosságát a rendszer ellenőrzi! 

d. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Elfogadva” gombra 

e. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

f. a kezelő törléséhez kattintson a „Törlés” gombra 

g. A kilépéshez kattintson a kilépés gombra 

 

a. 

a. 

a. a. 

b. 

c. 
e. 

d. 
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10., Receptúra felvitel / módosítás 
Ebben a menüpontban lehetőség van különböző árucikkek összekapcsolására, pl. ajándékkosár készítéséhez. 

 

a. Válassza ki a készterméket cikkszám, vagy a „…” gombra kattintva. Ha még nem vitt fel készterméket, 

azt a cikktörzs adatok felvitelénél teheti meg. Ügyeljen, hogy a késztermék a „Szolgáltatás” csoportba 

tartozzon, értékesítésnél ugyanis az alkotóelemek kerülnek levonásra a készletből! Hasznos, ha egyedi 

gyorskóddal is ellátja a készterméket, az értékesítés megkönnyítése érdekében. 

b. a késztermék összeállításához válassza ki a termékeket a keresőmezőben vonalkód, vagy az „F2” 

funkcióbillentyű lenyomásával névre keresve. 

c. Adja meg azt a mennyiséget termékenként, amennyit a késztermék tartalmaz 

d. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Elfogadva” gombra 

e. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

f. A kilépéshez kattintson a kilépés gombra 

A későbbiekben ugyanebben a menüpontban lehetősége van a késztermék kiválasztásával az összeállítást 

módosítani. „0” mennyiség megadásával törölhet az alkotóelemek közül. 

 

 

 

a. 
a. 

b. 

c. 

a. 

d. e. 

f. 
g. 
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11., Partner megállapodásos árak  
A menüpontban lehetőség nyílik önálló szerződések alapján, partnereink részére termékenként egyedi árakat 

beállítani. Az egyedi árak az MSKISKER alkalmazás „Bizonylatok” / „Számlázás” menüpontban érvényesíthetők. A 

„Partner megállapodásos árak” Nemzeti Dohányboltok részére nem elérhető funkció. 

 

a. válassza ki a szerződött partnert 

b. válasszon terméket vonalkódolvasóval, vagy az „F2” funkcióbillentyű lenyomásával névre keresve. 

c. adja meg a szerződéses NETTÓ árat 

d. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Elfogadva” gombra 

e. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

A későbbiekben ugyanebben a menüpontban lehetősége van a partner kiválasztásával az összeállítást 

módosítani. „0” NETTÓ ár megadásával törölhet az alkotóelemek közül. 

 

 

 

a. 

b. 

c. 

a. 

e. f. 
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12. Áfa kódok 

Ebben a menüpontban lehet karbantartani a termékek ÁFA tartalmát. A program jelenleg 5 féle ÁFA-t tud kezelni, 

így nem lehetséges újat felvinni a programból. Ha mégis szükség lenne 5-nél több ÁFA fajtára, akkor a MolSoft Bt. 

munkatársai egyedileg rögzítik az ÁFA kulcsokat nyilvántartó adatbázisba. 

FIGYELEM!   FONTOS! 

Amennyiben egy ÁFA kód értékét módosítjuk, akkor az összes cikknek, amely ahhoz az ÁFA kódhoz van 

hozzárendelve, azonnal megváltozik az ÁFA kulcsa. 

a. kattintással válassza ki a módosítandó ÁFA kódját 

b. kattintson a módosítás gombra 

c. az aktívvá váló mezőkben írja be az ÁFA kategória megnevezését, és a hozzá tartozó ÁFA kód értékét 

d. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Elfogadva” gombra 

e. A módosítás elvetéséhez kattintson a „Mégsem” gombra 

f. Kilépéshez kattintson az ablak bal felső részén látható „kilépés” ikonra 

 

a. 

b. 

c. 

d. e. 
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BIZONYLATOK 

1., Bevételezési bizonylat 
Ebben a menüpontban lehet elvégezni a számla, vagy a szállítólevél alapján a bevételezést. 

A bevételezés NETTÓ áron történik.  A rendszer a készleteket nettó átlagáron vezeti. 

 

a. A bizonylat fejléc adatainak kitöltése: Bevételezésnél a szállítót kötelező kitölteni, amelyet F2 billentyű illetve 

a „nagyító”  gombra kattintással lehet kiválasztani. A hivatkozás mezőbe a szállító által kiadott bizonylat 

számát írhatjuk be. Ennek kitöltése nem kötelező. A fizetési mód, teljesítés dátuma és a fizetési határidő 

kitöltésekor a legördülő menü segítségével választhatunk. A megjegyzés mezőbe 60 karakter hosszan 

tetszőleges szöveges megjegyzést írhatunk. 

b. a „Nettó árrés látszódjon” jelölésével az árrés „nettósítva” jelenik meg. 

c. a „Kalkuláció engedélyezése haszonkulcs alapján” jelölésével a bizonylat felvitelekor a beszerzési árhoz 

automatikusan kalkulálódik az eladási ár. (Kivéve: „D” ÁFA kategóriába sorolt termékek termékek!) 

d. az alsó beviteli mezőben tudunk vonalkód alapján, vagy az „F2” billentyű segítségével kiválasztani a 

cikktörzsből a bevételezni kívánt cikket, majd beírjuk a bevételezendő mennyiséget, valamint a beszerzési, a 

kívánt új fogyasztó árat. Kalkuláció engedélyezése esetén az eladási ár kiszámításra kerül. 

e. az oldalsó információs ablakban tételenként láthatóak a termékre vonatkozó fontosabb adatok 

f. amennyiben egyéb feladatot kell elvégezni a „Bizonylat félretétel” gomra kattintva később folytathatjuk a 

megkezdett bevételezést. 

g. A félretett bevételezési bizonylat megnyitásához, és a bevételezés folytatásához kattintson a „Félretett 

bizonylat betöltése” gombra 

h. a bizonylat értékének alakulását folyamatosan követhetjük az alsó információs ablakban 

a. 

c. 

b. 

d. 

e. 

f. 
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i. ODBE számla betöltés gomb leírását lásd a „Bevételezési bizonylat – ODBE számla (szállítólevél) betöltés” 

pontban 

j. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

k. A felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

l. amennyiben rendelkezik kézi adatgyűjtővel, úgy az azon rögzített adatokat – az adatgyűjtő dokkolása után – 

az „Adatgyűjtő letöltés” gomb megnyomásával töltheti át a rendszerbe. A letöltés után lehetősége van az 

adatok módosítására. 

m. A bizonylat elfogadása után „Bevételezési bizonylat” tekinthető meg, mely kapcsolt nyomtató esetén ki is 

nyomtatható 

 

 

 
 

2., Bevételezési bizonylat – ODBE számla (szállítólevél) betöltés 
A funkció használata Nemzeti Dohánybolt specifikus. A bevételezés megkezdése előtt a partnertörzsben 

("TÖRZSADATOK"/"PARTNERTÖRZS") rögzítse az ODBE partner adatait. 

Jelentkezzen be és készítse el boltja megrendelését az ODBE portálon - az ODBE-től kapott leírás alapján -, majd 

amikor a szállítólevél letölthetővé válik töltse le a fájlt a számítógépére, lehetőleg olyan helyre, ahol könnyen 

megtalálja. Célszerű erre a számítógépen egy csak erre a célra használt mappát létrehozni. Felhívjuk Tisztelt 

Felhasználóink figyelmét, hogy az éles ODBE portálhoz cégünknek nincs hozzáférése, így annak használatával 

kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésünkre, működését nem áll módunkban befolyásolni. 

A funkció első használata előtt végezze el az alábbi beállításokat! 

a. 

c. 

b. 

d. 

d. e. 

f. 

g. 

h. 

j. 

i. 

k. 

l. 
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a. Lépjen  a "TECHNIKAI" menüpont "RENDSZER PARAMÉTEREK" almenüjére. Itt válassza ki a "BOLT ADATOK" 

fület.  

b. Az "ODBE azonosító" sorba írja be az ODBE-től kapott hat számjegyből álló egyedi azonosító számot. 

 
 

c. Bevételezéshez, a már megszokott módon lépjen a "BIZONYLATOK"/"BEVÉTELEZÉS" menüpontra. 

d. Először válassza ki a beszállító partnert (ODBE), majd nyomja meg az "ODBE számla betöltés gombot. 

 
 

e. A következő képernyőn a "Tallózás" gombra nyomva keresse meg (tallózza be) az ODBE rendelési felületéről 

előzőleg letöltött szállítólevelet (XML fájl) 

a. 

b. 

c. 

d. 
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f. nyomja meg a "Megnyitás" gombot. 

 
 

 
g. A megnyitás gombra kattintva az alábbi képre tér vissza. A képernyőn megjelenik a betöltésre kerülő 

tételszám, valamint, azon termék/termékek száma, azonosítója, neve és fogyasztói ára, amelyek a 

terméktörzsben esetleg még nem szerepel(nek). Hiányzó, nem „D” ÁFA kategóriába sorolt termék esetén a 

„Törzsadatok” „Cikktörzs” menüpontban a kérdéses terméket kikeresve az ODBE azonosítót be kell írni! 

(ODBE szállítólevélen szerepel) 

h. A "Tételek betöltése" gombra kattintva megtörténik a betöltés. A tételek betöltésére abban az esetben is 

lehetőség van, ha bizonyos tételek nem találhatók a terméktörzsben. Ebben az esetben a későbbiekben - 

e. 

f. 
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amikor a termék adatai letöltődnek az ND Zrt.-től - egyedi bizonylatszámon, a hagyományos módon lehet 

bevételezni. Már bevételezett (betöltött), azonos bizonylatszámú szállítólevél nem tölthető be még egyszer! 

A később, hagyományos módon bevételezett bizonylatnak más hivatkozási számot kell adni. (pl. eredeti 

bizonylatszám /2, stb.) 

 
i.  Amennyiben a hiányzó adatok nélkül mégsem szeretné a betöltést elvégezni, válassza a "MÉGSEM" gombot, 

várja meg amíg az NDClient programon keresztül az ND Zrt.-től letöltésre kerülnek a termékek, majd az 

ismertetett módon ismételje meg a betöltést. 

A betöltés után minden esetben ellenőrizzék az adattartalom helyességét!! Amennyiben valamely 

terméknél mennyiségi eltérést tapasztalnak javítsák a jó mennyiségre, vagy töröljék "0" mennyiség 

megadásával! Amennyiben a bizonylat adattartalma lényegesen eltér a valós adatoktól ellenőrizze a 

hivatkozási számot, ill. forduljon beszállító partneréhez. A bevételezés elfogadása, nyomtatása, elvetése, 

stb. megegyezik a már megszokott módszerrel. Természetesen az ODBE-től kapott áru bevételezésére a 

továbbiakban is lehetőség van a hagyományos, papír alapú, kézi rögzítéssel is. A bizonylat elfogadása 

után „Bevételezési bizonylat” tekinthető meg, mely kapcsolt nyomtató esetén ki is nyomtatható. 

j. Egy bizonylatot csak egyszer lehet betölteni. A hibásan elfogadott bizonylatot a a „Bevételezés sztornó” 

menüben lehet sztornózni. (Leírását lásd a „Bevételezés sztornó” leírásban. Sztornózott bizonylatot a fentiek 

szerint újra be lehet tölteni. Dupla betöltés esetén az alábbi hibaüzenet látható 

g. 

h. 

i. 
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3., Bevételezés sztornó 
Sztornózni kétféleképpen lehet.  

 

a. Az egyik, ha a teljes bevételezési bizonylatot szeretnénk sztornózni, ilyenkor a hivatkozási szám, azaz a 

„Sztornózandó bizonylat” mező kitöltése szükséges, aminek hatására megjelennek a sztornózandó 

bizonylat tételei. A sztornózandó bizonylat száma minden esetben az elfogadott bevételezési bizonylat 

belső bizonylat száma! 

b. A másik lehetőség, amikor a bizonylatnak csak egy vagy több tételét szeretnénk sztornózni. Ebben az 

esetben csak a „Szállító” mezőt kell kitölteni, a „Sztornózandó bizonylat” mező kitöltése nem szükséges. 

A sztornózandó tételeket egyesével kell rögzíteni.Használata megegyezik a „Bevételezés”  menüpontban 

leírtakkal. 

c. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

d. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

e. A bizonylat elfogadása után „Bevételezés sztornó bizonylat” tekinthető meg, mely kapcsolt nyomtató 

esetén ki is nyomtatható 
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4., Szállítói visszáru 
A menüpont lehetőséget biztosít, a már bevételezett áru a szállító partner részére történő visszaküldésére, 

un.„Visszáru” készítésére 

Az adatok kitöltése, a menüpont kezelése megegyezik a „Bevételezés” bizonylattal.  

a. b. 

c. 

d. 
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5., Szállítói visszáru sztornó 
Ez a menüpont biztosít lehetőséget hibás „Szállítói visszáru” bizonylat sztornózására. Működése gyakorlatilag 

megegyezik a „Bevételezési bizonylat sztornó” menüponttal. 

6., Számlázás 
Készpénzes, átutalásos „nagy” alakú (A4) számla készítéséhez. Alkalmas deviza számla fordított ÁFA-s számla 

készítésére is. Nemzeti Dohányboltok nem, vagy ritkán használják. Deviza számla készítéséhez a vevőnek EU-s 

adószámmal kell rendelkeznie. Fordított ÁFA-s számla a Nemzeti Dohányboltot üzemeltető partnerek verziójában  

nem elérhető funkció. Egyéb verzióban a fordított ÁFA-s termékeket a terméktörzsben jelölni kell, ellenkező esetben 

a tétel nem rögzíthető ilyen számlán! 

Szállítói visszáru minta  
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Számlakészítés: 

a. A partner mezőnél a kereső gombra kattintva, vagy az „F2” billentyű lenyomására tudunk a vevőtörzsben 

lévő partnerek közül választani. Amennyiben a vevő nem szerepel a partner törzsben akkor a „90000” 

kitüntetett partnerkódot kell beütni, majd a vevő nevét és címét lehet a felbukkanó ablakba rögzíteni. Az így 

készített számla csak készpénzes fizetési módú lehet ! Az ily módon felvitt vevők adatai nem kerülnek 

rögzítésre a partner törzsbe !! 

b. Hivatk.szám: Egy tetszőleges hivatkozási szám, ami lehet egy belső bizonylat is. Kitöltése nem kötelező. 

c. Fizetési mód: A legördülő menüből kell kiválasztani a fizetési módot. Az alapértelmezett fizetési mód az 

adott vevőnél a partner törzsben beállított fizetési mód. 

d. Telj. dátuma: A számla teljesítésének dátuma. 

e. Fiz.Hat.id.: Fizetési kiegyenlítésének határideje 

f. Megj.: Tetszőleges megjegyzés, kitöltése nem kötelező. 

g. Felh. keret: Egyes speciális verziókban használatos, leírását lásd ott. 

h. A fej adatok kitöltése után lehet rögzíteni a számla tételeit. A képernyő alján látható kis ablakba lehet a 

termékek vonalkódját beolvasni. Amennyiben nem vonalkódot használunk, ebbe az ablakba „F2” billentyű 

lenyomásával lehet kiválasztani a számlázandó terméket. 

i. A termék megadása után a számlázandó mennyiséget, majd pedig a nettó eladási árat kell megadni. Az 

eladási árat a program automatikusan felajánlja, a partnerhez rögzített árformának megfelelően, ez tetszés 

szerint módosítható. Az ár megadása után a tétel engedményt lehet megadni, - amit szintén felajánl a 

rendszer, ha rögzítettünk a partnerhez engedményt - de ez is módosítható. A bizonylat rögzítése közben 

lehetőség van a felvitt tételek javítására. Hibás tétel esetén a mennyiség nullázásával lehet a tételt törölni. 

Nullás mennyiségű tétel nem jelenik meg a számlán. 

j. Adatgyűjtő betöltés - amennyiben rendelkezik kézi adatgyűjtővel, úgy az azon rögzített adatokat – az 

adatgyűjtő dokkolása után – az „Adatgyűjtő letöltés” gomb megnyomásával töltheti át a rendszerbe. (pl.: 

dísznövény kertészet használja) A letöltés után lehetősége van az adatok módosítására. 

Terméktörzs 

A fordított ÁFA kategóriába eső termékeket jelölni 

kell.  
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k. Bizonylat információk - ellenőrizhetjük az eddig felvitt tételek összesített Nettó, ÁFA, illetve Bruttó összegét. 

Ez segítség lehet abban az esetben, ha  a készpénzes vevő nem szeretne átlépni egy bizonyos összeghatárt, 

és nem akkor derül ki, hogy nem fizeti ki a számlát, amikor a bizonylat már rögzítésre került. 

l. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

m. E számla betöltés – egyes speciális verziókban használatos elektronikus számla betöltés (pl.:Coop) 

n. az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

o. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

A bizonylat elfogadása után a felbukkanó ablakban a nyomtatandó bizonylat példányszámát állíthatjuk be. A 

rendszer mindig az alapértelmezett nyomtatót használja, és a minimális példányszám „1” lehet. 

 

 

 

a. 

b. 
c. d. e. 

f. g. 

h. 

i. i. i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

o. 
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Bizonylat információk (minta)  

Példányszám beállítása a bizonylat 

elfogadása után.  



34. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

 
 

7., Számla sztornó 
Meghatározása: vevő visszáru, számlával egy tekintet alá eső okirat.  

Hibásan elkészített, vagy vásárló által visszahozott áru visszavételére szolgál. 

a. Számla sztornó esetén ha a „Sztornózandó bizonylat” mezőbe az eredeti számla bizonylat számát írjuk, akkor 

a teljes számla-bizonylatot le tudjuk sztornózni. Ekkor a program előkeresi az adott számlát, kitölti az aktuális 

adatokat, majd felhozza az adott számla tételeit. 

b. Amennyiben csak néhány tételt szeretnénk sztornózni, abban az esetben – a partner kiválasztása után, a 

bizonylatszámot üresen hagyva - a tételeket nekünk kell kiválasztani. Ennek menete megegyezik a számla 

tételeinek rögzítésével. 

c. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti az adott számla sztornó bizonylatát. Az 

elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

d. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

e. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

A bizonylat elfogadása után a felbukkanó ablakban a nyomtatandó bizonylat példányszámát állíthatjuk be. A 

rendszer mindig az alapértelmezett nyomtatót használja, és a minimális példányszám „1” lehet. 

 

 

Elkészült számla 

(minta)  
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8., Terhelés 
Ebben a menüpontban lehet a kiválasztott – és a „Törzsadatok” „Jogcímek” menüpontban beállított -  jogcím alapján 

egyéb készletnövekedést végrehajtani. Használata korlátozott adatbekérési funkciókkal megegyezik a „Bevételezési 

bizonylat”-ban leírtakkal. A szállító megadása helyett itt az „F2” funkcióbillentyű, vagy a „kereső” gomb segítségével 

jogcímet kell kiválasztani. Amennyiben nem talál igényének megfelelő jogcímet, úgy a „Törzsadatok” „Jogcímek 

menüpontban vihet fel megfelelőt. Nyitó üzlet esetén használható és javasolt az „MSLELTÁR” alkalmazás helyett a 

nyitókészletet itt feltölteni. (Az „MSLELTÁR” alkalmazás funkciójánál fogva a leltár zárásakor és kiértékelésekor 

jelentős eltérést mutat, hiszen nincs mihez hasonlítani a készletet.) A bizonylat elfogadása után „Terhelési bizonylat 

készül, mely kapcsolt nyomtató esetén nyomtatható. A terhelés mindig készlet növelő tranzakció. Hibás rögzítés 

esetén használja a „Terhelés sztornó” menüpontot. Figyelem! A „Jóváírás” NEM ellenpárja a „Terhelés”-nek! 

a. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

b. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti az adott számla sztornó bizonylatát. Az 

elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

c. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

 

b. a. 

Sztornózandó tételek  

c. 

d. 

e. 
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9., Terhelés sztornó 
Ebben a menüpontban lehet az esetleg tévesen rögzített terhelési bizonylat teljes egészét, vagy egy részét sztornózni. 

Használata korlátozott adatbekérési funkciókkal megegyezik a „Bevételezési bizonylat sztornó”-ban leírtakkal. 

 

a. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

b. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti az adott számla sztornó bizonylatát. Az 

elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

c. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

 

Jogcím választása  

Tételek rögzítése 

vonalkódolvasóval, vagy név 

szerinti kereséssel 

Tételek mennyiségének 

rögzítése. Az árak NEM 

változtathatók. 

Terhelési bizonylat minta 

a. 

b. 

c. 
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10. Jóváírás 
Ebben a menüpontban lehet a kiválasztott – és a „Törzsadatok” „Jogcímek” menüpontban beállított -  jogcím alapján 

egyéb készletcsökkentést végrehajtani. Használata megegyezik a „Terhelés bizonylat”-ban leírtakkal. Az „F2” 

funkcióbillentyű, vagy a „kereső” gomb segítségével jogcímet kell kiválasztani. Amennyiben nem talál igényének 

megfelelő jogcímet, úgy a „Törzsadatok” „Jogcímek menüpontban vihet fel megfelelőt. A bizonylat elfogadása után 

„Jóváíró bizonylat készül, mely kapcsolt nyomtató esetén nyomtatható. A terhelés mindig készlet csökkentő 

tranzakció. Hibás rögzítés esetén használja a „Jóváírás sztornó” menüpontot. Figyelem! A „Terhelés” NEM ellenpárja 

a „Jóváírás”-nak! 

 

a. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

b. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti az adott számla sztornó bizonylatát. Az 

elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

c. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

Teljes bizonylat sztornóhoz 

írja be a sztornózandó 

bizonylat számát  

Tételes sztornóhoz válasszon 

jogcímet! (sztornózandó 

bizonylat számát hagyja üresen!) 

c. 

a. 

b. 
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11. Jóváírás sztornó 
Ebben a menüpontban lehet az esetleg tévesen rögzített jóváírás bizonylat teljes egészét, vagy egy részét sztornózni. 

Használata megegyezik a „Terhelés sztornó”-ban leírtakkal. 

 

a. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

b. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti az adott számla sztornó bizonylatát. Az 

elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

c. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

 

Tételek rögzítése 

vonalkódolvasóval, vagy név 

szerinti kereséssel 

c. 

a. 

Jogcím választása  

Tételek mennyiségének 

rögzítése. Az árak NEM 

változtathatók. 

b. 
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12., Saját bolti átadás 
Ezzel a funkcióval saját bolt részére lehet átadást készíteni. A bizonylat elkészítésének menete  - korlátozott 

adatbekéréssel - megegyezik a számla készítésének menetével. A különbség, hogy – vevő partner helyett - a 

„Törzsadatok” „Saját boltok” menüpontban felvitt üzleteknek lehet bizonylatot készíteni. Figyelem! Az átadási árak 

nem módosíthatók, mivel a rendszer a készlet csökkenést az éppen aktuális átlag beszerzési áron, valamint fogyasztói 

áron hajtja végre. Készlet csökkentő funkció. 

a. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

b. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti a bizonylatot. Az elfogadáshoz és 

rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

c. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

 

Teljes bizonylat sztornóhoz 

írja be a sztornózandó 

bizonylat számát  

Tételes sztornóhoz válasszon 

jogcímet! (sztornózandó 

bizonylat számát hagyja üresen!) 

c. 

a. 

b. 
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13. Saját bolti átvétel 
 

Ebben a menüpontban saját bolt által küldött termékeket lehet készletre emelni. Használata megegyezik a „Saját bolti 

átadás” menüpontéval. Használati leírását lásd ott. Készlet növelő funkció. Ebben a menüpontban az átvételi ár 

(Besz.ár) módosítható. Amennyiben a fogyasztói árat változtatni szeretné, a bizonylat rögzítése után használja a 

„Bizonylatok” „Árváltozás” menüpontot. 

 

14., Szállítólevelek 
Használata nemzeti dohányboltot üzemeltető partnereink között nem jellemző. Elsősorban festék,-vegyi áru üzletek, 

építőanyag kereskedések használják előszeretettel. Rendkívül rugalmasan, vevőorientáltan használható, ugyanakkor 

pontosan követhető a partnerekhez kihelyezett áru értéke és mennyisége. Szállítólevél számlázásakor támogatott a 

több szállítólevél összevonása, vagy akár részfizetés a szállítólevélen belül. 

 

14./1. Szállítólevél készítése 
Ebben a menüpontban lehet a Vevő részére szállítólevelet készíteni. Szállító levelet csak a partner törzsbe rögzített és 

„Átutalásos” fizetési módra beállított partnerek részére lehet készíteni! Egy partnerhez korlátlan mennyiségű 

szállítólevél készíthető. Az elkészült szállítólevél módosítására, tétel hozzáírására nincs mód. Amennyiben szükséges a 

partner részére új szállítólevelet kell készíteni. Figyelem! Nyitott szállítóleveleket az érvényben lévő rendelkezések 

szerint bizonyos időközönként kötelező számlázni. Ennek mértékéről informálódjon a NAV honlapján, vagy 

Válasszon saját boltot  

Tételek rögzítése 

vonalkódolvasóval, vagy név 

szerinti kereséssel 

c. 

a. 

b. 

Tételek mennyiségének 

rögzítése. Az árak NEM 

változtathatók. 
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érdeklődjön könyvelőjénél! A szállítólevélen lévő készlet a szállítólevél számlázásáig az üzlet készletén marad, de 

eladható készletből levonásra kerül. 

a. válasszon vevőpartnert az „F2” funkcióbillentyű, vagy a „keresés” gomb segítségével 

b. állítsa be a fizetési paramétereket 

c. szükség esetén megjegyzést fűzhet a szállítólevélhez 

d. szállítólevél készítése közben, vagy akár utólag is módosíthatja a tétel engedményeket az „Eng.Beírás” gombra 

kattintva 

e. vonalkódolvasó segítségével, vagy az „F2” funkcióbillentyű lenyomásával válasszon tételt 

f. adja meg a mennyiséget, amennyiben szükséges módosítsa a felkínált nettó árat és az engedményt 

g. a „Bizonylat információk” gombra kattintva tájékozódhat a szállítólevélen szereplő tételek nettó, bruttó, és 

ÁFA értékeiről 

h. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

i. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti a szállítólevél bizonylatát. Az 

elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

j. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

k. „Számla más névre” – ebben a menüpontban nem aktív funkció 

l. Tételeket kapcsolt adatgyűjtőről is betöltheti 

m. A bizonylat elfogadása után állíthatja be, hogy kerüljön-e átadási ár a szállítólevélre 

 

a. b. 

b. 
d. 

e. 

f. 

f. h. i. 

j. 

k. l. 
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14./2. Szállító levél sztornó 
A Vevő részére készített szállítólevelet, vagy szállítóleveleket lehet saját készletre visszavételezni. A partnerkód 

megadás után egy ablakban megjelennek a partner nyitott szállítólevelei, amelyek közül kijelölhetjük a visszavételezni 

kívánt szállító leveleket. 

a. válassza ki a vevőpartnert az „F2” funkcióbillentyű, vagy a „keresés” gomb segítségével akinek a szállítólevelét 

sztornózni kívánja 

m., A bizonylat elfogadása után 

állíthatja be, hogy kerüljön-e 

átadási ár a szállítólevélre 

  

Szállítólevél bizonylat minta 
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b. a partner kiválasztása után megjelennek a partnerhez tartozó számlázatlan – un.nyitott – szállítólevelek 

c. válassza ki, hogy melyik szállítólevelet, vagy mely szállítólevélről kíván (tételt) sztornózni. Az „Összes száll.levél 

kijelölése” gombra kattintva, valamennyi szállítólevél kijelölésre kerül. 

d. kattintson az ablak alsó részén látható gombra 

 
e. amennyiben teljes bizonylatot szeretne sztornózni, a „Feltöltsem darabokkal a mennyiséget?” kérdésre 

válassza az „Igen” gombot 

f. amennyiben csak bizonyos tételt, vagy tételeket, esetleg tétel mennyiségeket sztornózna, válassza a „Nem” 

lehetőséget. Ebben az esetben a sztornózandó mennyiéget a felhasználónak kell beírni, mely mennyiség nem 

lehet nagyobb, mint az eredetileg szállítólevélre (szállítólevelekre) rögzített mennyiség. 

a. 
b. 

c. 

d. 

c. 
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e. f. 

e., Képernyőkép teljes sztornó 

esetén 
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g. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

h. A felkínált vagy a rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti a szállítólevél sztornó bizonylatát, a 

tételek visszakerülnek az eladható készletre. Az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” 

gombra 

i. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

j. „Számla más névre” – ebben a menüpontban nem aktív funkció 

f., Képernyőkép részleges sztornó 

esetén 
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14./3. Szállítólevél számla 
Szállítólevélen kiadott tételekről lehet számlát készíteni. A bizonylat elkészítésének menete azonos a szállítólevél 

visszavételezési bizonylat készítésével. A rögzítés befejezése után a rendszer számlát készít a felvitt tételekről, majd a 

partner nyitott szállítóleveleinek nyilvántartásából törli a számlázott tételeket. A szállító levél számlához új tételek 

nem rögzíthetők! Több szállítólevélről is készíthető számla, illetve lehetőség van részszámla készítésére is. Részszámla 

készítése esetén a szállítólevél mindaddig nyitott marad, ameddig az adott szállítólevél valamennyi tétele számlázásra 

nem kerül. 

Itt látható az összes szállítólevélen 

kihelyezett mennyiség. Maximum 

ennyi sztornózható! 

Írja be a sztornózandó mennyiséget! 

j. g. h. 

i. 

Szállítólevél sztornó bizonylat 

minta 
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a. válassza ki a vevőpartnert az „F2” funkcióbillentyű, vagy a „keresés” gomb segítségével akinek a szállítólevelét 

számlázni kívánja 

b. a partner kiválasztása után megjelennek a partnerhez tartozó számlázatlan – nyitott – szállítólevelek 

c. válassza ki, hogy melyik szállítólevelet, vagy mely szállítólevélről kíván számlát készíteni. Az „Összes száll.levél 

kijelölése” gombra kattintva, valamennyi szállítólevél kijelölésre kerül. 

d. kattintson az ablak alsó részén látható gombra 

 

 
e. amennyiben teljes bizonylatot szeretne számlázni, a „Feltöltsem darabokkal a mennyiséget?” kérdésre 

válassza az „Igen” gombot 

f. amennyiben csak bizonyos tételt, vagy tételeket, esetleg tétel mennyiségeket számlázna, válassza a „Nem” 

lehetőséget. Ebben az esetben a számlázandó mennyiéget a felhasználónak kell beírni, mely mennyiség nem 

lehet nagyobb, mint az eredetileg szállítólevélre (szállítólevelekre) rögzített mennyiség. 

 

a. 

b. 

c. 

c. 

d. 



48. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

 
 

g. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

h. A felkínált és rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti a szállítólevél számla bizonylatát, a tételek 

lekerülnek az üzlet készletéről. Az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra 

i. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

j. „Számla más névre” – lehetőség van a szállítólevélen szereplő névtől eltérő partnerre a számlát kiállítani 

k. Információkat kérhet a számla nettó és bruttó végösszegéről, valamint az ÁFA tartalomról 

l. Utólag is megváltoztathatja az engedmény mértékét egyetlen gombnyomásra 
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Itt látható az összes szállítólevélen 

kihelyezett mennyiség. Maximum 

ennyi számlázható! 

Írja be a számlázandó mennyiséget! 

g. 

Lehetősége van a nettó ár és az 

engedmény megváltoztatására. 

h. 

i. 

j. k. 

l. 

Képernyőkép az eredetitől eltérő 

partner kiválasztására. 
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14./4. Szállítólevél számla sztornó 
Szállítólevél számlázásával készített bizonylatot itt lehet sztornózni. 

A hivatkozási szám mezőbe kell beírni a sztornózni kívánt bizonylat számát, majd a felhozott tételeket és 

mennyiségeket kell ellenőrizni. A bizonylat elfogadása után a rendszer az adott tételeket a Vevő részére, és az eredeti 

szállítólevél számára helyezi vissza. 

A szállítólevél számla sztornózásával a szállítólevél újra nyitottként fog szerepelni, tételei eladható bolti készletre, csak 

a szállítólevél sztornózásával kerülnek vissza! Amennyiben pl. a vevő a számla készítés után viszi vissza az árut, és azt 

a bolt visszaveszi, a teljes folyamatot visszafelé kell elvégezni: Szállítólevél számla sztornó, majd szállítólevél sztornó. 

a. Írja be a sztornózandó bizonylat számát, a partnert hagyja üresen. A bizonylatszám beírása után a fejléc 

adatokat feltölti a rendszer. Amennyiben a bizonylat nem található, törölje ki a bizonylatszámot mielőtt 

folytatná. 

b. A bizonylat tétel adatai automatikusan feltöltésre kerülnek. Lehetőség van részleges sztornó készítésére is, 

ebben az esetben módosítsa a mennyiséget! 

c. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

d. A felkínált és rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti a szállítólevél számla sztornó bizonylatát, a 

tételek visszakerülnek nyitott szállítólevél bizonylatra. Az elfogadáshoz és rögzítéshez kattintson a „Bizonylat 

elfogadva” gombra 

e. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

 

Szállítólevél számla minta 
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a. 

b. 

c. 

Szállítólevél számla sztornó minta 
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15., Szállítói megrendelés 
Szállítói megrendelés készítése. Használatának előfeltétele a terméktörzsben megfelelően kitöltött szállító kód, és a 

minimum készlet helyes beállítása. 

a. A szállító rendelés megkezdéséhez válasszon szállító partnert 

b. Már meglévő szállítói megrendelés módosításához válasszon rendelési számot 

c. Szükség esetén a megrendeléshez megjegyzést fűzhet 

d. paraméterezze a listát a felbukkanó ablakok alapján igénye szerint (ODBE megrendelés nemzeti dohánybolt 

specifikus beállítás. ODBE=Országos Dohánybolt Ellátó) 

 

 

   
e. Vonalkódolvasó segítségével, vagy az „F2” funkcióbillentyű segítségével válasszon tételt 

f. A felvitt tételekről információkat láthat 

g. Adja meg a rendelni kívánt mennyiséget 

h. Kapcsolt adatgyűjtő esetén arról is tölthet le adatokat 

a. 
b. 

b. 

d. 

d. 
d. 
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i. Bizonylat információkat kaphat a rendelés értékéről 

j. Az előző beszerzésekről a bevételezések alapján információkat kérhet le 

k. A módosítás / felvitel elvetéséhez kattintson a „Bizonylat elvetése” gombra 

l. A felkínált és rögzített tételek elfogadása után a program elkészíti a szállítói megrendelést. Az elfogadáshoz és 

rögzítéshez kattintson a „Bizonylat elfogadva” gombra. Kapcsolt nyomtató esetén nyomtathatja a bizonylatot, 

a „Print Preview” ablakban a nyomtató ikonra kattintva. Telepített MS Excel alkalmazás esetén excel export is 

készíthető. Az exportált fájl megtalálható az MSKISKER alkalmazás „Export” almappájában. 

m. Kilépés gomb. Figyelem! El nem fogadott bizonylat esetén erre a gombra kattintva az addig felvitt adatok 

elvesznek! 

n. Amennyiben ODBE megrendelést készített, az „ODBE export elkészült” üzenetet kapja. Az elkészült XML fájlt 

a c:\meghajtó ODBE_RENDELES könyvtárában találja. Részletes leírását lásd az „ODBE megrendelés készítése” 

menüpont leírásánál. 

 

 

e. 

f. 

Az árak nem 

módosíthatók!  

h. 
 

f. 

f. 

j. 

k. 

l. 

m. 
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j. Beszerzési információk ablak. 

A bezárás gombra kattintva 

folytathatja a rögzítést. 

Szállítói megrendelés bizonylat 

nyomtatási előképe 

l. 
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16., Árváltozások 

16./1. Árváltozások rögzítése 
Ebben a menüpontban van lehetőség a termékek eladási árának azonnali, illetve egy későbbi dátumra feladott 

árváltozásának rögzítésére, valamint akciós árváltozás létrehozására. „D” ÁFA kategóriába sorolt termékek 

árváltoztatása nem lehetséges, azt a ND Zrt. (Nemzeti Dohány Nonprofit Zrt.) adatbázisából tölti le a rendszer. „D” ÁFA 

kategóriába sorolt termékek árváltozása nemzeti dohánybolt specifikus. 

 

a. Adja meg az árváltozás dátumát. Ha az árváltozás dátuma  a  felajánlott aktuális dátum, akkor az árváltozás 

azonnal végrehajtódik a rögzített tételek elfogadása után. Módosított dátum esetén a beírt napon napi nyitás 

végrehajtásakor történik meg az árváltozás. 

b. Akciós árváltozás esetén jelölje be az „Akciós árváltozás” négyzetet, és adja meg az akció végének dátumát. 

Akciós árváltozás esetén az „akciós árváltozás vége” dátumában megadott napon a napi nyitás során a 

rendszer a fogyasztói árakat rögzítés napján érvényben lévő árakra állítja vissza  

c. Vonalkódolvasó segítségével, vagy az „F2” funkcióbillentyű segítségével válassza ki azon termékeket, 

amelyekre árváltozás / akciós árváltozás szeretne készíteni 

d. adja meg az új vagy az akciós fogyasztói árat 

e. Az árváltozás végrehajtásához kattintson az „Elfogadva” gombra 

f. A „Kilépés” gombra kattintva kiléphet az árváltozásból. A nem mentett adatok elvesznek. 

g. Az adatok elfogadása után árváltozási bizonylat készül, melyet megtekinthet a képernyőn, vagy a rendszerhez 

kapcsolt nyomtatón kinyomtathat. 

h. Az árváltozás után un.síncimkét nyomtathat, melyben beállítható, hogy valamennyi változtatott termékről, 

vagy csak a készleten rendelkező termékekről nyomtasson. 

 

Szállítói megrendelés MS Excel 

alkalmazásba exportálható 

ODBE rendelés esetén mkegjelenő 

tájékoztató üzenet 
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a. 
b. b. 

c. 

d. 

A termék jelenlegi 

fogy.ára  

e. f. 

g. Árváltozási 

bizonylat minta  

h. Síncimke nyomtatás 

beállítása 
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16./2. Előjegyzett árváltozások áttekintése 
A menüpont használata nemzeti dohánybolt specifikus. Az NDNClient alkalmazás által az ND Zrt.-től letöltött adatok 

alapján működik. Kihirdetett Áras ( Z ) termékek esetén a NAV illetve az ND Zrt. az új árakat 24 órával az életbe lépés 

elött közzéteszi. Az NDNClient alkalmazás letöltés után az új árakat előjegyzett árváltozásba teszi, mely megtekinthető 

az MSKISKER program „bizonylatok-Árváltozások-Előjegyzett árváltozások megtekintése” menüpontban, ahol 

lehetőség van polc címke nyomtatására is. Amennyiben a reggeli indításkor van előjegyzett árváltozás akkor azt az 

MSKISKER alkalmazás indításkor végrehajtja. Éjjel-Nappali boltok esetén az árváltozás 00:00 után végrehajtható az 

MSKISKER program „Bizonylatok-Árváltozások-Árváltozások végrehajtása” menüpont indításával is. 

Felhívjuk partnereink figyelmét hogy az árak ellenőrzése és a megfelelő árszintek használata a boltok felelőssége! 

a. Válassza ki az árváltozás várható dátumát.  

b. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

c. A rendszer néhány másodperc alatt kigyűjti a tételeket 

d. Amennyiben rendelkezik a számítógéphez kapcsolt címke nyomtatóval, (előfeltétele a „Technikai” „Rendszer 

paraméterek” menüpontban a „Címke nyomtató” fülön a beállítások elvégzése)  a tételekről azonnal 

nyomtathat polc címkét miután kiválasztotta a címke méretét. A rendszerhez illeszthető címke nyomtatók 

típusával kapcsolatban keresse szerviz partnerét. 

e. Készíthet excel exportot (előfeltétele a számítógépre telepített MS Excel alkalmazás) 

f. Árváltozási listát nyomtathat  

g. A menüpontból a „Kilépés” gombra kattintva léphet ki 

 

Síncimke minta. 



58. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

 

 
 

16./3. Végrehajtott árváltozások áttekintése 
A menüpont használata nemzeti dohánybolt specifikus. Az NDNClient alkalmazás által az ND Zrt.-től letöltött adatok 

alapján működik. A korábban végrehajtott árváltozásokat tartalmazza. Használata megegyezik az „Előjegyzett 

árváltozások áttekintése” menüponttal. 

a. Válassza ki az árváltozás dátumát.  

b. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

c. A rendszer néhány másodperc alatt kigyűjti a tételeket 

d. Amennyiben rendelkezik a számítógéphez kapcsolt címke nyomtatóval, (előfeltétele a „Technikai” „Rendszer 

paraméterek” menüpontban a „Címke nyomtató” fülön a beállítások elvégzése) a tételekről azonnal 

nyomtathat polc címkét miután kiválasztotta a címke méretét. A rendszerhez illeszthető címke nyomtatók 

típusával kapcsolatban keresse szerviz partnerét. 

e. Készíthet excel exportot (előfeltétele a számítógépre telepített MS Excel alkalmazás) 

f. Árváltozási listát nyomtathat  

g. A menüpontból a „Kilépés” gombra kattintva léphet ki 

 

 

c. 

c. 

d. 

d. 

e. 

f. 

Árváltozási lista. 

g. 

b. 
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17., ODBE megrendelés készítése 

17./1. Megrendelés készítéséhez szükséges előfeltételek beállítása 
 

A menüpont használata nemzeti dohánybolt specifikus. Kizárólag ODBE megrendelések készítésére használható! 

a. Adja meg, hogy az elmúlt hány nap forgalmát vegye figyelembe az alkalmazás az eladások és a napi átlag 

eladások számításához. 

b. Jelölje ki azokat a napokat, amelynek forgalmát számolja a program. Ez abban az esetben fontos, ha hetente 

több rendelés történik. Pld. Kedden rendelem csütörtöki szállítással a hétvégre az árut. Ebben az esetben a 

„péntek-Szombat-Vasárnap”-ok forgalmának figyelembevételével történik az átlag fogyás számítása az 

alábbiak szerint: Az Ön által beállított napok száma alapján a program megnézi, hogy abban hány értékelhető 

(kijelölt) nap van. Kiszámolja az értékelhető napok forgalmát, majd elosztja az értékelhető napok számával, így 

jön ki a napi átlag fogyás a kijelölt napok figyelembevételével. A rendszer számol egy várható fogyást is a nem 

értékelhető napok figyelembevételével a megrendelés és a szállítás várható ideje közti időre. 

c. Megadhatja, hogy hány napra szeretne készletezni. A napi átlag fogyás alapján ez lesz a rendelendő mennyiség 

alapja. (napi átlag-fogyás * készletezési napok száma) 

d. Adja meg a szállítás várható idejét. 

e. Amennyiben kipipálja és beállítja ezt a választási lehetőséget, akkor az alkalmazás a számolt rendelendő 

mennyiséghez hozzáadja a szállítás várható idejéig számolt várható fogyás mennyiségét. A napok száma 0,5 

(fél) napos léptékekkel módosítható. 

f. Amennyiben kipipálja ezt a lehetőséget akkor az alkalmazás a kiszámolt (a szállításnapjára eső) várható készlet 

alapján kínálja fel a rendelendő mennyiséget. Ha nincs kipipálva ez a lehetőség, akkor a rendelt mennyiséget 

a jelenlegi aktuális készlet figyelembevételével kínálja fel. 

g. Itt állítható be, hogy a kiszámolt rendelendő mennyiséget hány százalékkal emelje meg az alkalmazás 

c. 

c. 

d. 

d. 

e. 

f. 

g. 

b. 
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h. A fenti lehetőségek beállítása után nyomja meg a „Rendelési ajánlás elkészítése gombot”, és várja meg amíg 

az alkalmazás befejezi a rendelési ajánlat elkészítését. Ez hálózatos gépen több percet is igénybe vehet. A 

folyamat állapotát az ablak alján zöld folyamatjelzőn követheti. 

 
 

17./2. Megrendelés készítéséhez további szűrők beállítása, 
megrendelés véglegesítése 
 

a. Az elkészült megrendelési ajánlat fejlécén lévő feliratokra kattintva tetszőleges sorrendbe rendezhető. 

(növekvő-csökkenő sorrend) 

b. A táblázatban a „Rend.Mennyiség” oszlop módosítható az igényeknek megfelelően. 

c. A lenyíló ablakra kattintva csak a kiválasztott gyártó termékei lesznek láthatóak a rendelési ajánlat 

táblázatában. A szűrés befejezéséhez válassza ki a „*** MINDEN GYÁRTÓ **” lehetőséget. 

d. Csak amiből van rendelendő mennyiség: a szűrés bekapcsolásával csak azok a termékek jelennek meg a 

táblázatban, amiből van rendelendő mennyiség. 

e. Csak amiből NINCS rendelendő mennyiség: a szűrés bekapcsolásával csak azokat a termékeket látja a 

táblázatban, amiből a rendszer nem ajánlott fel rendelendő mennyiséget. 

f. Időszakban volt mozgása, de nem rendelendő: ebben a szűrésben csak azokat a termékeket látja a táblázatban, 

amiknek a feldolgozási időszakban volt értékesítése, van készlete, de az alkalmazás a számítások alapján ezt a 

készletet elégségesnek tekintette a készletezési napok figyelembevételével. (nem ajánlott rendelendő 

mennyiséget a program) 

g. Minden tétel: a kijelölés megszünteti az előzőleg használt szűrő feltételeket (a gyártói szűrést NEM), és minden 

tétel láthatóvá válik. 

a. 

b. 

c. d. e. 

f. 
g. 

h. 
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h. A rendelés lezárásához és az XML létrehozásához kattintson a „Mentés és kilépés” gombra. A rendelés lezárása 

(XML elkészítése) minden rendelendő tételt rögzít, függetlenül attól hogy az elfogadás pillanatában a 

képernyőn lévő táblázatban milyen szűrés volt bekapcsolva! 

i. A megrendelés elvetéséhez kattintson a „Kilépés mentés nélkül” gombra. 

 

17./3. Elkészült megrendelés feltöltése az ODBE rendszerébe 
a. A feltöltendő megrendelést minden esetben a "C:" meghajtó "ODBE_RENDELES" könyvtárában találja. A 

feltöltött rendelések nem törlődnek a könyvtárból, így idővel több rendelés közül kell majd kiválasztani a 

rendelést. 7 (hét) napnál régebbi megrendelést az ODBE portál nem enged feltölteni. A régi, szükségtelen .xml 

fájlok felhasználó által manuálisan törölhetők. Az elkészült megrendelés igény szerint nyomtatható. 

b. A rendelés feltöltéséhez lépjen be felhasználónevével és jelszavával az ODBE portálra. Itt válassza a "Rendelési 

mennyiségek betöltése" legördülő menüből az "XML fájl betöltése" pontot. 

c. Tallózza be a kívánt megrendelést, válassza az "IGEN" jelölőnégyzetet amennyiben rendelési egységekre kíván 

felkerekíteni. 

d. A "Tallózás" gomb lenyomása után keresse meg a feltölteni kívánt fájlt ("C" meghajtó "ODBE_RENDELES"), 

majd nyomja meg a „Megnyitás”. 

e. A rendelés kiválasztása után nyomja le a "Betöltés" gombot. 

f. Ellenőrizze, vagy igény szerint módosítsa a rendelt mennyiségeket! 

a. 

b. 

c. 

d.; e; f.; g. 

h. i. 
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b. 

b. 

c. 

c. 

d. 

d. 

e. 



63. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

 
 

Figyelem! Az ODBE weboldal használatával, a rendelés további menetével kapcsolatos információkat, vagy az 

oldallal kapcsolatos egyéb tudnivalókat  az ODBE-től kapott leírásban talál. A jelen dokumentációban lévő ODBE 

rendelési felületét ábrázoló képek nem az éles rendelési felületről, hanem az ODBE által részünkre biztosított 

teszt oldalról származnak, ezért esetlegesen eltérések adódhatnak. Társaságunknak az éles ODBE felülethez 

nincs hozzáférése. 

NYITÁS / ZÁRÁS 

1., Napi nyitás 
Ezzel a menüponttal tudja a rendszert napi használatra alkalmassá tenni. A napi nyitás elindítása után meg kell 

adni  aktuális napi dátumot, majd a kezelő nevét. A napi nyitás és zárás felel a napi adatok megfelelő halmozásáért, 

így használata erősen javallott. A napi nyitás elmaradása esetén az MSWACP4-OnLine kassza alkalmazás 

figyelmeztető üzenet küld! MSWACP4-OnLine rendszer használata esetén a normál nyitási-zárási sorrend a 

következő: 1. Napi nyitás az MSKISKER rendszerben; 2., Kassza nyitás az MSWACP4-OnLine alkalmazásban vagy 

MSMICRA pénztárgépen; 3. Kassza zárás az MSWACP4-OnLine alkalmazásban vagy MSMICRA pénztárgépen; Napi 

zárás az MSKISKER rendszerben. 

a. Válassza ki az aktuális dátumot. A rendszer a számítógép dátumát ajánlja fel. 

b. Válasszon a legördülő listából kezelőt 

c. Nyomja meg a „Napi nyitás indítása gombot”. A napi nyitás pár másodpercet vesz igénybe. Napi nyitás és 

zárás többször is végezhető egy napon, de normál munkamenetben naponta egyszer kell elvégezni. 

d. Kilépéshez nyomja meg a „Bezárás „gombot 

e. A napi nyitás befejezését felugró ablak jelzi 

 

f. 
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2., Napi zárás 
Minden nap a munka befejezésekor a napi zárást el kell indítani. A napi zárás feladata, hogy az elkészített 

bizonylatokat az áruforgalmi jelentésbe halmozza, valamint a napi munka során készített bizonylatokat, készlet 

mozgásokat ismételten ellenőrizze.  

Kapcsolódó MSWACP4-OnLine kassza rendszer esetén a kassza nyitás figyelmeztető üzenetet küld, amennyiben 

A napi zárást csak abban az esetben indítsa el, ha meggyőződött róla hogy a többi gépen nem dolgoznak, illetve 

kapcsolódó MolSoft ACP-I , MolSoft WACP-2 kassza rendszer esetén a kasszákat már lezárták! 

Amennyiben a rendszerben még valaki dolgozik, vagy a kasszák nincsenek lezárva, akkor a napi zárás nem hajtható 

végre és erről figyelmeztető üzenet kap. 

Sikeres napi zárás esetén a rendszer kiírja a zárás sorszámát, illetve a sikeres zárás tényét. A zárás végén kiírt 

zárásszám nem dátumot jelent, hanem az adott év adott hónapján belüli zárások sorszámát!!! 

a. kattintson a „Napi zárás” gombra 

b. a felbukkanó ablakban válassza ki az „Igen” gombot, ha indulhat a zárás, vagy a nem gombot, ha a zárás 

folyamatát meg kívánja szakítani 

c. a napi zárás néhány másodpercet vesz igénybe 

d. nemzeti dohánybolt verzió használata esetén készlet ellenőrzés történik. Amennyiben a zárókészlet 

negatív tételt tartalmaz, az alkalmazás figyelmeztető üzenetet küld, és a képernyőn megtekinthetők a 

negatív tételek. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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3., Zárókészlet lista 
A menüpont elindítása után a program kigyűjti a raktárankénti zárókészlet értékét. 

A zárókészlet értéke bármikor lekérhető, mindig az adott pillanatnyi raktárkészlet értéket fogja listázni. Napi zárás 

után lekért zárókészlet értéke hasonlítható az áruforgalmi jelentésen szereplő zárókészlet értékéhez, és a két érték 

között nem lehet jelentős eltérés! 

a. A zárókészlet lista készítéséhez nyomja meg a kigyűjtés gombot 

b. A kilépés gombbal kiléphet a menüpontból 

c. a zárókészlet lista megtekinthető képernyőn, vagy kapcsolt nyomtató esetén kinyomtatható 

a. 

b. 

d. 

Negatív készlet lista  

a napi záráskor 

(minta) 

Kapcsolt nyomtató esetén a 

lista nyomtatható 
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4., Bizonylat összesítő 
Adott időszakban készült bizonylatok összesítőjének listája. A bizonylatok bizonylat típusonként kigyűjtve 

szerepelnek a listán. A kezdő és záró időszak megadása után a bizonylat típusokat lehet kiválasztani. A kiválasztott 

bizonylat típusok alapján a rendszer elkészíti az adott bizonylat típusok időszaki összesítőjét. A menüpont 

használatának előfeltétele az MSKISKER alkalmazásban a Nyitás / Zárás menüpontok használata. 

a. Adja meg a listázni kívánt időintervallumot 

b. Jelölje ki a listázni kívánt bizonylat típusokat 

c. Kívánság szerint paraméterezze a listát 

d. A kilépés gombbal visszatérhet a főmenüre 

e. A listázás indításához kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

f. Hibás időintervallum, vagy paraméterezés miatt hibaüzenetet kap 

g. A kigyűjtött adatokat megtekintheti képernyőn, vagy kapcsolt nyomtató esetén nyomtathatja 

 
 

a. 

b. c. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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5., Áruforgalmi jelentés 
Adott időszak áruforgalmi jelentése kérhető le. A listán szerepel az adott időszak nyitókészlet értéke, készlet 

növekedések összesített értéke, a készlet csökkenések összesített értéke, valamint az adott időszak zárókészlet 

értéke. A kezdő illetve a záró időszak megadása után a rendszer elkészíti a választott időszakra vonatkozó 

áruforgalmi jelentést. 

a. Állítsa be a lekérdezni kívánt időintervallumot 

b. Válasszon cikkcsoportot a kereső ikonra kattintva, vagy hagyja üresen a mezőt, ha minden cikkcsoportot 

listázni szeretne 

c. A kilépés gombbal visszatérhet a főmenüre 

d. A listázás indításához kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

e. A kigyűjtött adatokat megtekintheti képernyőn, vagy kapcsolt nyomtató esetén nyomtathatja 

 

 

 

e. 

a. 

b. 

b. 

d. 
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6., Cikkcsoportos készlet érték 
Cikkcsoportonként jeleníti meg a pillanatnyi készlet értéket. (Nettó és bruttó) 

a. A kimutatás elkészítéséhez kattintson a „Cikkcsoportos készlet érték” gombra 

b. Kilépés a főmenübe a „Bezárás” gombbal 

c. A kigyűjtött adatokat megtekintheti képernyőn, vagy kapcsolt nyomtató esetén nyomtathatja 

 

 
 

e. 

Áruforgalmi 

jelentés (minta) 

a. 

b. 

Cikkcsop. készl. 

érték lista (minta) 

c. 
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7., Főkönyvi feladások 

7./1. RLB főkönyvi feladás 
RLB főkönyvi rendszer részére feladás készítése 

a. Állítsa be a feladás dátum intervallumát 

b. Nyomja meg a feladás indítása gombot 

c. Kilépéshez kattintson a „Kilépés” gombra 

d. A sikeres feladásról üzenetet kap. A rendszer a feladáshoz szükséges fájlt az MSKISKER mappa EXPORT 

almappájába helyezi Kszlaket.dbf néven. A főkönyvi betöltésről az RLB alkalmazásból tájékozódhat. 

 
 

8., Pénztári ki és befizetések listája 
Időszaki részletes kimutatás a pénzmozgásokról. 

a. Adja meg a kimutatás időintervallumát 

b. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

c. A főmenübe történő kilépéshez válassza a „Kilépés” gombot 

d. A kigyűjtött adatokat megtekintheti képernyőn, vagy kapcsolt nyomtató esetén nyomtathatja 

e. Amennyiben a megadott időintervallumra nincs kigyűjthető adat hibaüzenetet kap 

  
 

LEKÉRDEZÉSEK 

1., Eladható készletek 
A megjelenő táblázatban áttekinthetők a pillanatnyi eladható készletek. 

a. 

b. 

c. 

e. 

a. 

b. 

c. 

d. 



70. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

A megjelenő táblázatban a termék nevének begépelésével lehet név szerint keresni, illetve az F5-ös billentyű 

lenyomásával, vagy a „Keresés vonalkódra” gomb használatával lehet vonalkód illetve gyorskód alapján keresni. A 

kimutatás csak képernyőn tekinthető meg. Nyomtatható formátumát lásd a „Cikkelemes készletlista” menüpontban. 

a. A „Kilépés” gombbal visszatérhet a főmenüre. 

b. Termék belső azonosítója (cikkszám) 

c. A termék megnevezése 

d. A termék eladható készlete. Az eladható készlet a rendszer beállításaitól függően lehet negatív. Amennyiben 

a rendszer beállításoknál tiltjuk a negatív készletet úgy negatív érték nem szerepel. A beállításokat az üzembe 

helyezéskor szervízese kérésére elvégzi. 

e. Mennyiségi egység. 

f. Termék típusa. Nemzeti dohánybolt specifikus. A=adójegyes termék; Z=zárjegyes termék; Üres=nem „D” ÁFA 

kategória alá eső termék 

g. Termék bruttó fogyasztói ára 

h. Beszerzések alapján számolt átlagos beszerzési ár 

i. Termék keresése. Írja be a termék megnevezésének néhány kezdőbetűjét! 

j. Vonalkódra történő kereséshez nyomja le a „Keresés vonalkódra” gombot, majd olvassa le a termék 

vonalkódját. 

k. A megtekintőablakban az ND Zrt. által kilistázott termékek vörös színnel jelennek meg. 

l. Valamely termék sorra kattintva az ablakban a termékhez tartozó vonalkód(ok), illetve a gyorskód jelenik 

meg. 

 

 

a. 

e. c. 
b. 

c. f. g. h. 

i. j. 

k. 

l. 
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2., Cikkelemes készletlista 
Sokféle paraméter szerint beállítható, képernyőn megtekinthető és kapcsolt nyomtatón kinyomtatható önálló 

terméklista, vagy termék készletlista. 

a. Beállíthat termék csoportos szűrést (Az ND csoport nemzeti dohánybolt specifikus) 

b. Válasszon csoportot 

c. Választhat szállítót (előfeltétele a terméktörzsben kitöltött „Szállító” mező) 

d. Választhat ND gyártót (nemzeti dohánybolt specifikus) 

e. Állítsa be a lista sorrendjét 

f. További szűrési feltételeket adhat meg. (Nemzeti dohányboltot üzemeltető partnereinknek ajánljuk a „Csak 

a negatív készletek” jelölést, melynek alapján javítani tudják készletüket. A készlet helyrehozáshoz javasolt a 

„Bizonylatok” „Terhelés” / „Jóváírás” menüpontok használata) 

g. Szűrhető a lista ÁFA kategóriára 

h. A „Nyomtatás” gombra kattintva néhány másodperc alatt elkészül a lista, mely megtekinthető képernyőn, 

vagy a rendszerhez illesztett nyomtatón ki is nyomtatható. 

i. A „Kilépés” gomra kattintva térhet vissza a főmenüre. 

j. A kigyűjtött adatokat MS Excel fájlba exportálhatja (előfeltétele a számítógépre telepített MS EXCEL 

alkalmazás) A fájlt az MSKISKER mappa EXPORT almappában találhatja. 

l. 

l. 
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a. 

b. 

c. d. 

d. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Cikkelemes. készl. lista (minta) A 

listán a termékek minden fontosabb 

adata megjelenik 
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3. Nyitott szállító levelek 
Valamennyi, még ki nem számlázott szállítólevél lekérdezhető, akár partnerre szűrve is. Használatával ellenőrizhető, 

hogy milyen szállítólevelek nem lettek kiszámlázva. 

a. Válasszon partnert  

b. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

c. A főmenübe történő visszalépéshez válassza a „Kilépés” gombot. 

d. A már ismert módon megtekintheti, nyomtathatja a listát 

 

j. 
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4., Partner cikkelemes nyitott szállítólevél lista 
Adott partnernél, még számlázatlan szállítólevélen lévő termékek listája. 

a. Válasszon partnert  

b. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

c. A főmenübe történő visszalépéshez válassza a „Kilépés” gombot. 

d. A már ismert módon megtekintheti, nyomtathatja a listát 

 
 

5., Bizonylat ismétlés 
Valamennyi, a rendszerben készült bizonylat tárolásra kerül, bármikor megtekinthető, vagy megismételhető a 

nyomtatás. Figyelem! Ebben a menüpontban MSKASSZA alkalmazásban előállított un. egyszerűsített számla nem 

ismételhető! Egyszerűsített számla ismétlés lehetősége a „Technika” menüpontban található! 

a. Válassza ki a legördülő menüből a megtekintendő vagy újranyomtatandó bizonylat típusát 

a. 

b. 

c. 

Nyitott szállítólevelek lista (minta)  

a. 
b. 

c. 

d. 
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b. Ha tudja, írja be a bizonylat számát, ha nem hagyja üresen a mezőt, ekkor minden a keresett bizonylat 

típusnak megfelelő bizonylat látszik. Egérrel, vagy a le-fel billentyűgombokkal görgethet. 

c. Nyomja meg a „Keresés” gombot 

d. Ha ismeri a keresett bizonylat készítésének idejét, adja meg a bizonylat dátumát, és nyomja meg a „Szűrés 

dátumra” gombot. 

e. A keresett bizonylat megtekintéséhez vagy újranyomtatásához kattintson a „Bizonylat nyomtatás” gombra. 

f. A kilépés gombbal visszatérhet a főmenübe. 

 
 

6., Szállítónkénti  / gyártónkénti beszerzés 
Időszaki paraméterezéssel lekérdezhető adatok szállítói vagy gyártói beszerzésekről. A megadott paraméterek 

alapján a rendszer kigyűjti az adott szállítótól vagy gyártótól történt beszerzéseket mennyiségben és értékben. 

Gyártói beszerzés kimutatása nemzeti dohánybolt specifikus. 

a. Adja meg a listázandó időszakot. 

b. Válasszon szállítót és/vagy gyártót 

c. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

d. A kilépés gombbal visszatérhet a főmenübe. 

e. Válassza ki, hogy tételes listát kér-e 

 

a. b. c. d. 

f. 

d. 
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7., Szállítónkénti  / gyártónkénti értékesítés 
Időszaki paraméterezéssel lekérdezhető adatok szállítói vagy gyártói értékesítésekről. A megadott paraméterek 

alapján a rendszer kigyűjti az adott szállítótól vagy gyártótól történt értékesítéseket mennyiségben és értékben. 

Gyártói értékesítés kimutatása nemzeti dohánybolt specifikus. Formátuma, paraméterező képernyője megegyezik a 

„Szállítónkénti  / gyártónkénti beszerzés” menüponttal. 

 

8., Partner karton 
Lekérdezhetők az adott időszakban a Vevő részére készített számlák, bejövő bizonylat választása esetén a szállítótól 

érkező bizonylatok alapján történt bevételezések. 

a. Válasszon partnert 

b. „F2” funkcióbillentyűvel vevő/szállító partner adatokat, „F3” funkcióbillentyűvel saját boltokat kereshet 

c. Állítsa be az időszakot 

d. Válasszon bizonylat típust 

e. Szűrést állíthat be fizetési módra. Pipálja be a jelölőnégyzetet, ha csak az átutalásos számlákat szeretné 

megjeleníteni. 

f. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

g. A „Kilépés” gombbal visszatérhet a főmenübe. 

a. 

b. 

c. 

d.

e. 
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h. Válasszon a kigyűjtött adatok közül 

i. Ha a bizonylat tételeit szeretné megtekinteni, kattintson a „Bizonylat tételeinek megtekintése…”gombra 

j. A „Nyomtatás” gombra kattintva kapcsolt nyomtató esetén kinyomtathatja az adatokat 

k. A „Bezárás” gombra kattintva a főmenübe léphet vissza 

 

a. 

b.

c.

d. 

e.

f g.

h.

i.j.
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9., Cikk karton 
Kiválasztott termék teljes „életútja” visszakövethető dátum szűréssel. A rendszer kigyűjti a kiválasztott termék adott 

időszakában történt mozgásokat, és időrendi sorrendben jeleníti meg a képernyőn. 

a. Válasszon terméket 

b. Állítsa be a lekérdezendő időszakot 

c. Kattintson a „Kigyűjtés” gombra 

d. A „Kilépés” gombbal visszatérhet a főmenübe. 

 

i. Bizonylat tételeinak 

megtekintése (minta) 

j. 

a. 

b. 

c. 

d. 
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10., Napi eladások bizonylatonként / Nyugta alapján egyszerűsített 
számla készítés 

Választható dátum alapján, kassza terminálonként gyűjti le az értékesítési bizonylatokat. Tartalmazza az MSKASSZA, 

MSKASSZABL, egyéb kapcsolt pénztárgép (Pl. MICRA) értékesítési bizonylatait és fizetési adatait is. A bizonylatókból 

egy kattintásra egyszerűsített számla készíthető. 

a. Válasszon dátumot. 

b. Amennyiben kassza terminálra vagy pénztárosra is kíván szűrni, válasszon a legördülő menüből. 

c. A „Kigyűjtés” gombra kattintva indíthatja a folyamatot 

d. A „Nyomtatás” gombra kattintva nyomtathaja az adatokat 

e. Amennyiben még nem készült számla valamely nyugtáról a „Számla készítés” gombra kattintva 

egyszerűsített számlát készíthet. 

f. Kilépéshez kattintson a „Bezárás” gombra 

 

Cikk karton (minta) 
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g. Az egyszerűsített számla készítéshez adja meg a vevő partner adatait, vagy válasszon a partnertörzsből 

h. Tetszőleges lábsort adhat meg. 

i. Ha kész, nyomja meg az „OK” gombot 

 

 
j. Az elkészült egyszerűsített számlát A4-es formátumban nyomtathatja 

a. b. b. 
c. 

d. 
e. f. 

g. 

h. 

i. 



81. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

k. Az egyszerűsített számláról másolatot a „Technikai” menüpont „Egyszerűsített számla ismétlés” almenüben 

készíthet 

 

 
 

11., Időszaki cikkelemes forgalom 
A menüpont az értékesített termékek időszaki forgalmát gyűjti paraméterezhetően, melyről automatikusan EXCEL 

export is készül. A fájl megtalálható az MSKISKER mappa EXPORT almappában. Előfeltétele a számítógépre telepített 

MS EXCEL alkalmazás. 

a. Adja meg a kigyűjtendő időintervallumot 

b. Válasszon gyártót, vagy teljes listához hagyja üresen a mezőt 

c. Adja meg a lista TOP sorrendet 

d. Állítsa be, hogy növekvő vagy csökkenő sorrendet szeretne 

e. Nyomja meg a „Kigyűjtés” gombot 

f. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

Egyszerűsített számla nyugta 

alapján (minta) 

j. 
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g. Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy az aktuális készlet szerepeljen a listán 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
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12., Elfekvő készletek listája 
Sokoldalúan paraméterezhető kimutatás, mellyel az elfekvő készletek ellenőrizhetők. 

a. Adja meg, a napok számát, aminél régebben nem történt értékesítés 

b. Válasszon ÁFA gyűjtőt 

c. Szűkítheti a kimutatásra kerülő termékeket. Az „ND gyártó” és az „ND csoport kód” nemzeti dohánybolt 

specifikus. 

d. Nyomja meg a „Kigyűjtés” gombot 

e. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

f. A kigyűjtött adatokat megtekintheti képernyőn, vagy kapcsolt nyomtatón ki is nyomtathatja. Az adatokról 

automatikusan EXCEL export is készül. A fájl megtalálható az MSKISKER mappa EXPORT almappában. 

Előfeltétele a számítógépre telepített MS EXCEL alkalmazás. 

Időszaki cikkelemes 

forg.lista (minta) 
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13., Árjegyzék nyomtatása 
Egyszerű lista, mellyel árjegyzék készíthető. Lehetőség van teljes terméklista, vagy szűkített lista nyomtatására. A 

szűkített listán csak a készlettel rendelkező termékek jelennek meg. 

 

14., Engedményes értékesítések kimutatása 
Dátum intervallumra paraméterezhető kimutatás, melyen csak azok a termékek jelennek meg, melyek a 

tárgyidőszakban engedménnyel lettek értékesítve. A lista az értékesítés és engedmény valamennyi fontos adatát 

tartalmazza. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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15., Főcsoportos forgalmi kimutatás 
Értékesítési elemzéshez használható lista, mely dátum intervallum és főcsoport szűréssel ad szűkített (összevont), vagy 

bővített (cikkelemes) információt.  

a. Válasszon időszak intervallumot 

b. Válasszon főcsoport kódot. Ha üresen hagyja a mezőt, minden főcsoport kigyűjtésre kerül 

c. Jelölje ki bővített (nem összevont) lista készítéséhez 

d. Nyomja meg a „Kigyűjtés” gombot 

e. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 
 

16., Cikkcsoportos forgalmi kimutatás 
Használata megegyezik a „Főcsoportos forgalmi kimutatással”, adattartalma azonban cikk csoportra vonatkozik. 

Ebben a menüpontban lehetőség van ND cikkcsoport szűrést is beállítani. Ennek használata nemzeti dohánybolt 

specifikus. 

17., OnLine kassza forgalmi adatok 
Kizárólag PRÉMIUM verzióban használatos. AZ MSKASSZA által készített értékesítési bizonylatok adatait tartalmazza 

adott időszakra. 

a. Állítsa be a lekérdezni kívánt időszakot 

Engedményes értékesítési 

lista (minta) 

a. 

c. 

d. 

e. 

b. 
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b. A lista szűkítéséhez adja meg a pénztárgép AP számát. (A080xxxxx). Amennyiben üresen hagyja a mezőt, 

valamennyi, a rendszerbe kapcsolt pénztárgép adatait látni fogja. 

c. Nyomja meg a „Kigyűjtés” gombot 

d. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

 

 
 

17., Grafikonok 

17./1. Időszaki forgalmi grafikon 
Látványos, grafikus kimutatás paraméterezhető időszak forgalmi adatai alapján. 

a. Állítsa be a lekérdezni kívánt időszakot 

b. Nyomja meg a „Kigyűjtés indítása” gombot 

c. Szükség esetén a grafikon nyomtatható a „Grafikon nyomtatás” gombra kattintva 

d. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

PTGÉP forg. adatok lista 

(minta) 
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17./2. Időszaki óránkénti forgalom 
Dátum időszak megadásával óránkénti bontásban, garafikonon ábrázolva láthatja és elemezheti a forgalmat. 

Segítségével nagy pontossággal állapítható meg, hogy mely időszakban mennyi munkaerő szükséges az értékesítés 

zökkenőmentes ellátásához. Használata, paramétereinek beállítása megegyezik a „Időszaki forgalmi grafikon” 

menüpontéval. 

 

17./3. Időszaki óránkénti vevőszám grafikon 
A menüpont grafikus ábrázolással mutatja meg a vásárlói megoszlást óránkénti bontásban. Használata, 

paramétereinek beállítása megegyezik a „Időszaki forgalmi grafikon” menüpontéval. 

a. b. 

c. 

d. 
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18., Vevőkártyás forgalmi kimutatás 
A menüpont nemzeti dohánybolti verziót használó ügyfeleink részére nem elérhető. Vevőkártyás értékesítés 

beállításának előfeltétele a „Törzsadatok” „Partner törzs” menüpontban a partnerhez rendelt vevőkártya. A menüpont 

alkalmas vevőkártyával rendelkező partnerek forgalmának tételes (cikkelemes) időszaki lekérdezésére. 

a. Állítsa be a lekérdezni kívánt időszakot 

b. Adja meg a vevőkártya számát 

c. A kigyűjtés indításához nyomja meg a „Lista” gombot 

d. Az adatok EXCEL táblázatba exportálható 

e. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

 

a. 

b. 

d. c. 

e. 
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19., Forgalom vevőkártyánként 
A menüpont nemzeti dohánybolti verziót használó ügyfeleink részére nem elérhető. Vevőkártyás értékesítés 

beállításának előfeltétele a „Törzsadatok” „Partner törzs” menüpontban a partnerhez rendelt vevőkártya. A menüpont 

alkalmas vevőkártyával rendelkező partnerek forgalmának összevont időszaki lekérdezésére. Használata, 

paraméterezhetősége megegyezik a „Vevőkártyás forgalmi kimutatás” menüpontban taglaltakkal. 

20., Forgalmi naptár 
Látványos naptár formátumú értékesítési kimutatás mely adott hónapra kérdezhető le. 

 

 

21., MOBIL feltöltés lekérdezése 
Kizárólag PREMIUM verziót használó, mobilfeltöltési szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére. A mobilfeltöltési 

szolgáltatás használatával és a szerződéskötéssel kapcsolatban az INNOVATIVE PAYMENT SYSTEM KFT.-nél (IPS Kft.) 

(www.ipskft.hu ; email: info@ipskft.hu ) érdeklődhetnek. A menüpont az MSKASSZA alkalmazásban mobilfeltöltésként 

bizonylatolt adatok időszaki áttekintésére szolgál. 

a. Állítsa be a lekérdezni kívánt időszakot 

b. Nyomja meg a „Kigyűjtés” gombot 

c. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 
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NAPI ÁRAK ÁS AKCIÓK 

1., Akciós ár és címke 
Egyedi termékek akciós árát állíthatjuk be, melyhez saját vonalkódot is lehet nyomtatni. Használható szavatossági idő 

lejáratához közelítő élelmiszerek, vagy sérült, csomaghibás termékek egyedi akciójához. A menüpont használatának 

előfeltétele a számítógéphez kapcsolt és a rendszerbe illesztett címkenyomtató. A felhasználható címkenyomtatók 

típusával kapcsolatban kérjük érdeklődjön szervízpartnerénél. 

a. Válasszon terméket az „F2” funkcióbillenytű, vagy a „Keresés” gomb segítségével 

b. Adja meg az akciós fogyasztói árat, vagy írja be az akciós engedmény százalékértékét 

c. Adja meg hány azonos címkét szeretne nyomtatni 

d. A „Rögzítés” gombra kattintva a címke nyomtatásra kerül. (előfeltétele a „Technikai” „Rendszer paraméterek” 

menüpontban a „Címke nyomtató” fülön a beállítások elvégzése) 

e. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

 

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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2., Napi és időponthoz kötött akciók felvitele 
Jól variálható kedvezménybeállítási lehetőség, ahol adott időszakban napra és órára pontosan akciózhatunk. 

Használható pl. péktermékeket árusító üzletekben, ahol zárás előtt néhány órával engedményt adnak a pékáru árából. 

A menüpont csak PREMIUM rendszert használó ügyfeleinknél érhető el, az engedményt az itt beállított értékek alapján 

az MSKASSZA alkalmazás adja. 

a. Válassza ki az akciózandó terméket, termékcsoportot, vagy főcsoportot az „F2”, „F3”, vagy az „F4” 

funkcióbillentyűk segítségével 

b. Válasszon engedmény típust és állítsa be a típushoz az engedmény mértékét 

c. Adja meg az engedmény érvényesítéséhez a vásárlási mennyiséget 

d. Jelölje be négyzetet, ha az engedmény halmozódhat (Kizárólag „Fix összegű engedmény” jelölése esetén aktív) 

e. Adja meg az engedmény időszakát 

f. Adja meg hány órától, hány óráig kívánja a kedvezményt érvényesíteni 

g. Jelölje ki, hogy a hét mely napjain legyen kedvezmény (A „Minden nap” gomb lenyomásával valamennyi nap 

jelölésre kerül 

h. A rögzítés gomb lenyomásával az akció rögzítésre kerül. Ha módosítani kívánja a későbbiekben a kedvezményt, 

akkor a „Napi és időponthoz kötött akciók felvitele” menüpont alatt törölheti az akciót és itt újat vihet fel. 

i. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Bezárás” gombra 

 

 

a. 

a. Beállíthat terméket, 

termékcsoportot vagy termék 

főcsoportot az akcióhoz 

b. 

c. d. 

e. 
f. 

g. 

h. h. 
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3., Napi és időponthoz kötött akciók felvitele 
A 2. pont alapján felvitt kedvezmények megtekintésére és nyomtatására szolgáló menüpont 

a. Kapcsolt nyomtató esetén A4-es formátumban kinyomtathatja az akciókat 

b. Kapcsolt nyomtató esetén a megfelelő méret kiválasztása után polccímkét nyomtathat 

c. Törölheti az akciót 

d. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

4., Összeghez kötött engedmény 
Értékesítési összeghez kapcsolt kedvezmény. A menüpont csak PREMIUM rendszert használó ügyfeleinknél érhető el, 

az engedményt az itt beállított értékek alapján az MSKASSZA alkalmazás automatikusan adja. Amint a vásárolt tételek 

összértéke meghaladja a beállított értékhatárt, alkalmazás automatikusan a rögzített kedvezményt adja. A 

kedvezmények egymásba is fűzhetők. (pl.: 5000.-HUF-os vásárlás esetén 5%, majd 10000.-HUF összeg elérésekor 10% 

a kedvezmény) 

a. Új kedvezmény felviteléhez kattintson az „Új sor beszúrása” gombra 

b. Állítsa be az összeghatárt és a kedvezmény mértékét 

c. Jelölje be, hogy minden terméket beleszámítson-e az alkalmazás az összesített értékhatárba (Ha nincs jelölve, 

akkor a terméktörzsben az „Engedmény adható” soron „Nem”-mel jejölt termékeket nem számlolja az 

alkalmazás) 

d. Állítson be időintervallumot az akcióhoz 

e. A megfelelő sorra, majd a „Kijelölt sor törlése” gombra kattintva törölheti a kedvezményt 

f. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

a. 
b. c. d. 
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PÉNZTÁRGÉP BEÁLLÍTÁSOK 
Kizárólag PREMIUM verziót, vagy MICRA pénztárgéppel összekötött rendszert, vagy BARION fizetési módot használó 

ügyfeleink részére elérhető funkciók. 

1., MSWACP4-OnLine pénztárgép 

1./1.  MSWACP4 eladói jogosultságok 
Ebben a menüpontban lehetőség van felhasználó / eladó jogosultságainak engedélyezésére, korlátozására. Jelen 

beállításokat kizárólag az MSKASSZA alkalmazás veszi figyelembe! 

a. Válasszon eladót. Kereséshez használja az „F2” funkcióbillentyűt 

b. Állítsa be a kívánt paramétereket 

c. A „Rögzítés” gombra kattintva véglegesítheti a beállításokat 

d. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. e. 
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2., MICRA Jota-M pénztárgép 

2./1. MICRA pénztárgép paraméterek 
Rendszerhez illesztett MICRA pénztárgép beállítására szolgáló menüpont. Figyelem! Használat előtt a pénztárgépet a 

PC-vel történő kommunikációra fel kell készíteni. Ezen beállításokat szervízpartnere kérésére elvégzi. 

a. Állítsa be, hogy mely COM porton keresztül kapcsolódik a pénztárgép a számítógéphez 

b. Amennyiben az árválasztást engedélyezi, úgy amennyiben a pénztárgépen lehúzott vonalkód alapján a 

rendszer több terméket is talál, várakozik, amíg az alkalmazásban felbukkanó ablakban nem választ terméket. 

(Ez a funkció nemzeti dohányboltot üzemeltető partnereink számára készült.) 

c. Amennyiben szeretné engedélyezni, hogy értékesítés közben a készlet negatívba fordulhasson, jelölje be a 

négyzetet. 

d. A „Rögzítés” gombra kattintva véglegesítheti a beállításokat 

e. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

 

a. 

b. 

b. 

c. d. 

a. 

b. 

c. 

d. e. 
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3., BARION mobil fizetés beállítások 
Beállítási lehetőségek BARION mobil fizetési eszközt elfogadó partnereink számára. A BARION útmutatása, és a kapott 

dokumentációk alapján töltse ki az adatlapot. 

 

TECHNIKAI 

1., Törzsadat frissítés 
A menüpont kizárólag központi rendszert használó felhasználóinknak szól. Rendszerünkben több üzlettel rendelkező 

partnereink központilag kezelhetik a cikk-,és partnertörzs adatokat. Bolt – Központ használat esetén a rendszer 

lehetőséget biztosít interneten keresztüli törzsadat frissítésre. A frissíteni kívánt törzsadatok megadása után a 

kapcsolat gombra kattintva a rendszer megkezdi a kiválasztott törzsadatok letöltését, majd a letöltés után a helyi 

rendszerbe való bedolgozása következik. A törzsadat frissítés végéről és sikerességéről üzenetet kap a felhasználó. 

 

2., Jogosultságok 
Az MSKISKER alkalmazás felhasználói jogosultságainak beállítására vonatkozó menüpont. Használatának előfeltételei: 

• A „Törzsadatok” „Kezelők felvitele” menüpontban beállított kezelő és jelszavak megléte. 



96. (c.)MolSoft Informatika 2017. 
 

• A „Technikai” „Rendszerparaméterek” menüpontban az „Egyéb adatok” fülön beállított „Jogosultságok 

kezelése” beállítása 

 

a. Válasszon felhasználót a legördülő menüből, és nyomja meg a „Beállít” gombot 

b. A jogosultságok bejelölésével, vagy bejelölés megszűntetésével adhat, vagy vonhat vissza jogosultságokat. 

Amely menüpont használatának jogosultságát megvonja a felhasználótól „szürkítve” jelenik meg a 

menüpontok között, abba a felhasználó belépni nem tud 

c. A „Rögzít” gomb megnyomásával mentheti a beállításokat 

d. Az „Elvet” gombra kattintva a beállítások nem kerülnek mentésre 

e. A főmenübe való visszatéréshez kattintson a „Kilépés” gombra 

 

Jogosultságok kezelésének 

engedélyezéséhez jelölje be a 

négyzetet! 

a. a. 

b. 

c. 

d. 

d. 
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3., Adatgyűjtő feltöltések 
Törzsadatok (termék-, és vonalkódtörzs) rendszerbe illesztett kézi adatgyűjtők feltöltésére szolgál. A rendszerhez 

illeszthető adatgyűjtők típusával kapcsolatban kérjük, érdeklődjön viszonteladó partnereinknél vagy a Molsoft Bt. 

munkatársainál. Az adatgyűjtők használata jelentősen megkönnyíti és pontosabbá teszi a bevételezést, leltározást, 

egyéb készletmozgásokat. Bizonyos értékesítési területeken (pl.kertészetek, faiskolák) nélkülözhetetlenek az 

értékesítésben. Használatának előfeltétele a „Technikai” „Rendszer paraméterek” menüpontban az „Egyéb” fülön a 

megfelelő beállítások elvégzése. Jelenleg a következő adatgyűjtők illeszthetők az alkalmazáshoz:  

• CipherLab Cipher 8000,  

• Zebex 9000 

• Zebex 2065, 2070 

A feltöltések menete valamennyi típusnál hasonló, így itt csak az egyik - CipherLab Cipher 8000 – típust mutatjuk be. 

Az adatgyűjtő segítségével különböző bizonylatok állíthatók össze, lehetőség van a gépi és a bolti (polc címke) árak 

összehasonlítására, ellenőrzésére, valamint leltár felvételére.  

a. Az adatgyűjtő bekapcsolása után a kurzort mozgató nyilak segítségével választhat a felsorolt tevékenységek 

közül.  

b. A kiválasztást az ENTER gomb megnyomásával indíthatja. A vonalkód leolvasása után az adatgyűjtő szoftvere 

ellenőrzi a kódot, létező kód esetén a mennyiséget kell megadnia. Nem létező kód esetén az adatgyűjtő 

szoftvere hibaüzenetet küld. 

 

3./1. Az adatgyűjtő feltöltési menete 
 Az adatgyűjtőn válassza ki a „Beállítás” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. A következő képernyőn a 

kurzort mozgató nyilak segítségével válassza ki a „Cikk törzs fel” menü pontot majd nyomja meg az enter gombot. A 

a. 

b. 

a. 

Adatgyűjtő főmenü 

Rögzített tételek száma 

Vonalkódolvasó bekapcsolása 
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képernyőn megjelenik a „Kapcsolódás…” felirat, ekkor helyezze az adatgyűjtőt a dokkoló egységbe, és az áruforgalmi 

rendszerben indítsa el az „Adatgyűjtő feltöltése” menüpontot. A feltöltés menetéről a számítógép és az adatgyűjtő 

képernyőjén is tájékoztatást kap. A feltöltés végét az adatgyűjtő hangjelzéssel is jelzi. Ekkor ki lehet venni a dokkoló 

egységből, és meg lehet kezdeni a munkát az adatgyűjtővel. A „Programok” menüpont kiválasztásával a megjelenő 

almenüből választhat a munkafolyamatnak megfelelő funkciót. A feladat befelyezése után az MSKISKER vagy az 

MSLELTÁR alkalmazáson belül töltheti be az adatokat 

3./2. Az adatgyűjtő letöltési menete 
Az adatgyűjtőre felvett adatokat a számítógépre kell tölteni. Az MSKISKER vagy az MSLELTÁR alkalmazásban válassza 

ki a kívánt árumozgást, töltse ki a bizonylathoz tartozó fejléc adatokat, majd kattintson az „Adatgyűjtő letöltés” 

gombra. Az adatgyűjtőn válassza ki a „Letöltés” menü pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. A felkínált 

lehetőségek közül válassza ki a „DATA FILE” feliratot, majd nyomja meg az ENTER gombot. Ekkor az adatgyűjtőn 

megjelenik a „Kapcsolódás…” felirat, helyezze az adatgyűjtőt a dokkoló egységbe, és a számítógépen kattintson a 

letöltés megkezdése feliratra. A letöltés menetéről a számítógép és az adatgyűjtő képernyője is tájékoztatja. A letöltés 

befejezését az adatgyűjtő hangjelzéssel is jelzi, majd a letöltött adatokat töröli az adatgyűjtőről a dupla letöltések 

elkerülése miatt. (Lehetőség van kézi törlésre is, de a MolSoft Bt. által szállított adatgyűjtők automatikus törlésre 

vannak állítva) A letöltés befejezése után a számítógép képernyőjén megjelennek a felvett adatok, melyek szabadon 

szerkeszthetők, módosíthatók. Kérjük, minden esetben ellenőrizze a letöltött adatokat! 

4., Rendszer paraméterek 
Számlán és egyéb bizonylatokon megjelenő fejléc adatok, és az alkalmazás egyéb beállításaihoz szükséges menüpont. 

a. A megfelelő beállítások használatához kattintson a megfelelő „fülre” 

4./1. Számla adatok 
b. Töltse ki a bizonylatokon és a számla fejléc adatokat, ügyelve, hogy a „Cég címe” soron a megfelelő bontást 

használja 

c. Töltse ki a vállalkozásra jellemző többi adatot is. Ügyeljen a pontos kitöltésre! Az itt beírt adatok azonnal 

rögzítésre kerülnek, a „Kilépés” gombra kattintva sem vesznek el. 

d. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra 
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4./2. Bolt adatok 
a. Amennyiben a vállalkozás több üzlettel is rendelkezik itt állíthatók be az aktuális bolt adatai. Az „ODBE 

azonosító” mezőbe nemzeti dohányboltot üzemeltető partnereink az ODBE-től kapott azonosítót írhatják be. 

Az azonosító beírása nélkül a „Bizonylatok” „Bevételezés” menüpontban ODBE bevételezést nem tudnak 

végezni. Az itt beírt adatok azonnal rögzítésre kerülnek, a „Kilépés” gombra kattintva sem vesznek el. 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

Az azonosító kitöltése nemzeti 

dohányboltot üzemeltető 

vállalkozások részére fontos! 
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4./3. Pénztárgép EJ mentés 
Az adóügyi ellenőrző egységek (AEE) bevezetésével megszűnt funkció. 

4./4. Egyéb adatok 
Beállítási lehetőségek: 

a. Számlán megjelenő egyedi marketing, vagy egyéb információs szöveg 

b. Számla készítésekor az automatikusan nyomtatandó példányszám 

c. Rendszerhez illesztett adatagyűjtő kommunikációs (COM) portja és az adatgyűjtő típusa, mely a legördülő 

menüből választható ki. 

d. A bolt „központként” üzemel. Csak abban az esetben vihető fel új cikk a „Törzsadatok” „Cikktörzs” 

menüpontban, ha a jelölőnégyzet be van jelölve. 

e. Amennyiben az üzlet központi szervert használ, a jelölőnégyzetet be kell jelölni. A távoli SQL szerver egyéb 

paramétereinek beállítását szervízpartnereink végzik 

f. Amennyiben az alkalmazáson belül jogosultságokat kíván használni a jelölőnégyzetet be kell jelölni. 

Amennyiben itt nincs kijelölve a jogosultság kezelése, az alkalmazás nem vesz figyelembe a „Technikai” 

„Jogosultságok” menüpontban beállított paramétereket. 

g. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. Az itt beírt adatok azonnal rögzítésre 

kerülnek, a „Kilépés” gombra kattintva sem vesznek el. 

 

4./5. Címke nyomtató 
Az alkalmazáshoz kapcsolt címke nyomtató beállításai végezhetők el. A beállítások elvégzése nélkül címke nyomtatót 

nem tud használni! 

a. A címke nyomtató alkalmazásban történő használatához jelölje be a négyzetet 

b. Válassza ki a legördülő menüből a használni kívánt címke nyomtató típusát 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
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c. Állítsa be, hogy a számítógép mely soros portjához (COM) csatlakozik a nyomtató 

d. Válasszon a legördülő menüből címke méretet. 

e. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. Az itt beírt adatok azonnal rögzítésre 

kerülnek, a „Kilépés” gombra kattintva sem vesznek el. 

 

4./6. Címkéző mérlegek 
Az alkalmazáshoz kapcsolt címkéző mérlegek típusa állítható be. A címkéző mérlegek típusával, használatával és 

beállításaival kapcsolatban kérjük, forduljon szervízpartneréhez. 

a. Válassza ki és jelölje be a használni kívánt mérleget 

b. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. Az itt beírt adatok azonnal rögzítésre 

kerülnek, a „Kilépés” gombra kattintva sem vesznek el. 

 

5., Indexelés 
Adatbázis adatainak rendezésére szolgáló menüpont. Figyelem! Minden olyan esetben el kell indítani, ha valamely 

MS… alkalmazásból nem megfelelő módon lett kilépve. (pl. áramszünet, számítógép leállása, „lefagyása”, stb.) A 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

A beállítások pontos elvégzése 

nélkül címke nyomtató nem 

használható! 

a. 

b. 
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menüpont használatához valamennyi egyéb MS… alkalmazásból ki kell lépni, hálózatba kötött rendszer esetén 

valamennyi gépen be kell zárni az alkalmazásokat. A menüpont futtatható kliens gépeken is, de lehetőleg 

törekedni kell a szerver gépen történő futtatáshoz. Amennyiben nem lépett ki minden alkalmazásból, vagy nem 

minden gépen zárta be az alkalmazásokat, úgy az indexelés nem fut végig, erről hibaüzenet tájékoztat. Az indexelés 

az adatbázisok méretétől függően hosszabb időt is igénybe vehet, kérjük, mindenképpen várja meg a folyamat 

sikeres befejezését igazoló üzenetet. A menüpont szabálytalan használata adatvesztéshez vezethet! 

a. Amennyiben meggyőződött róla, hogy minden egyéb MS… alkalmazást bezárt, kattintson a „Teljes 

indexelés indítása” gombra. 

b. Az éppen indexelt állományok nevét a fejléc soron láthatja 

c. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

d. Várja meg a folyamat sikeres befejezését nyugtázó üzenetet. 

e. Hiba esetén figyelmeztető üzenetet kap. Ellenőrizze, hogy kilépett-e minden MS..alkalmazásból, és 

ismételje meg a műveletet. A folyamat sikeres befejezéséig nem folytathatja a munkát. 

 

 

6., Vonalkód generálás 
Ebben a menüpontban lehetőség van a termékekhez saját, belső használatú vonalkódot generálni. A 

„Törzsadatok” „Cikktörzs” menüpontban ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti a vonalkódokat. Egy termékhez 

több vonalkód, gyorskód alkalmazható. 

a. Jelölje ki mely termékekhez szeretne vonalkódot generálni 

b. Kattintson a „Vonalkód generálás indítása” gombra 

c. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

 

a. 

c. 

d. 

b. 

e. 
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7., Gyorskód lista 
A termékekhez rendelt gyorskódok listája. A4-es méretben nyomtatható, a pénztár mellé un. „lapozó”-ba fűzhető 

a pénztáros munkájának könnyítésére. 

a. A lista nyomtatásához kattintson a „Gyorskód lista nyomtatása” gombra. 

b. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

c. A listát képernyőn megtekintheti, kapcsolt nyomtatóval nyomtathatja. 

  

8., Egyszerűsített számla ismétlés 
Korábban elkészített egyszerűsített számla ismételhető. (MSKASSZA, MSMICRA alkalmazás) A megismételt számla 

a rendszerhez kapcsolt nyomtatóra A4-es méretben készül! 

a. Válasszon a listából, vagy keressen névrészlet alapján az ismételhető számlákból 

b. Kattintson a nyomtatás gombra 

c. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

d. A megismételt számla képernyőn megtekinthető, nyomtatható 

a. 

b. 

c. 

a. 

b. c. 
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a. 

a. 

b. c. 

d. 

Megismételt 

egyszerűsített 

számla (minta) 
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9., Adatmentés 
Az MS… alkalmazások adatainak mentése kezdeményezhető a menüpontban. Javasolt az adatmentést legalább 

naponta egyszer, jellemzően zárás után elvégezni. Adatbázis sérülése, számítógép merevlemezének sérülése, 

vírusfertőzés, számítógép operációs rendszerének újratelepítése után ebből nyerhetők vissza az adatok. Minden 

esetben a mentés pillanatnyi idejére lehet visszaállítani az adatbázist. Minél ritkábban készül mentés, annál 

nagyobb lesz az adatvesztés mértéke. Az alkalmazások által létrehozott adatbázisok az üzlet tulajdonát képezik, 

azok megóvása az üzlet érdeke és felelőssége. Figyelem! A biztonsági mentés elvégzése után semmiképpen ne 

hagyja az adathordozót a számítógéphez csatlakoztatva, mert egy esetleges vírusfertőzés, áramingadozás abban 

is helyrehozhatatlan hibát okozhat. Az adathordozót minden esetben az MS WINDOWS operációs rendszer 

biztonságos eltávolítása szabályai szerint kell eltávolítani. Ellenkező esetben az adathordozó sérülhet. 

a. Lépjen ki valamennyi MS… alkalmazásból, hálózatba kötött rendszer esetén valamennyi gépen is. 

Helyezzen egy használatra kész (particionált, formázott) adathordozót a számítógép szabad USB 

csatlakozójába. Várjon néhány másodpercet, hogy az operációs rendszer felismerje az eszközt, majd 

kattintson az „USB meghajtó keresése” gombra. 

b. Amennyiben az alkalmazás nem talál csatlakoztatott eszközt, hibaüzenetet jelenít meg. Ellenőrizze az 

eszközt, vagy próbálja újra csatlakoztatni és ismételje meg a feladatot. 

c. Kattintson az „Adatmentés indítása” gombra. 

d. Az adatmentés folyamatát a képernyőn követheti nyomon. A mentés több percet is igénybe vehet. Ne 

szakítsa meg a folyamatot! 

e. Várja meg a folyamat befelyezését, majd kattintson az „OK”, aztán a „Kilépés” gombra. 

 

 

10., Összetevők címke 
„Törzsadatok” „Receptúra felvitel / Módosítás” menüpontban felvitt termékek összetevő listája nyomtatható. 

11., Síncímke nyomtatás 
Termékenként, kapcsolt címke nyomtatóra nyomtatható, és polcra ragasztható címke nyomtatása. A menüpont 

használatának előfeltétele a „Technikai” „Rendszer paraméterek” menüpontban a „Címke nyomtató” fülön a 

beállítások elvégzése. 

a. 

b. c. 

d. 
e. 
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a. Válasszon terméket vonalkódolvasó, vagy az „F2” funkcióbillentyű segítségével. 

b. Rendszerhez illesztett adatgyűjtőről is végezhető nyomtatás. Használatának előfeltétele a „Technikai” 

„Rendszer paraméterek” menüpontban az „Egyéb” fülön a megfelelő beállítások elvégzése. 

c. Állítsa be a nyomtatandó példányszámot 

d. Kattintson nyomtatás gombra. 

e. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

 

12., Vonalkód címke nyomtatás 
Termékenként, kapcsolt címke nyomtatóra nyomtatható vonalkód, mely a néven kívül – beállítás szerint – a termék 

fogyasztói árát is tartalmazza. Használható pl. olyan termékek esetén, melyen nincs, vagy nem elhelyezhető vonalkód. 

A címkét a pénztárosnál un. lapozóban érdemes elhelyezni. Használatának előfeltétele a „Technikai” „Rendszer 

paraméterek” menüpontban az „Egyéb” fülön a megfelelő beállítások elvégzése. 

a. Válasszon terméket vonalkódolvasó, vagy az „F2” funkcióbillentyű segítségével. 

b. Állítsa be a nyomtatandó példányszámot. 

c. Kattintson nyomtatás gombra. 

d. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

e. A felbukkanó ablakban válassza ki, hogy szeretne-e fogyasztói árat a címkére. 

  

13., Polc címke nyomtatás (A4-es) 
A menüpontban azon felhasználók nyomtathatnak polccímkét, akik nem rendelkeznek címke nyomtatóval. A 

nyomtatás A4-es méretben készül kapcsolt nyomtatóra. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. 

b. 

c. d. 
e. 
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a. Válassza ki azokat a termékeket vonalkódolvasó, vagy az „F2” funkcióbillentyű segítségével, melyekhez címkét 

szeretne nyomtatni. 

b. Amennyiben rendelkezik a rendszerhez illesztett adatgyűjtővel, kattintson az adatgyűjtő letöltés gombra. 

Használatának előfeltétele a „Technikai” „Rendszer paraméterek” menüpontban az „Egyéb” fülön a megfelelő 

beállítások elvégzése. 

c. Válasszon méretet. 

d. A megfelelő tételsorra kattintva törölhet a nyomtatandók közül. 

e. Félreteheti a bizonylatot, amíg más munkát végez a rendszerben. Amikor legközelebb belép ebbe a 

menüpontba, a félretett tételek automatikusan betöltődnek, nincs külön „Betöltés” gomb. 

f. A „Címke nyomtatás” gombra kattintva megtekintheti, majd nyomtathatja a címkéket. Nyomtatás után azokat 

megfelelő méretre kell vágni. A pontos méretre vágásban segédvonalak segítik. 

g. A nyomtatás után a lista igény szerint elmenthető. Az elmentett adatok a menüpontba visszalépve 

automatikusan betöltésre kerülnek. 

h. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. 

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

d. 

e. 

f. 

A tételsorra kattintva 

látható a termék vonalkódja 

h. 
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14., EURO árfolyam beállítás 
Kizárólag PREMIUM rendszert használó partnereink részére. Az MSKASSZA alkalmazásban engedélyezhető, hogy a 

pénztárosi kijelzőre a végösszeg EURO-ban is megjelenjen. A elszámoláshoz az euro árfolyamot ebben a menüpontban 

lehet beállítani. A megfelelő árfolyam használatához az MSKASSZA alkalmazást újra kell indítani. 

a. Az euro felkészülési mód aktiválásához jelölje be a négyzetet. 

b. Adja meg az euro árfolyamát 

c. Kattintson a „Rögzítés” gombra. 

d. A főmenübe történő visszalépéshez kattintson a „Kilépés” gombra. Ha a „Rögzítés” gomb megnyomása nélkül 

lép ki, a beállított adatok elvesznek 

 

f. A pontos méretre vágásban segédvonalak 

segítenek. 

A címkéket a megszokott 

módon nyomtathatja. 

A termék fontosabb adatai, és 

vonalkódja (amennyiben tartozik hozzá) 

g. 

a. b. 

c. d. 
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15., Rendszer mérlegek 
Az alkalmazáshoz illesztett CAS és MICRA mérlegek PLU feltöltésére szolgáló menüpont. Előfeltétele a hálózatba 

illesztett és beállított rendszermérleg. A kapcsolható típusokról, azok beállításáról érdeklődjön viszonteladó 

partnereinknél. A rendszermérlegek alkalmazáshoz illesztését minden esetben szakembernek kell elvégeznie. A 

menüpontok csak beállított rendszermérlegek esetén aktívak. 

15./1. CAS mérleg feltöltése 
a. A feltöltés megkezdése előtt ellenőrizze a kapcsolat meglétét 

b. Kattintson a „Mérlegek feltöltése” gombra. A folyamat előrehaladását a képernyőn követheti nyomon. 

c. A főmenübe a „Kilépés” gombbal térhet vissza. 

 

15./2. MICRA mérleg feltöltése 
A MICRA mérleghez szükséges export fájl készíthető. 

15./3. Mérleg PLU lista nyomtatása 
A rendszerhez illesztett mérlegek PLU (gyorskód) listája. A kinyomtatott listát célszerű a mérleg közelében elhelyezni, 

a kezelő számára jól elérhető, látható helyen. 

a. Válasszon sorrendet a nyomtatáshoz 

b. A „PLU lista nyomtatása” gombra kattintva megtekintheti a listát és kapcsolt nyomtatóval ki is nyomtathatja. 

c. A főmenübe a „Kilépés” gombbal térhet vissza. 

 

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

c. 
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16., ND kilistázott termékek törlése 
Nemzeti dohánybolt specifikus menüpont. A menüpont egyrészt az ND Zrt. által kilistázott, már nem forgalmazható 

(terméktörzs listákban vörös színnel jelölt) termékek törlésére, másrészt azon termékek csoportos vonalkód törlésére 

szolgál melyeknek „0” készlete van. Az alkalmazás lehetőséget biztosít minden olyan értékesítéshez kapcsolódó 

vonalkód törlésére melyből az adott bolt NEM rendelkezik készlettel. A vonalkódok törléséhez lépjen be a Technikai-

ND kilistázott cikkek törlése menüpontba, majd válassza a „Készlettel nem rendelkező vonalkódok törlése” gombot. 

Csak ND cikkszámmal rendelkező termékek vonalkódjai törlődnek. 

A megfelelő gomb kiválasztása, és a törlés megerősítése után a folyamat automatikusan lezajlik. Figyelem! Nem 

visszavonható a végrehajtás, mindenképpen körültekintően használja a menüpontot. Amennyiben a későbbiek 

folyamán olyan áru kerül a boltba melynek értékesítéshez kapcsolódó vonalkódját törölte akkor azt a Törzsadatok-

Cikktörzs menüpontban a termék név, vagy ár szerinti keresésével újra rögzítheti. Azt hogy egy adott termék 

rendelkezik értékesítéshez kapcsolódó vonalkóddal a bevételezési után a bevételezési bizonylaton ellenőrizheti! 

 

 

17,. Szoftver INFO / Frissítések 
Ebben a menüpontban ellenőrizhetők a felhasználó regisztrált adatai, a frissítések engedélyezése. Az MS… 

alkalmazások használata minden esetben regisztrációhoz és szoftverkövetési szerződéshez kötött. A szerződéssel 

kapcsolatban további információt viszonteladó partnereink nyújtanak. A szerződéskötés elmulasztása, vagy díjhátralék 

esetén – a szerződés értelmében – a szoftver használatát előzetes bejelentés nélkül korlátozhatjuk.  

a. Regisztrált felhasználó neve 

b. Telepített szoftver verzió száma 

c. MolSoft-nál regisztrált azonosító 

d. Frissítési állapot 

e. MolSoft szerver kapcsolódási állapot. Előfeltétele, hogy a számítógép kapcsolódjon az internethez. 

f. A felhasználó részletes adatai. Az adatok módosíthatók. Kérjük ügyeljen a pontos kitöltésre! A módosítás 

előfeltétele, hogy a számítógép kapcsolódjon az internethez. 

g. A Molsoft által küldött üzenetek lekérdezése. Az üzenetek nem csak itt kérdezhetők le, hanem automatikusan 

megjelennek az MSKISKER alkalmazás indításával, illetve nemzeti dohányboltot üzemeltető partnereink 

részére az NDNClient alkalmazásban is, melyre tálcaikon buborék figyelmeztet. Előfeltétele, hogy a számítógép 

kapcsolódjon az internethez. 

h. A főmenübe a „Kilépés” gombbal térhet vissza. 
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18., ND Zrt. Kommunikáció ellenőrzése 

18./1. Kommunikációs LOG fájl megtekintése 
Kizárólag nemzeti dohányboltot üzemeltető partnereink részére elérhető menüpont. Valamennyi napra ellenőrizhető 

az ND Zrt.-vel kapcsolatos adatkommunikáció, melyet az NDNClient alkalmazás bonyolít. A koncessziós szerződéssel 

rendelkező üzlettulajdonosoknak szerződésben foglalt kötelezettsége az adatszolgáltatás és az adatküldés. 

a. Válassza ki a dátumot, amit ellenőrizni kíván 

b. Kattintson a „LOG betöltés” gombra 

c. A megjelenő listában láthatja a kommunikáció helyességét, vagy a hibákat. 

d. A főmenübe a „Kilépés” gombbal térhet vissza. 

a. 

b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

f. A felhasználó nyilvántartott 

adatai. Az adatok módosíthatók! 
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19., NAV adat export készítése 
NAV részére kötelező adatexport készítésére szolgáló menüpont. A hatályos törvények értelmében NAV ellenőrzéskor 

kérésre az exportot el kell készíteni, és át kell adni. 

a. Paraméterezze a listát a kívánságnak megfelelően 

b. Állítsa be a dátum paramétereket 

c. Nyomja meg a „Kigyűjtés indítása” gombot 

d. A kigyűjtés befejeztével adja meg a mentés helyét. Amennyiben csatlakoztatott USB meghajtót, vagy más 

Önnek megfelelőbb helyre szeretné az adatokat menteni, kattintson a „Keresés” gombra, és „Tallózással” 

választhat helyet. 

e. Az útvonal kiválasztása után nyomja le az „Export” gombot 

f. A főmenübe a „Kilépés” gombbal térhet vissza. 

 

20., Törzsadatok másolása USB meghajtóra 
Nemzeti dohányboltot üzemeltető partnerek részére nem elérhető funkció. Előzetes szerviz beállítást igényel. Azon 

partnerek részére szolgáló menüpont, akik több üzlettel rendelkeznek, központi törzsadat betöltést igényelnek, de 

internetkapcsolat és központi szerver nélkül. Ebben az esetben egy üzlet lesz kijelölve, ahol a terméktörzset tartják 

a. b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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karban, a többi üzlet pedig az itt kiexportált adatokat tölti be, saját termék felvitelre és módosításra nincs lehetősége. 

A menüpont használata minimális számítógép felhasználói ismeretet igényel. 

a. Válassza ki az exportálandó fájl meghajtóját és/vagy könyvtárát. Célkönyvtárnak az alkalmazás telepítési 

mappájának \DATA\almappáját nem adhatja meg. 

b. Nyomja meg a „Select” gombot 

c. A főmenübe a „Cancel” gombbal térhet vissza. 

d. A sikeres exportálásról üzenetet kap. 

  

21., Törzsadat frissítés USB tárolóról 
A 20. pontban taglalt export fájl másik boltban történő betöltésére szolgáló menüpont. 

a. Csatlakoztassa egy üres USB portra a meghajtót. Várjon néhány másodpercig, amíg a windows felismeri a 

tárolót. Ezt általában felbukkanó üzenet jelzi. 

b. A törzsadatok betöltéséhez kattitnson a „Törzsadat betöltése USB tárolóról” gombra. Az alkalmazás megkeresi 

a csatlakoztatott USB meghajtót, és automatikusan betölti az adatokat. Figyelem! A művelet nem 

visszavonható, ügyeljen, hogy mindeig a legfrissebb adatokat használja! 

c. Amennyiben az alkalmazás nem talál USB, meghajtót hibaüzenettel jelzi. Távolítsa el a meghajtót, majd néhány 

másodperces várakozás után csatlakoztassa újra, és ismételje meg a „b.” pontot. 

d. A főmenübe a „Kilépés” gombbal térhet vissza. 

  

a. 

a. 

b. 

c. 

d. 

b. 

c. 

d. 
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22., GFK adatszolgáltatás 
Használaton kívül. 

23., Távsegítség indítása (TeamViewer) 
Előfeltétele, hogy a számítógép csatlakozzon az internethez. Külső program (TeamViewer) meghívása történik, mellyel 

munkatársainknak, vagy szervízpartnereinknek lehetővé válik távoli segítség nyújtására. A segítségnyújtáshoz 

elengedhetetlen a probléma pontos meghatározása, törekedni kell arra, hogy a hiba újra előidézhető legyen. 

a. Az alkalmazás indítása után néhány másodperccel (internet sebesség függő) jelenik meg az alábbi képernyő, 

melyről az „Az Ön azonosítója” sorban lévő, kilenc jegyű számot kell bediktálnia. 

b. Amennyiben a „Jelszó” mező nem csillagokat, vagy pontokat tartalmaz, akkor a következő lépésben diktálja 

be azt is. Elképzelhető, hogy Önnél előre beállított jelszó van, ebben az esetben a szervízpartnere tudni fogja 

a jelszót. 

c. Várjon, míg a hiba elhárításra kerül. 

d. Amennyiben a háttérben már fut a TeamViewer alkalmazás, kattintson a „A már futó TeamViewer 

megjelenítése” gombra. 

 

 

a. 

b. 

d. 


