xMENZA térítési díj nyilvántartó program
(Programkód: MENZA7)
Térítési díj elszámolása közoktatási intézmények
(iskolák, kollégiumok, diákotthonok, óvodák, bölcsődék)
részére

Verzió: 1.151
Közzététel: 2020.09.10.
Szerző és minden jog kizárólagos tulajdonosa: Fazekas László
Minden jog fenntartva!
A szoftver kizárólagos terjesztője:
Fazekas László

A program 32 és 64 bites Windows operációs rendszeren futtatható.

Kapacitás
A rendszer kapacitásadatai
Maximum 99 intézményi rendszert kezel, rendszerenként 99
intézményi bejegyzéssel.
Maximum 99 intézmény, mint különálló rendszer dolgozható fel a
programmal.
Az intézmények feldolgozási időszakai egymástól eltérőek
lehetnek.
Egy intézményhez 999 csoport vehető fel.
Az egy csoportba bevihető személyek száma 999999.
A kódtörzsbe kódcsoportonként 99999 kód vihető fel.
A részintézményekhez önálló számlatömb tartozik, eltérő
tömbazonosítóval (számla betűjellel).
Egy számlatömbben 9999999 számlát lehet kiállítani
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A rendszer kezeléséhez használható billentyûk

A rendszer kezeléséhez használható billentyűk

A program működtetéséhez használt billentyűk / billentyűkombinációk
BILLENTYŰ

Funkció a menüben

Funkció a
táblázatokban

le,fel nyilak a menüpontok közötti Mozgás a
lefelé mozgás
sorok között
eszköze
balra/jobbra mozgás a
nyilak
főmenüpontok között,
elmenű nyitása illetve
bezárása
Home
Ugrás a
táblázat első
elemére
End
Ugrás a
táblázat utolsó
elemére
PgDn
Lapozás le

PgUp
Ctrl - PgUp

Ctrl - PgDn

szóköz

Funkció adatbevitelkor / listázáskor

a kurzor a következő/előző mező elejére
áll (ha van)
a kurzor a mezőn belül az
előző/következő karakterre áll

a kurzor az aktuális mező első
karakterére áll
a kurzor az aktuális mező utolsó -nem
szóköz- karaktere mögé áll
adatbevitelkor az adatok eltárolására
szolgál (mindegy, hogy a beviteli
képen melyik az aktuális mező)
több rekord soronkénti megjelenítése
esetén lapozás
előre, a lista
következő lapja kerül képernyőre, az
utolsó lapnál hatástalan

Lapozás fel

a lista előző lapja kerül képernyőre, az
első lapnál hatástalan
Ugrás a
Ugrás az első lapra
táblázat első az első képernyőlap íródik képernyőre,
látható sorára az első lapnál hatástalan
Ugrás a
Ugrás az utolsó lapra
táblázat utolsó az utolsó képernyőlap íródik képernyőre,
látható sorára az utolsó lapnál hatástalan
kétállású kapcsoló,
Az aktuális
üres karakterhely bevitele (pl.: név
kiválasztás/kiválasztás sorban látható bevitelekor)
megszüntetése
elem kijelölése
(a sor első
karaktere: >
lesz), illetve az
aktuális
kijelölés
megszüntetése
(a sor első

karaktere:
szóköz lesz),
+
A támlázat
+ a numerikus billentyűzeten
minden eleme
teljes jelenlét kapcsoló az aktuális
kijelölésre
étkezésre egész hónapban
kerül illetve a
minden lehetséges elem (személy,
kijelölés
számla) egyidejű kijelölése
megszűnik
- a numerikus billentyűzeten
teljes hiányzás kapcsoló az aktuális
étkezésre egész hónapban
minden lehetséges elem (személy,
számla) egyidejű kijelölésének
megszüntetése
Ctrl +
Ctrl és + a numerikus billentyűzeten
teljes jelenlét kapcsoló az aktuális napra
Ctrl Ctrl és - a numerikus billentyűzeten
teljes hiányzás kapcsoló az aktuális
napra
Enter
az aktuális menüpont
a karakteres és numerikus mezők
kiválasztása
esetén egyaránt a mező tartalmának
jóváhagyását jelenti és a kurzor a
következő mező elejére áll, miközben
a mezők tartalmának ellenőrzése,
konvertálása megtörténik
utolsó mezőnél a bevitt adatok
eltárolása
a feladat befejezése a változások
eltárolásával
Backspace
mező elején hatástalan, egyébként a
kurzort megelőző karakter törlődik és
a kurzor
egy pozícióval balra lép; a mező a
kurzor mögötti része egy hellyel balra
tolódik
Del / Delete
Törlés
Intézmény/csoport/személy/támogatás
törlése
kurzor pozícióján levő karakter törlődik
és a mező kurzor mögötti része egy
pozícióval balra igazítódik
Ins / Insert
Beszúrás
beszúró üzemmód ki-be kapcsolása,
Insert módban az aktuális kurzor
pozíción a tőle jobbra levő karakterek
jobbra tolódnak, a leütött karakter a
kurzor pozíciójába kerül és a kurzor
marad a helyén.

Esc

az adott menüszintből
való visszalépés egy
magasabb
szintre, a főmenüben
a program befejezését
jelzi.

Általános kilépő billentyű az aktuális
feladat elhagyásával
az adatbevitelnél a bevitel végét jelzi,
ekkor bármi a beviteli formátum tartalma,
a gép azt már nem veszi figyelembe,
eltárolás nélkül kilép a bevitelből (nincs
változtatás!)

Funkcióbillentyűk

Billentyű
F1

F3

F4

F5

Funkció
Segítségként használja a most olvasott dokumentációt!
Menü érzékeny segítséget kap a program használatához, ha egy menüpont
alatt megnyíló munkaablakban leüti az F1 funkcióbillentyűt.
Információ az egyenleggel rendelkező időszakokról
A Paraméterek megadása -> Speciális paraméterek menüpont alatt
megadott számú hónapig végez a rendszer visszatekintő gyűjtést. A
információs ablak jobb felső részében - menü formájában - látható a
személy feldolgozottsága év + hónap bontásban.
Információ egy adott időszakról
A Paraméterek megadása -> Speciális paraméterek menüpont alatt
megadott számú hónapig végez a rendszer visszatekintő gyűjtést.
Maximum az utolsó két naptári évről ad a havi információhoz hasonló
formátumú információt. A információs ablak jobb felső részében - menü
formájában - látható a személy feldolgozottsága év + hónap bontásban.
Támogatás információ
A támogatás adatokról lehet havi gyűjtést végeztetni a funkcióbillentyű
leütésével. A kívánt időszak év + hónap bontásban adható meg.

Billentyűkombinációk használata mindig két billentyű egyidejű leütését jelenti úgy, hogy az
első billentyű nyomva tartása mellett a második billentyűt egyszer leütjük. Minden más
esetben (egyszerre próbáljuk a két billentyűt megnyomni, vagy a sorrendet nem tartjuk be) a
hatás elmarad, vagy az eredményessége véletlenszerűvé válik.
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A program elsõ indítása
A program telepítése után a számítógép Asztalára kerül egy
"xMenza indítása" parancsikon, amelyen dupla kattintással indítható
a program.
Első indításkor a működési környezet beállítására figyelmeztet a
program. A beállításokat a Törzsadatok - Paraméterek menüpont
alatt tehetjük meg. Az üzenetet mindaddig megjelenik, amíg a
beállításokat el nem végezzük.
Amennyiben a kódtörzsben nyilvántartott térítési díj
kategóriájára vonatkozó módosítási felszólítást tartalmazó
üzenet jelenik meg a program indításakor, úgy a rendszerrel
számlát készíteni tilos!!!
A program indítása után a beléptető ablakban adjuk meg
felhasználói névnek és jelszónak egyaránt: noisoft
A rendszerparaméterek beállítása után első lépésként a program
kezelőjének adatait kell megadni a Törzsadatok - Ügyintézők
menüpontban. A belépéshez szükséges adatok megadása után ki
kell lépni a programból és a most megadott adatokkal bejelentkezve
elkezdhető a munka.
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Hogy dolgozzunk a programmal?
Az első lépések - adatfeltöltés
1. Első

lépésként adjuk meg annak az ügyintézőnek a felhasználói
nevét és jelszavát, aki a programot kezelni fogja („Törzsadatok –
Ügyintézők kezelése” menüpont)
2. Vigyük fel az intézmény adatait.(„Törzsadatok –
Intézményadatok kezelése” menüpont)
3. Adjuk meg illetve ellenőrizzük le és szükség esetén javítsuk a
feldolgozási évhez tartozó SZJ kivonatot („Törzsadatok – SZJ
kivonat” menüpont)
4. Adjuk meg Kódtörzs kezelése alatt a térítési kategóriákat, a
támogatókat és a támogatás típusait („Törzsadatok – Kódtörzs
kezelése” menüpont)
5. Vigyük fel az intézményhez tartozó csoportokat („Törzsadatok –
Csoportadatok kezelése” menüpont)
6. Vigyük fel a megadott csoportokba az intézményben térítési díjat
fizető személyek adatait – név, lakcím, térítési kategória, fizetési
mód, támogatási adatok – („Törzsadatok – Személyadatok
kezelése” menüpont)
7. Állítsuk be a használni kívánt nyomtató típusát („Törzsadatok –
Paraméterek” menüpont)
Kezdjük el a havi munkát az intézményi adatoknál megadott
feldolgozási időszakban a Havi munka menüpont alatt.
Havi munka
1. Jelöljük

be a számlakészítés napjáig ismert hiányzásokat („Havi
munka – Hiányzáskezelés” menüpont). Ezt a helyzetnek
megfelelően megtehetjük egyszerre egy intézményre, egy
csoportra, vagy csak egy személyre vonatkozóan.
2. Nyomtathatunk értesítőt, amelyen tájékoztathatjuk a vevőt
-óvoda, iskola esetében a szülőt - a befizetendő összegről.

(„Havi munka – Előkészítés – Értesítő szelvény/ lista készítése”
menüpont). Ezt a menüpontot nem kötelező használni.
3. Készítsük el a befizető részére a számlát. Ez az első hónapban
csak egy (előleg)számlát jelent, a későbbi hónapokban pedig
egy (előleg)számlát az aktuális hónapra és egy végszámlát
(esetlegesen helyesbítő számlát) a lezárt hónapra. (Havi munka
– Számlakezelés – Hagyományos számlakészítés)
Csoportos beszedés esetén készítsük el a bank felé
küldendő állományt (Havi munka – Számla és befizetés
kezelés – Lakossági folyószámla használata – Új terhelések
küldése a bank felé)
Csekkes befizetés esetén nyomtassuk ki a csekkeket
4. Igazoljuk le a befizetett számlát, illetve nemfizetés esetén
érvénytelenítsük.
5. A napi befizetéseinkről készítsünk összesítő pénztári listát
(Lekérdezések – Számlák, befizetések – Adott napon készült
számlák)
6. Jelöljük folyamatosan a személyek hiányzásait (Havi munka –
Hiányzáskezelés - Egy személy hiányzása)
7. A napi hiányzások alapján készítsünk napi vagy havi
létszámjelentést a konyha -illetve az étkezést szállító cég- felé
(Lekérdezések – Hiányzások, létszámjelentések – Napi
létszámjelentés/Havi létszámjelentés)
8. Készítsünk összesítő elemző listákat a gazdasági iroda igénye
szerint (Lekérdezések – Összesítések, kimutatások)
9. Adjunk jelentést a felhasznált támogatásokról a támogató felé
(Lekérdezések - Támogatások listázása)
10. Mentsük adatainkat. Ez történhet FTP fiókba illetve helyi
meghajtóra.
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Személykeresés (F6)
Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha az érintett személy
nevén kívül más személyes adattal nem rendelkezünk. Például a
térítési díját más fizeti be, aki nem tudja melyik csoportba van
besorolva a befizető.
A program főmenüjében állva az F6 funkcióbillentyű leütésére
megjelenik a személy keresése ablak. A névkezdetet megadva a
keresés gombbal indítható a személy megkeresése. A találati
listában a kívánt személy nevére rákattintva léthetünk tovább azzal,
hogy az ablak alján kiválasztjuk a szükséges funkciót. Ez lehet a
kiválasztott személy törzsadatainak kezelése, számlanyomtatás
illetve hiányzáskezelés. Továbblépve indítható a kiválasztott funkció.
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Törzsadatok kezelése
A Törzsadatok menüpont alatt
a rendszerben feldogozott intézmények adatait rögzíthetjük,
a személyek csoportosítását végezhetjük el,
az intézményekbe felvitt személyek aktuális havi adatait
kezelhetjük,
a rendszer működéséhez szükséges kódokat és paramétereket
tudjuk kezelni,
az ügyintézőket tudjuk kezelni.
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Intézményadatok kezelése
Törzsadatok kezelése ››

Ezt a menüpontot általában csak a rendszer első használatba
vételekor, új intézmény felvitelekor, vagy az intézményadatok
módosításakor kell használni.
Az ablak felső felében a rendszerbe felvitt intézmények adatai
látszanak egy-egy sorban, alatta az adatok kezeléséhez szükséges
gombok:

Új intézmény felvitele
Új intézmény felvitelekor a meg kell adni az intézmény nevét,
adószámát, bankszámlaszámát, címét, az intézmény utalási kódját és
a első feldolgozás év, hónap értékét.
Intézményi adat
Intézmény neve

Jelentés

Szabály
Megszorítás nincs,
kötelező adat
Adószám
Az intézmény
11 karakter, létező
adószáma,
adószámot kell
részintézményeknél megadni, kötelező
lehet ugyanaz a
adat
szám
Módosítani az
adószámot csak
egyeztetés után
szabad!
Bankszámlaszám Az intézmény
24 karakteres 8+8+8
bakszámlaszáma
bontású
PIR
Postai irányítószám 1001 és 9999 közötti
érték, kötelező
adat
Településnév
A település neve
Max. 20 karakter,
kötelező adat
Cím közterület
Közterület neve
Max. 30 karakter,

Cím közterület
jellege

kötelező adat
csak választható adat

Kódszótárból
beemelhető
közterület jelleg adat
(pl.: utca, út, tér, köz)
Cím házszám
házszám
Számla kibocsátó A számlára kerülő
Amennyiben a mező
neve
név
üres, úgy a rendszer
automatikusan az
intézmény nevével
tölti fel. A mező
tartalma módosítható.
Számlára kerülő A számlára kerülő
Amennyiben a mező
cím közterületnév cím közterület neve üres, úgy a rendszer
része
automatikusan az
intézmény címével
tölti fel. A mező
tartalma módosítható.
Számlára kerülő Kódszótárból
csak választható adat
cím közterület
beemelhető
jellege
közterület jelleg adat
(pl.: utca, út, tér, köz)
Számlára kerülő házszám
cím házszám
része
Utalási kód
Átutalási azonosító 1 és 9 közötti érték
lehet, kötelező adat,
a későbbiekben már
nem módosítható.
Egy rendszer esetén
kötelező 1.
Aktuális
Feldolgozási időszak A feldolgozás
feldolgozási év
- év
indításának éve,
kötelező adat. Csak
az aktuális vagy az
azt követő év lehet.
Aktuális
Feldolgozási időszak A feldolgozás

feldolgozási
hónap

- hónap

indításának hónapja,
1 és 12 közötti érték,
kötelező adat

A kezdő hónap állapotát új intézmény felvitelekor mindig nyitottra
állítja a rendszer. Ez azt jelenti,hogy az intézmény alá felvitt
személyek pénzügyi adatait a megadott időszakra automatikusan
kiszámolja a program.
Az intézményhez meg kell adni a számlakibocsátó nevét és címét,
ezek az adatok kerülnek a számlára. Az adatok eltérhetnek az
intézmény név és cím adataitól.
Az adatbevitel végén a rendszer az eddig rögzített adatokat eltárolja,
majd visszatér az intézménylista ablakhoz, ahol a most felvitt
intézmény neve és feldolgozási időszaka egysoros bejegyzésként
jelenik meg.
Új intézmény felvitelekor a rendszer új számlatömböt nyit az
intézmény részére. A számlatömb betűjele automatikusan
generálódik, hét karakterből áll. A számlatömbön belüli száma
sorszám 1-el kezdődik és minden rá következő számla eggyel
növekvő értéket vehet fel.
Intézményi adatok módosítása
Módosításkor a feldolgozási időszak adataihoz már nem férünk
hozzá, csak az intézmény nevét, adószámát, címét, a számlára
kerülő adatokat és a bankszámlaszámát változtathatjuk meg.
Az intézmény adószámának megváltoztatása esetén a rendszer
mindaddig nem használható, amíg a rendszer forgalmazói erre
engedélyt nem adnak.
Intézményi adatok törlése
Intézmény csak akkor törölhető, ha az intézményben még nem
készült számla. Az intézmény törlése előtt minden személyt és
csoportot ki kell törölni az intézmény alól.
A menübe visszalépni a [Vissza a menübe] gombra kattintva, vagy az
Esc billentyűt leütve lehet.
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A menüpontba lépve a megjelenő ablakban ki kell választani azt az
intézményt amelyhez tartozó csoportok adatait kezelni akarjuk. Ezzel
betöltődnek az intézménybe felvett csoportok nevei. Természetesen
ez a lista első felvitelkor üres. Az intézményhez tartozó csoportlista
alatt a kezeléshez használható gombok találhatók:

Csoport adat
Cskod

Jelentés
A csoport belső
azonosítója

Csoport neve

Bármilyen név

Csoportvezető
neve

Szabály
A rendszer
automatikusan képzi, a
felhasználó nem
módosíthatja
Megszorítás nincs,
kötelező adat
Nem kötelező adat,

Új csoport felvitele
Legalább a csoport nevét meg kell adni, a csoportvezető megadása
nem kötelező.
Csoport adatainak módosítása
A csoport nevének átírásával oldható meg a felmenő rendszerű
csoportváltás (általános iskolában az osztályok eggyel magasabb
évfolyamba lépnek).
Csoport törlése
Csoportot törölni a csoportlistában a [Delete] billentyűvel lehet. A
törlés feltétele az, hogy a csoport üres legyen, vagyis egyetlen egy
személy se legyen a csoportba sorolva.
A menübe visszalépni a
Esc billentyűt leütve lehet.

gombra kattintva, vagy az
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Személyadatok
Törzsadatok kezelése ››

Az intézmény és csoportadatok kiválasztása után itt lehet az aktuális
nyitott hónapra személyadatokat felvinni, módosítani vagy törölni.
FONTOS!
Mielőtt ezt a menüpontot használni kezdené, alakítsa ki az
intézményben alkalmazott térítési díjak alapján a kódtörzset, a
térítési díjak, a bankok és a támogatók kódcsoportját, valamint
adja meg a támogatás típusait. Minden kódcsoportba legalább
egy kódot fel kell vinni!
A menüpontba lépve először az intézményt, majd az intézményen
belüli csoportot kell kiválasztani, ami után a Személyi adatok
kezelése ablak bal oldalán megnyílik a személylista, amely a
kiválasztott csoportba sorolt személyek adatait (nevét, támogatását
és a támogatás típusát) tartalmazza.
A személylistában állva az
gombbal vihető fel új
személy, a
gombbal pedig a már bevitt személy
adatait lehet módosítani, a
gombbal egy személy
adatait lehet törölni. Törléskor a személy adatai fizikálisan nem
törlődnek, viszont a személy neve mindaddig nem jelenik meg a
névlistában, amíg a személylista felett látható checkboxot be nem
kapcsoljuk.
A törlés nem érinti az aktuális hónapot megelőző időszakokat, a
törlés csak az aktulális hónapra vonatkozik. Törölni csak olyan
személyt lehet, akinek az aktuális hónapban még nem készült
számla.
Amennyiben a törölt személyeket is látni akarjuk, úgy
A személyadatok: A beviteli kép két lapon helyezkedik el: 1.
személyadatok, 2. térítési díjak és a banki adatok.

Személyadatok: a munkalapon megadandó adatok: a személy neve,
születési dátuma, anyja neve, osztálya, OM kód, megjegyzés, lakcím
adatok (PIR, település, utca házszám), opcionálisan egy
megjegyzés, valamint a vevő neve és címe.
Térítési díj - befizetési mód - banki adatok: a munkalapon
megadandó adatok: térítési díj kategória részletezve (amely a
Kódtörzsben került kialakításra), a többes étkeztetés, valamint a
befizetési mód, a számlavezető bank neve, a vevő számlaszáma, a
számlatulajdonos neve és címe, a csoportos beszedés azonosítója
(ügyfélkód).
Személyadatok megadása
A személy nevének begépelésekor nem kell figyelni a
betűhasználatra, mert a rendszer automatikusan konvertálja a név
minden kezdőbetűjét nagybetűre, az összes többi karaktert
kisbetűre. A megadott név a vevő mezőbe is bekerül, ám az szükség
esetén átírható.
A születési dátum, az anyja neve és az osztály megadása nem
kötelező, az OM kódot pedig csak akkor érdemes megadni, ha a
menürendszerű étkezés folyik az intézményben.
A lakcím PIR (postai irányítószám) és a településnév megadása
épülhet a Törzsadatok - Paraméterek - Rendszer lapnál
engedélyezhető településszótárra. Településszótár használata
esetén elegendő a PIR vagy a településnév megadása, az egyik
megadott adat ismeretében a településszótár segítségével
megadható a másik címadat. Ehhez a kitöltött mező végén található
gombra kell kattintani. Amennyiben a megadott PIR vagy
településnév megtalálható a szótárban, akkor a másik mező értéke
beemelésre kerül. Ha a településszótárban nincs teljes azonosság,
úgy a képernyőn megjelenő településszótárból kiválasztható a
szükséges település - PIR páros.
Normál bevitel esetében a vevő adatait a rendszer a személy
nevéből illetve címadataiból képzi. Természetesen a vevőadatok az
automatikus mezőfeltöltés után is módosíthatók.
Térítési díjak, befizetési mód, banki adatok megadása

A térítési díj kategória megadásához a "Térítési díj - Befizetési mód"
lapra kell váltani, ahol a megfelelő térítési díj kategória a lebomló
menüből kiválasztható.
Ugyanitt adható meg, hogy a személy többes étkező, vagy sem.
Többes étkezés estén egy étkezéshez több adag is rendelhető
(maximum 999).
A befizetési mód szintén kódolt, értéke lehet készpénz, átutalás,
csekk és csoportos beszedés és SZÉP kártya.
A banki adatok lapra váltva megadható a vevő neve és címe,
valamint a számlakezelő bank neve (Kódtörzs - Bankok), a személy
lakossági folyószámla száma, a számlatulajdonos neve és címe és
az ügyfélkód.
A banki adatokat csak akkor kell kitölteni, ha a személy átutalással
illetve csoportos beszedéssel fizeti a térítési díjat.
A felvitt vagy módosított személyadatok tárolását a
gomra kattintva végezhetjük el.
Gyorsinformációk (F3,F4,F5)
A gyors pénzügyi információszolgáltatás érdekében bármely
személyen állva az F3 leütésével az aktuális hónap pénzügyi adatai
jeleníthetők meg a képernyőn. Ezen az információs képernyőn a
napkiosztás, az előírás, a kiállított számlák és ezek befizetései illetve
a személy havi egyenlege blátható jól áttekinthető formátumban.
Ugyanezen információk visszamenőlegesen több (maximum 99)
- a Paramétereknél beállított számú - hónapra is lekérdezhetők az
F4 leütésére.
Az F4 hatására a feldolgozott hónapok egy listában jelennek meg a
képernyőn, amelyből a kívánt hónapot kiválasztva annak pénzügyi
adatai tekinthetők meg.
Hasonló elven tekinthetők meg a támogatásadatok az [F5]
leütésére. A személy nevén állva az [F5] leütése után megjelenik a
támogatás ablak, amelyben a kiválasztott személy támogatásai

látszanak. Bármely támogatássort [Enter]-rel kiválasztva a
támogatás részletes adatait tudjuk megtekinteni.
A kiválasztott támogatás megállapított időszakait egy listában jeleníti
meg a program, amelyben a támogatási hónapok között mozogva az
adott hónap számított támogatás adatai megjeleníthetők egy külön
információs ablakban.
A megtekintésből a támogatás abklakba az [Esc]-vel léphetünk
vissza. Ugyanígy az [Esc]-vel tudunk a támogatáslistából a
személylistába visszalépni.
A személylistában a személy neve előtt látható befelé mutató
nagyobb jel azt jelzi, hogy a személyt valamilyen funkcióra
(pl.:törlésre) kijelöltük. A személy neve mellett három különböző
jelzés szerepelhet.
T - a személy támogatott
* - a személy többes étkező
! - a személy havi anyagát lezárták.
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Személyadatok kezelése
Törzsadatok kezelése ›› Személyadatok ››

Az intézmény és csoportadatok kiválasztása után itt lehet az aktuális
nyitott hónapra személyadatokat felvinni, módosítani vagy törölni.
FONTOS!
Mielőtt ezt a menüpontot használni kezdené, alakítsa ki az
intézményben alkalmazott térítési díjak alapján a kódtörzset, a
térítési díjak, a normák,a bankok, a támogatók és a támogatás
típusainak kódcsoportját!
A menüpontba lépve először az intézményt, majd az intézményen
belüli csoportot kell kiválasztani, ami után a Személyi adatok
kezelése ablak bal oldalán megnyílik a személylista, amely a
kiválasztott csoportba sorolt személyek adatait (nevét, aktuális havi
egyenlegét és a támogatás típusát) tartalmazza.
A személylistában állva az
gombbal vihető fel új
személy, a
gombbal a már bevitt személy adatait
lehet módosítani, a
gombbal pedig a személyek
adatait lehet törölni. Törlés esetén a személy adatai fizikálisan nem
törlődnek, csak az aktuális hónap személylistájában nem jelenik meg
a neve, és természetesen a törlés nem érinti az aktuális hónapot
megelőző időszakokat! Törölni csak olyan személyt lehet, akinek az
aktuális hónapban még nem készült számla.
Amennyiben a törölt személyeket is látni akarjuk, úgy a személylista
felett látható checkboxra kell kattintani. Bekapcsolt állapotában a
checkbox négyzetében pipa látható, kikapcsolt állapotában a
négyzet üres.
A személyadatok: A beviteli képen két fül jelenik meg:
személyes és vevőadatok, illetve a térítési díjak, befizetési mód
és banki adatok.

Személyes adatok: a munkalapon megadandó adatok: a személy
neve, születési dátuma, anyja neve, osztálya, OM kód, megjegyzés,
lakcím adatok (PIR, település, utca házszám), opcionálisan egy
megjegyzés, valamint a vevő adatok. A vevő adatok a személy
nevéből és a lakcímből kap értéket.
Térítési díj, befizetési mód, banki adatok: a munkalapon
megadandó adatok: térítési díj kategória részletezve (amely a
Kódtörzsben került kialakításra), a többes étkeztetés, a befizetési
mód, valamint a számlavezető bank neve, a vevő számlaszáma, a
számlatulajdonos neve és címe, a csoportos beszedés azonosítója
(ügyfélkód).
Személyadatok megadása
A személy nevének begépelésekor nem kell figyelni a
betűhasználatra, mert a rendszer automatikusan konvertálja a név
minden kezdőbetűjét nagybetűre, az összes többi karaktert
kisbetűre. A megadott név a vevő neve mezőbe is bekerül, ám az
szükség esetén átírható.
A születési dátum, az anyja neve és az osztály megadása nem
kötelező, az OM kódot pedig csak akkor érdemes megadni, ha a
menürendszerű étkezés folyik az intézményben.
A lakcím PIR (postai irányítószám) és a településnév megadása
épülhet a Törzsadatok - Paraméterek - Rendszer lapnál
engedélyezhető településszótárra. Településszótár használata
esetén elegendő a PIR vagy a településnév megadása, az egyik
begépelt adat ismeretében a településszótár segítségével
megadható a másik címadat. Ehhez a kitöltött mező végén található
gombra kell kattintani. Amennyiben a megadott PIR vagy
településnév megtalálható a szótárban, akkor a másik mező értéke
beemelésre kerül. Ha a településszótárban nincs teljes azonosság,
úgy a képernyőn megjelenő településszótárból kiválasztható a
szükséges település - PIR páros.
Normál bevitel esetében a vevő adatait a rendszer a személy
nevéből illetve címadataiból képzi. Természetesen a vevőadatok az
automatikus mezőfeltöltés után is módosíthatók.

Térítési díj megadása
Új személy felvitelekor a tovább gombra kattintva érjük el a térítési
díj megadásának lehetőségét. Ezen a lapon egy lebomló menüből
kiválasztható ki a személyhez rendelhető térítési díj kategória: az öt
étkezésre bontható bruttó fizetendő térítési díj, étkezésenként a
szolgáltatás technikai azonosítója (SZJ szám, TEÁOR szám), az
azonosítóhoz rendelt áfa, valamint a létszámba számítás
engedélyezése is itt történik.
Ugyanitt adható meg, hogy a személy többes étkező, vagy sem.
Többes étkezés esetén egy étkezéshez több adag is rendelhető
(maximum 999).
A befizetési mód szintén kódolt, értéke lehet készpénz, átutalás,
csekk és csoportos beszedés, valamint SZÉP kártya.
A banki adatoknál adható meg a számlakezelő bank neve (Kódtörzs
- Bankok), a személy lakossági folyószámla száma, a
számlatulajdonos neve és címe és az ügyfélkód.
A banki adatokat csak akkor kell kitölteni, ha a személy átutalással
illetve csoportos beszedéssel fizeti a térítési díjat.
A felvitt vagy módosított személyadatok tárolását a
gomra kattintva végezhetjük el.
Gyorsinformációk (F3,F4,F5)
A gyors pénzügyi információszolgáltatás érdekében bármely
személyen állva az F3 leütésével az aktuális hónap pénzügyi adatai
jeleníthetők meg a képernyőn. Ezen az információs képernyőn a
napkiosztás, az előírás, a kiállított számlák és ezek befizetései illetve
a személy havi egyenlege látható jól áttekinthető formátumban.
Ugyanezen információk visszamenőlegesen több - a Paramétereknél
beállított számú - hónapra is lekérdezhetők az F4 leütésére.
Az F4 hatására a feldolgozott hónapok egy listában jelennek meg a
képernyőn, amelyből a kívánt hónapot kiválasztva annak pénzügyi
adatai tekinthetők meg.

Hasonló elven tekinthetők meg a támogatásadatok az [F5]
leütésére. A személy nevén állva az [F5] leütése után megjelenik a
támogatás ablak, amelyben a kiválasztott személy támogatásai
látszanak. Bármely támogatássort [Enter]-rel kiválasztva a
támogatás részletes adatait tudjuk megtekinteni.
A kiválasztott támogatás megállapított és már feldolgozott időszakait
egy listában jeleníti meg a program, amelyben a támogatási
hónapok között mozogva az adott hónap számított támogatás adatai
megjeleníthetők egy külön információs ablakban.
A megtekintésből a támogatás abklakba az [Esc]-vel léphetünk
vissza. Ugyanígy az [Esc]-vel tudunk a támogatáslistából a
személylistába visszalépni.
A személylistában a személy neve előtt látható befelé mutató
nagyobb jel azt jelzi, hogy a személyt valamilyen funkcióra
(pl.:törlésre) kijelöltük. Amennyiben a személy neve előtt ! jel
látható, akkor a személy havi anyagát lezárták.
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Támogatások kezelése
Törzsadatok kezelése ›› Személyadatok ››

Támogatás bármely rendszerbe felvitt személynek tudunk adni. A
személy támogatásait a
gombra kattint
érhetjük el.
A támogatáslistában a személy támogatásai az ablak bal oldalán
soronként egymás alatt látszanak. Új személy felvitelekor
természetesen a támogatáslista üres.
A támogatások kezelésére a következő gombok használhatók:

A támogatás módja és mértéke:
Támogatási kód

Értékkorlátozás

Napi fix összegű
Napi százalékos
Havi fix összegű
Havi százalékos

Értéke 0 és a napi térítési díj között lehet
Értéke 0 és 100% között lehet.
Értékére korlátozás nélkül bármekkora lehet
Értéke 0 és 100% között lehet.

A támogatás további adatai:

a támogató
a támogatás típusa
a támogatás kezdete
a támogatás vége

Új támogatás felvitele

A támogatás kezdete és vége nem lehet korábbi, mint az aktuális
feldolgozási időszak első napja. A program minden feldolgozási
időszakban csak a valós étkezési napokra számol támogatást.
A támogatókat és a támogatás típusát előzőleg fel kell vinni a
Törzsadatok - Kódtörzs kezelése menüpont alatt, ugyanis csak az itt
felvitt támogatók használhatók a rendszerben.
Módosítás

Amenniyben a támogatás nem az aktuális időszakban indult, úgy
csak a támogatás vége módosítható. A támogatás vége a támogatás
kezdetéig illetve az aktuális időszakot megelőző feldolgozási
hónapig csökkenthető.
A támogatás törlése

Támogatást törölni csak a felvitel hónapjában lehet, utána a
támogatás már csak megszüntethető.
Utólagos támogatás kezelés
Amennyiben a támogatásról szóló határozat későn érkezik a
támogatás már nem vihető fel új támogatásként. Ebben az esetben
ezt a funkciót kell használni a támogatás utólagos érvényesítéséhez.
Utólagos támogatást csak abban az esetben lehet adni, ha a
támogatott időszakra még nem készült a személy részére helyesbítő
számla.
A támogatáskezelés általános szabályai
Amennyiben egy személynek több támogatása is van az adott
hónapban, akkor előfordulhat, hogy nem mindegyik támogatást tudja

felhasználni. Ebben az esetben a felhasználási sorrendet a
támogatáshoz rendelt sorrend azonosító határozza meg.
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Személyadatok betöltése
Törzsadatok kezelése ›› Személyadatok ››

A "Személyadatok betöltése" ablakban kiválasztható az intézmény,
amelyben a betöltést végre akarjuk hajtani. A betöltéshez a "Tallózás
és betöltés" gombra kattintva tallózhatunk a számítógépen.
Alapértelmezetten az xMenza rendszer IMPORT könyvtárának
tartalma jelenik meg a tallózás ablakban. Ennek teljes elérési
útvonala egy feldolgozott rendszer esetében:
C:\xMenza\R01\IMPORT\
Amennyiben több rendszert is feldolgozunk a programmal, úgy az
R01 helyébe R02,R03,... a behelyettesítendő érték.
Mivel az adatbetöltés névkonvenciók szerint történik, a
hiányzásadatok betöltésénél a névkonvenció a következő:
eeeehh_torzs.xls illetve eeeehh_torzs.xlsx, ahol az eeeehh a
betöltésre kerülő időszak (év négy karakteren, hónap 2 karakteren
ábrázolva). Ebből következik, hogy egy időben csak egy feldolgozási
időszak törzsadatai tölthető be.
A program feltételezi, hogy az aktuális betöltendő időszak anyagát
tartalmazó fájl előzőleg bemásolásra került az IMPORT könyvtárba.
Amennyiben nem, úgy a tallózó ablakban lehetőség van a
számítógépen megkeresni a kívánt fájlt. Az érintett fájlt kiválasztva
elindul a betöltés.
A betöltéshez szükséges excel állomány megtalálható az xMenza
rendszer STRU könyvtárában. A fájl felépítése a következő:
Az excel táblázat első munkalapja kerül feldolgozásra. A táblázat
első sora a betöltésre kerülő adatok megnevezését tartalmazza. A
2.sortól kezdve soronként tartalmazza a táblázat egy-egy személy
adatait. A táblázatban minden adat szöveges típusú.
Nagyon fontos, hogy a kézzel vagy más rendszerben automatikusan
létrehozott táblázat minden cellája megfelelő tartalmú és típusú
legyen. Ellenkező esetben a betöltés hibával leáll.
A betöltés végén a pénzügyi adatokat újraszámolja a rendszer.
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Támogatásadatok betöltése
Törzsadatok kezelése ›› Személyadatok ››

A "Támogatásadatok betöltése" ablakban kiválasztható az
intézmény, amelyben a betöltést végre akarjuk hajtani. A betöltéshez
a "Tallózás és betöltés" gombra kattintva tallózhatunk a
számítógépen. Alapértelmezetten az xMenza rendszer IMPORT
könyvtárának tartalma jelenik meg a tallózás ablakban. Ennek teljes
elérési útvonala egy feldolgozott rendszer esetében:
C:\xMenza\R01\IMPORT\
Amennyiben több rendszert is feldolgozunk a programmal, úgy az
R01 helyébe R02,R03,... a behelyettesítendő érték.
Mivel az adatbetöltés névkonvenció alapján történik, a
támogatásadatok betöltésénél a névkonvenció a következő:
eeeehh_tamogatas.xls illetve eeeehh_tamogatas.xlsx, ahol az
eeeehh a betöltésre kerülő időszak (év négy karakteren, hónap 2
karakteren ábrázolva). Ebből következik, hogy csak az aktuális
időszakban (vagy később) induló támogatások tölthetők be a
rendszerbe.
A program feltételezi, hogy az aktuális betöltendő időszak anyagát
tartalmazó fájl előzőleg bemásolásra került az IMPORT könyvtárba.
Amennyiben nem, úgy a tallózó ablakban lehetőség van a
számítógépen megkeresni a kívánt fájlt. Az érintett fájlt kiválasztva
elindul a betöltés.
A betöltéshez szükséges excel állomány megtalálható az xMenza
rendszer STRU könyvtárában. A fájl felépítése a következő:
Az excel táblázat első munkalapja kerül feldolgozásra. A munkalap
első sora a betöltésre kerülő adatok megnevezését tartalmazza. A
2.sortól kezdve soronként tartalmazza a táblázat egy-egy személy
támogatásadatait. A táblázatban minden adat szöveges típusú.
Nagyon fontos, hogy a kézzel vagy más rendszerben automatikusan
létrehozott táblázat minden cellája megfelelő tartalmú és típusú
legyen. Ellenkező esetben a betöltés hibával leáll.
A betöltés végén a pénzügyi adatokat újraszámolja a rendszer.
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Személyadatok importálása
Törzsadatok kezelése ›› Személyadatok ››

A program ezen menüpontja lehetőséget biztosít egy Excel fájlon
keresztül az új törzsadatok betöltésére. A betöltéshez szükséges
mintafájl elérhető a telepített xMenza rendszer alapkönyvtárából
nyíló IMPORT alkönyvtárban.
Amennyiben a törzsadatok más rendszerből kinyerhetők, akkor a
másik rendszerben létrehozott Excel fájlból való feltöltéssel a kézi
adatrögzítés kiváltható.
Az importálás menete:
Első lépésként be kell tallózni az adatokat tartalmazó fájlt. A fájl
nevére nincs kötöttség, az bármi lehet. A betallózott fájlt a rendszer
automatikusan feldolgozza és betölti egy munkaablakba.Az ablak bal
oldalán a személyek neve, intézményi és csoportkódja, a befizetési
módja és a fizetési kategória kódja látszik. Természetesen a
személyhez még nem rendelt adatok alapértelmezetten nulla vagy
üres karaktersor értéküek lehetnek. Azokat a személyeket,
amelyekhez intézményi kódot, csoportkódot, fizetési kategóriát
illetve befizetési módot akarunk rendelni ki kell jelölni. A kijelölés
módja a programban megszokott dupla kattintás a személy nevén
állva, vagy a fejlécre kattintva az összes személy egyszerre is
kijelölhető. A kijelölt személyekhez azon értékek kerülnek
hozzárendelésre, amelyeket az ablak jobb oldalán megadtunk. A
hozzárendelést a "Hozzárendelés" gombra kattintva tehetjük meg.
Amennyiben a személyekhez a szükséges adatokat hozzárendeltük,
a betöltés végrehajtható. A rendszer a betöltés előtt ellenőrzi a
szükséges hozzárendelések meglétét és ha mindent rendbe talál,
akkor a táblázatban szereplő személyek az aktuális feldolgozási
hónapba bedolgozásra kerülnek.
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Személyadatok listázása
Törzsadatok kezelése ›› Személyadatok ››

Az intézmény kiválasztása után ki kell jelölni azokat a csoportokat,
amelyeket szerepeltetni akarom a listában. A csoportok kijelölése
után a kiválaszott hónapra vonatkozó törzslista készíthető a
menüpont alatt.
Igény esetén a sorszámozást csoportonként is végezhetjük.
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A menüpont alatt lehetőség van az aktuális időszakban feldogozott
személyek részére un. törzslap nymtatására. Azon intézményben
lehet hasznos a funkció, ahol az elkészült számlák kézi
nyilvántartásba vételét rendelték el.
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Csoportváltás
Törzsadatok kezelése ››

A személyek csoportokba sorolva kerülnek be a rendszerbe.
Tanévváltáskor - a felmenő rendszer miatt - a csoportbeosztás
megváltozhat. Ennek a felmenő rendszernek a követése két módon
történhet:
1. A csoport nevének megváltoztatásával, amit a Törzsadatok Csoportadatok menüpont alatt tehetünk meg. Ilyenkor a csoport
tagjai nem változnak, csak a csoport neve lesz más. (pl.: 8.a-ból
elmentek, 7.a-ból 8.a, 6.a-ból 7.a stb.) Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a Törzsadatok - Csoportadatok alatt megváltoztatjuk a csoport
nevét.
2. A személyek áthelyezésével. Ekkor a csoport neve nem változik
meg, csak a csoportváltásra kijelölt személyek áthelyezése történik
meg egy másik csoportba.
A csoportváltásra két módon van lehetőség:
1. A csoportváltás után a személy ugyanabban az
intézményben marad
Ebben az esetben az ablakban ki kell választani az
intézményt, majd azon belül a csoportot, amelyből a
személyeket át akarjuk helyezni. A személylistában a
gombok segítségével jelöljük ki az
áthelyezendő személyeket. A személyek kijelölése után a
gombra kattintva az ablak jobb
oldalán megjelenő csoportlistából ki kell jelölni a
célcsoportot. Amennyiben nem jelölt ki személyt a
csoportváltáshoz, úgy erre a felugró ablakban kap
figyelmeztetést a program kezelője. A kijelölt személyek
csoportváltása a
gombra kattintva
történik meg.
A csoportváltás nem hajtható végre, ha a forrás és a
célcsoport ugyanaz.

2. A

csoportváltás után a személy másik intézménybe
kerül

Ebben az esetben az ablakban ki kell választani az
intézményt, majd azon belül a csoportot, amelyből a
személyeket át akarjuk helyezni. A személylistában a
gombok segítségével jelöljük ki az
áthelyezendő személyeket. Amennyiben nem jelölt ki
személyt a csoportváltáshoz, úgy erre a felugró ablakban
kap figyelmeztetést a program kezelője. A személyek
kijelölése után a
gombra
kattintva az ablak jobb oldalán megjelenő intézményi listából
kiválasztható az az intézmény ahová a kijelölt személyeket
át akarjuk helyezni. Az intézmény kiválasztása után a
gombra kattintva az ablak jobb
oldalán megjelenő csoportlistából ki kell jelölni a kiválasztott
célintézményt egy csoportját. A kijelölt személyek
csoportváltása a
gombra kattintva
történik meg.
A csoportváltás nem hajtható végre, ha a forrás és a
célintézmény ugyanaz, ha a forrás és a cél intézmény eltérő
feldolgozási időszakban illetve állapotban van, ha a a forrás
és a cél intézmény feldolgozási időszaka lezárt állapotú.
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Kódtörzs kezelése
Törzsadatok kezelése ››

A következő kódcsoportokat kezeli a rendszer:
Térítési díj, Támogatók, Támogatás típusai, Bankok, Étkezések
megnevezése, Étkezési utalvány
A rendszer használatba vételéhez minden kódcsoporthoz
legalább egy kódot fel kell vinni!
Minden kódcsoportnál a kódot a rendszer automatikusan generálja,
a kód nevét a felhasználó adja meg.
A térítési díjak esetében megadandó étkezésenként a bruttó díj, a
kódhoz tartozó norma, az SZJ szám, valamint jelezni kell, hogy a
létszámba beszámít-e az étkezés. Az Áfa értéke az SZJ szám
megadásával kerül rögzítésre.
A norma értékek megadásakor a normához tartozó összegek is
bruttó értékben kerülnek megadásra.
A támogatók és a bankok esetében a név és a cím felvitelre kerül.
A támogatás típusa, az étkezések megnevezése és az étkezési
utalvány esetében csak a megnevezést (kód nevét) kell megadni.

A kódcsoport listában a kezelendő kódcsoportot kiválasztva a
kódcsoporthoz tartozó kódok a kódcsoport lista alatti táblázatban
(kódlistában) láthatók. A kódcsoport alá új kódot felvinni a kódlista
mellett látható [Új kód] gombra kattintva lehet. Kód módosításhoz a
[Módisítás] gombra kell kattintani, ekkor a kódadatok
szerkeszthetővé válnak. A kódadatok alatt megjelenő Mentés
gombra kattintva lehet a kódadatokban elvégzett változásokat
elmenteni, ezzel azonban az átvezetés nem történik meg. Abban az
esetben, ha a térítési díjakban végzett változtatás minden érintett

személy adatain azonnal át akarjuk vezetni az aktuális hónapban,
akkor a Mentés és átvezetés gombra kell kattintani.
A VISSZA (nincs átvezetés) gombbal úgy térhetünk vissza a
kódlistába, hogy az az eredeti értékek megőrződnek.
Vegyük sorra az egyes kódcsoportokat:
1. Térítési díjak

A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGADÁSA A RENDSZER
HASZNÁLATBA VÉTELÉNEK NEGYEDIK LÉPÉSE!!!
(Az első az ügyintéző megadása, amit az
intézményadatok felvitele követ, a harmadik lépés az SZJ
adatok megadása.)
A kódtörzsben a térítési díjak bruttó, vagyis áfával növelt
értékben kerülnek megadásra!
A program az áfa meghatározásakor az áthárított áfa értékét és
a nettó összeget a bruttó összegből visszaszámolja!
Induláskor az első térítési díj kód nevét és a hozzá tartozó összeget
meg kell változtatni. A névre megszorítás nincs, a felhasználót segíti
a könnyebb azonosításban. Az öt étkezéshez nulla vagy nullánál
nagyobb összeg kerülhet. Új felvitelkor a rendszer nem végez
ellenőrzést az adatokban, elfogadja a kezelő által megadott
értékeket. A rendszer használatában nagyon fontos érteni a térítési
díjakat tartalmazó térítési kód felépítését és működését. Az öt
étkezés a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora. Egy napon belül
a program ezt az öt étkezést tudja kezelni. A rendszer csak azokat
az étkezéseket kezeli, amelyhez nullánál nagyobb térítési díjat
rendeltünk, illetve nulla díj esetében a létszámba beszámíthatónak
jelöltük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha bizonyos személyek
tízóraiznak és ebédelnek az intézményben (és ezért a két étkezésért
fizetnek térítési díjat), akkor a reggeli, az uzsonna, és a vacsora
soraiban nulla összeget kell szerepeltetni, a tízóraihoz és az
ebédhez pedig a bruttó (áfát is tartalmazó) térítési díjat kell megadni.

Így lehet felépíteni a térítési díj kódcsoportot.
Előfordulhat olyan eset, amikor a térítési díj nulla összegű, de a
létszámba mégis bele kell számítani. Ezt a "Létszám" checkboxban
jelezhetjük.
2. A támogatók kódcsoportban a térítési díjat fizető személyeket
támogató intézmények neveit lehet a fent ismertetett módon kezelni.
Támogató felvitelére vagy módosítására megszorítás nincs.
3. A támogatás típusa lehetőséget biztosít arra, hogy ne a
támogató kódban különböztessük meg a támogatásokat (pl.: GYVT,
étkezési hozzájárulás, 3 gyermekes, sérült gyermek támogatása
stb.).
4. Az átutalási számlákat vezető bankintézetek adatait kezelni a
támogatók kezelésével azonos módon lehet.
5. Az étkezések megnevezése kódcsoportot bővíteni vagy törölni
nem lehet. Az öt étkezés nevét csak abban az esetben kell
módosítani, ha az intézmény étkeztetési rendszere ezt indokolja, pl.
az intézményben nincs reggeli, viszont van tízórai és külön van pl.:
meleg tízórai. Ekkor érdemes pl.: a reggeli megnevezést átírni a
szükséges névre. Az étkezések megnevezései jelennek meg a
személy adatainak bevitelekor a személy munkaablakban, illetve a
listák fejlécében.
6. Étkezési utalvány kibocsátóinak rögzítésével lehetőség nyílik a
befizetések kezelésekor a befizetendő összeg egy részének (vagy
egészének) étkezési utalvánnyal történő kiegyenlítésére.
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Paraméterek
Törzsadatok kezelése ››

Ebben a menüpontban a rendszer működéséhez szükséges
paramétereket állíthatjuk be. A paraméterek lapokba szervezve
kezelhetők. Ezen lapok rendre: Rendszer, Támogatás, Számlázás,
Befizetés, Szűrés, Nyomtatás, Mentés - FTP kapcsolat.
Rendszer paraméterek
Paraméter

Válasz

Értelmezés

1. Tagintézményi rendszerben Igen /
használják a programot.
Nem

A tagintézményi rendszer használatára egyedi
szerződés szükséges.

2. Tagintézményi azonosító és
FTP fiók azonosítók

Amennyiben tagintézményi rendszerben
működik a program, meg kell adni a
tagintézmény azonosítóját (előnullázott
kétjegyű számot), valamint a tagintézmény
FTP fiókjának adatait (felhasználói nevét és
jelszavát).

3. Az intézményben
menürendszerű étkezés
folyik

Igen /
Nem

Ebben az esetben A és B menüből
választhatunk az étkezéseknél.

4. Használ településszótárat a Igen /
lakcím bevitelekor
Nem

A személyadatok felvitelekor lehetőség van az
irányítószám megadásával a településnév
beemelésére és fordítva.

5. Visszaléphető hónapok
száma az F4
visszatekintőben

1-999

Visszaléphető hónapok számának
megadásával azt szabályozzuk, hogy
amennyiben a felhasználó a személylistában
[F4] leütésével az előző időszakokról akar
információt szerezni, akkor a program hány
feldolgozott hónapra próbáljon meg
visszalépve adatot gyűjteni. Ez az érték
maximum 999 lehet.

6. A program megjelenése
indításkor

Teljes
A panel opció esetén a program törzse a
képernyő képernyő jobb felső sarkában jelenik meg, a
- panel címsor alatt a főmenű és a státustsor látszik.
Ennek előnye, hogy a program főablaka nem
takarja be a monitoron lévő egyéb tartalmat.

7. Nyugtázó üzenetek

Igen Nem

pl.: HIányzáskezelésnél a mentés utáni
üzenetet tilthatjuk le.

8. Szűkített adatbevitel

Igen Nem

A kapcsoló nemre állításával lehetőség van
néhány adatbeviteli mező kitöltési
kötelezettségét meszüntetni.

9. Csoportos beszedés fájl

Annak érdekében, hogy a program együtt

mentési helye

tudjon működni a bankszámlákat kezelő
szoftverrel (pl.: OTP esetében Electra), úgy
szükséges egy olyan helyi vagy hálózati
könyvtár megadása, amely cserehelyként a
banki rendszerben is beállítható.

11. Táblázatkező helye

Tallózással megadható a számítógépre
telepített táblázatkezelő szoftver elérési helye.
A táblázatkezelő lehet MS Excel, vagy
Libreoffice scalc, illetve bármely olyan
szoftver, amely képes az az excel
fájlformátum kezelésére.
Amennyiben megadja a táblázatkezelő helyét,
úgy azokban a menüpontokban, amelyeknél
excel formátumban készül a lista, a
listakészítés végén a táblázatkezelőben
betöltésre és megjelenítésre kerül az
eredményfájl.

Támogatás
Paraméter

Válasz Értelmezés

1 A támogatás Áfa kulcsa

Számlázás
Paraméter

0-99

Alapértelmezett érték 27 %., a
felhasználó által nem módosítható.

Válasz

Értelmezés

1. Előösszesítő nyomtatás a
számlanyomtatás előtt

Igen /
Nem

A valós számlanyomtatás előtt lehetőség
van a legenerálandó számlák tartalmáról
listát készíteni. Ez a funkció azért hasznos,
mert több számla egyidejű nyomtatása előtt
meggyőződhetünk az előkészítő munkánk
pontosságáról.

2. Az első számla típusa a
hónapban automatkus
számlanyomtatáskor

Előleg /
Attól függően, hogy a havi térítési díj
végszámla kiszámlázása mikor történik, lehetőség van
előlegszámla vagy végszámla
nyomtatására.

3. Az előző időszakok
számlázása megtörténjen
automatikusan

Igen /
Nem

4. Csak SZÁMLA megnevezést Igen /
kíván a számlán
Nem
szerepeltetni

Amennyiben igen választ adunk (ez az
alapértelmezett válasz), úgy minden
meglévő előző havi hátralék és túlfizetés
számláját is elkészíti a program. Nem
válasz esetén csak az akutális feldolgozási
időszak számlázása történik meg.
Mint ahogy az a 2.pontban is megjelent, a
program a számlázás időpontja szerint
előleg illetve végszámlát képes első
számlaként készíteni. Ebből következik,
hogy a számlázás ügymenete szerint

lehetséges számlatípus a helyesbítő
számla, a sztornó számla, illetve egyedi
összegű számla. Amennyiben nem kívánjuk
ezen típus megjelöléseket a számlán
szerepeltetni, adjunk Igen választ a felett
kérdésre. Egyébként Nem válasz esetén
minden számla nevében megjelölésre kerül
a számla típusa.
5. A befizető aláírásának helyét Igen /
rányomtassuk a számlára
Nem

Alapértelmezetten a befizető aláírásának
helye rákerül a számlára.

6. Több számlás személyeknél Igen /
nyomtassunk összesítőt a
Nem
számlára

Alapértelmezett válasz az Igen.
Ez a funkció a 3.pontra adott igen válasz
esetén kap értelmet. Az egy számlázási
ciklusban (egy myomtatás alatt) nyomtatott
számlára rákerül a számlák összesenje,
ezzel megkönnyítve a pénztár kezelését.

7. Minden számla külön lapra
kerüljön

Igen /
Nem

Alapértelmezett válasz az Igen.
A számla fektetett A5 méretű, kivéve, ha a
tételsorok számla ezt nem engedi meg.
Ebben az esetben A4 méretben készül a
számla.
A kérdésre adott Nem válasz esetén a
számlák az A5 méretű számlákból kettő
kerül egy A4-es lapra.
Amennyiben a számla példányszáma
nagyobb mint egy, az eredeti számlát
mindig a másolatok követik nyomtatásban.

8. Számlabefizetésnél
megengedett az étkezési
utalvány

Igen /
Nem

Alapértelmezett válasz a Nem.
Igen válasz esetén a számla végösszege
(vagy egy része) fizethető utalvánnyal is. A
melegétkezés utalvány kibocsátóját fel kell
vinni a Kódtörzs kezelése menüpont alatt.

9. Letiltja a 100% támogatást
tartalmazó számlák
nyomtatását

Igen /
Nem

Alapértelmezett válasz az Igen.

10. Nullás számlák nyomtatása

Igen/Nem Alapértelemezett válasz a Nem.

10. Vevőadatok részletezése a
számlán

Normál /
HIK

Befizetés
Paraméter
1 Visszautasítottak számlái
automatikusan
érvénytelenítésre kerüljenek

Szabályozható, hogy a számla fejlécében a
vevő adatai között szereljen-e a csoport
neve illetve a személy neve illetve a vevő
adószáma

Válasz Értelmezés
Igen / Igen válasz esetén a visszautasított csoportos
Nem beszedéshez tartozó számlákat
érvényteleníthetjük.

Szűrés
Paraméter
1 Listakészítéskor életkor
szerinti szűrés esetén
alkalmazott korcsoportok
Nyomtatási paraméterek
Paraméter

Válasz Értelmezés
1/2/3

Három korcsoport szerint tudjuk az érintett
listánkat leszűrni.

Válasz Értelmezés

1 A program által használt
nyomtató

A rendszer által felajánlott nyomtatók közül
választhatunk és állíthatjuk be a program
számára alapértelmezett nyomtatónak.

2 Nyomtatás előtt megtekinti
képernyőn a listákat

Igen /
Nem

Amennyiben látni szeretnénk a képernyőn az
elkészült listákat, állítsuk Igenre a választ.

3 A számlanyomtatáskor
használt papírméret

A4/A5

Alapértelmezetten a rendszer A4-es papírra
készíti a számlát

Mentés - FTP kapcsolat
Paraméter
1 A mentés helye
(elsődleges mentési hely)

2 Helyi meghajtó esetén a
mentés helye
(másodlagos mentési hely internet hiányában)

Válasz

Értelmezés

FTP fiók Alapértelmezetten az FTP fiókba mentést
/ helyi
támogatja a rendszer. Ez azt jelenti, hogy
meghajtó minden felhasználó egy fiókot (mentésre
szolgáló tárterületet) kap a regisztrációkor a
rendszer használatához.
Minden alkalommal, amikor a program kezelője
elindítja a mentést, a felhasználói egyedi FTP
fiókjában eltárolásra kerül a pillanyatnyi állapot
mentése.
Amennyiben nincs internet kapcsolat a
felhasználó számítógépén, úgy a mentés egy
létező helyi vagy hálózati könyvtárba kerül
letárolásra.
A program használatba vételének feltétele,
hogy vagy FTP fiók és a helyi vagy egy hálózati
meghajtón egy létező könyvtár helye
beállításra kerüljön.

Email kapcsolat
A rendszer alapértelmezésben biztosít egy postafiókot, amely segítségével a postázás
elvégézhető. Természetesen azonban ezek a beállítások módosíthatók, bármilyen más, a
felhasználó által használt postafiók adataira.
A postafiók segítségével a térítési díjat fizetők részére emailben kiküldhetők a havi értesítő
szelvények. Ehhez a email kapcsolat beállításán túl a személy törzsadatihoz fel kell vinni
azt az email címet, amelyre a rendszer postázni fogja az értesítő szelvényt pdf
formátumban.

Az üzenet tárgya bármilyen bármilyen szövegre átírható. Ugyancsak módosítható az ALAP
könyvtárban található email.txt szövegfájl. Ez a szöveg jelenik meg az email
szövegtörzsében. Amennyiben saját postafiókot kíván használja, úgy a
beállításokattesztelheti a munkalap alján található gomb segítségével.
Paraméter
Alapértelmezés
Értelmezés
1 A küldő SMTP
szerver címe
A küldő neve

vps.noisoff.hu

Bármilyen saját szolgáltató címe
megadható.

Menza értesítés

Szabadon átírható, pl. az Intézmény
nevére

A küldő email címe postazas@noisoft.hu
A postafiókhoz
tartozó jelszó

fejlesztők által beállított

Az üzenet tárgya

Intézményi térítési díj
értesítés

Szabadon átírható bármilyen
szövegre..

Az üzenet szövegét C:\xMenza\ALAP\email.txt
tartalmazó fájl

Betallózható bármilyen más fájl.
Egyetlen kikötés, hogy ne
használjanak ékezetes fájlnevet és a
fájl tartalma egyszerű szöveg legyen.

A mail kapcsolat
tesztelése

A gomb segítségével leellenőrizhető
a beállítások helyessége. A helyes
beállításról üzenet tájékoztatja a
program kezelőjét.

A paraméterek eltárolásához kattintsunk a Mentés és kilépés
gombra, ha már befejeztük a paraméterek kezelését. Az Alkalmaz
gombot akkor érdemes használni, ha még tovább akarjuk
szerkeszteni a paramétereket, de az eddig elvégzett változtatásokat
el akarjuk tárolni.
Eltárolás nélküli kilépéshez kattintsunk a Kilépés mentés nélkül
gombra.
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Szolgáltatási jegyzék kivonat
Törzsadatok kezelése ››

A szolgáltatás adókötelezettségének beállítására szolgáló
menüpont. A rendszer évente tárolja el a felhasználók által feltöltött,
illetve aktualizált SZJ kivonatot. Az évszám megadása után
megjelenik a rendszerben használható SZJ számok listája.
A lista minden sora egy-egy SZJ bejegyzést, vagyis SZJ számot,
SZJ megnevezést és a szolgáltatáshoz tartozó áfa értéket tartalmaz.
Új SZJ sort az [Új SZJ szám felvitele] gombbal lehet felvinni.
Megadva az SZJ számot, a megnevezését és az SZJ számhoz
rendelt áfát a [Mentés] gombbal lehet a rögzített adatokat eltárolni.
Módosítani a már felvitt SZJ számot az [Módosítás] gombbal lehet.
Törölni a tévesen felvitt ill. szükségtelenné vált SZJ sort [Aktuális
SZJ törlése] gombbal lehet.
A rendszerben felvitt SZJ adatokat hozzá kell rendelni a térítési
díjakhoz a Kódtörzs kezelése menüpont alatt. A hozzárendelés után
a program az aktuális nyitott feldolgozási időszakban minden érintett
személy adatain átvezeti a változást.
Az aktuális SZJ számokat minden év megnyitásakor felül kell
vizsgálni és a KSH illetve az APEH honlapján kiadott hivatalos
SZJ jegyzék alapján aktualizálni kell. Ennek végrehajtása a
felhasználó feladata és felelőssége!
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Ügyintézõk
Törzsadatok kezelése ››

A menüpontba lépve megjelennek a rendszerbe felvitt ügyintézők
nevei.
Induláskor már létezik egy ügyintéző: noisoft Jelszava: noisoft
Amennyiben már vittek fel ügyintézőt, akkor a noisoft ügyintéző a
továbbiakban nem használható, de ezt az ügyintézőt más ügyintéző
nem törölheti, nem módosíthatja.
Az intézményben több ügyintéző is megadható, de ennek akkor van
értelme, ha a programot több ügyintéző kezeli, illetve hálózatban
használják a programot.
Új ügyintéző felvitelét az [Új ügyintéző] gombra kattintva
kezdeményezhetünk. Ekkor az ablakban az ügyintézői adatok
területen az ügyintéző nevét kell megadni - maximum10 karakteren.
Utána a jelszó megadása következik egymás után kétszer
ugyancsak max.10 karakteren. A jelszó hossza legalább 5 karakter
kell legyen.
Jelszómódosításhoz az ügyintéző nevén állva kattintsunk a
"Jelszómódosítás" gombra.
Minden ügyintéző csak a saját jelszavát módosíthatja. A rendszerbe
felvitt ügyintéző nem törölhető.
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Havi munka
A teljes havi munkát itt lehet elvégezni. A menüben szereplő
menüpontok abban a logikai sorrendben követik egymást, amilyen
sorrendben az ügyintéző előzőleg a munkaterület kézi feldolgozását
is végezte.
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Havi nyitás
Havi munka ››

Ebben a menüpontban kezdhetünk hozzá a havi munkához. Ahhoz,
hogy egy hónap anyagához hozzáférjünk, a menüpontot le kell
futtatni. Ekkor létrejönnek azok az adattárak, amelyek a hónapra
vonatkozó létszám és pénzügyi adatokat tárolják A menüpontba
lépve az intézménylista ablak nyílik meg, ahol a megnyitni kívánt
intézményt az [Enter] billentyűvel választhatjuk ki. A kiválasztás után
egy biztonsági vizsgálat után indítható a nyitás.
A program első használatakor az intézményi adatok
megadásakor az első feldolgozásra kerülő hónap anyaga
megnyitásra kerül.
Hónapot megnyitni csak az előző hónap lezárása után lehet!
Amennyiben a nyitás végrehajtható, a képernyő közepén megjelenő
ablakban nyugtázható az automatikusan felajánlott következő
időszak év-hónap értéke. Ezen csak akkor kell változtatni,ha
valamilyen okból (pl.:nyári szünet) ki kell hagyni hónapokat a
feldolgozásból. A nyitás ablakában a program tájékoztatásként kiírja,
hogy a megadott időszakban mennyi lesz az étkezési napok száma.
A "Mehet a (évszám) év (hónapnév) hónap anyagának nyitása?"
kérdésre adott Igen válasszal elindul a hónap nyitása. A nyitás alatt
a program létrehozza a hónap feldolgozásához szükséges
állományokat, majd a hónap napkiosztásának megfelelően minden
személynek kiszámítja a tárgy havi előleg összegét, a támogatás
összegét (ha van), és ezek ismeretében kiszámolja a befizetendő
összeget. Amennyiben a havi nyitás egyben egy új naptári év
nyitása is, kontrollálja az új évben használandó szolgáltatási jegyzék
(SZJ kivonat) meglétét és feltöltöttségét. A nyitás végén az SZJ
számokkal kapcsolatos üzenetet kapunk, a program arra
figyelmeztet minket, hogy a feldolgozás megkezdése előtt az SZJ
kivonat aktualizálását - ha szükséges - el kell végezni.
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Elõkészítés
Havi munka ››

Amennyiben nem napi létszámjelentést alkalmaznak az
intézményben, úgy a havi anyag megnyitása után a program
segítségével csoportonként előállíthatók un. strigulás lapok",
amelyeken jelölhető a csoportba tartozó személyek hiányzása. A
hónap végén ezekről a lapokról lehet felvezetni a hiányzást a
rendszerbe.
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Hiányzásjelentõ lap az aktuális hónapra
Havi munka ›› Elõkészítés ››

Azok a felhasználók kapnak támogatást a menüpont használatával,
akiknél a hiányzásjelentés nem naponta történik, hanem havonta
jelentik le a létszámadatokat.
A menüpontba lépve válasszuk ki az intézménylistából a kívánt
intézményt és adjuk meg a listázási feltételeket. Válasszuk ki a
listára kerülő időszakot és döntsük el, hogy a már rendszerbe felvitt
(letárolt) hiányzások rákerüljenek-e listákra. Majd az intézmény
kijelölt időszakában érvényes csoportlistában jelöljük ki azokat a
csoportokat, akik részére hiányzásjelentő lapot akarunk nyomtatni.
A hiányzásjelentő lapok bármely hónapra kinyomtathatók, akár
visszamenőlegesen is. A hiányzásjelentő lap fejlécére felkerül az
intézmény és a csoport neve, táblázatos formában a személyek
adatai. A táblázat egy-egy sora a személy nevét és napkiosztását
tartalmazza: a szombatok, a vasárnapok és - a megadott
feltételeknek megfelelően - a korábban bejelölt hiányzások is
felkerülnek a hiányzásjelentő lapra.
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Hiányzásjelentõ lap prognózis alapján
Havi munka ›› Elõkészítés ››

Azok a felhasználók kapnak támogatást a menüpont használatával,
akiknél a hiányzásjelentés nem naponta történik, hanem havonta
jelentik le a létszámadatokat.
Ebben a menüpontban az aktuális feldolgozási időszakot követő
három hónap valamelyikére készíthetünk hiányzásjelentő lapot. A
menüpont az aktuális hónap személyeivel kitöltve készíti el a
hiányzásjelentő lapot, a kiválasztott feldolgozási időszak
napkiosztását hazsnálja fel a szombatok és a vasárnapok
bejelölésére.
A menüpontba lépve válasszuk ki az intézménylistából a kívánt
intézményt és adjuk meg a listázási feltételeket. Válasszuk ki a
listára kerülő időszakot, majd az intézmény csoportlistában jelöljük ki
azokat a csoportokat, akik részére hiányzásjelentő lapot akarunk
nyomtatni.
A hiányzásjelentő lap fejlécére felkerül az intézmény és a csoport
neve, táblázatos formában a személyek adatai. A táblázat egy-egy
sora a személy nevét és napkiosztását tartalmazza: a szombatok, a
vasárnapok és - a megadott feltételeknek megfelelően - a korábban
bejelölt hiányzások is felkerülnek a hiányzásjelentő lapra.
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Értesítõ készítése a havi befizetéshez
Havi munka ›› Elõkészítés ››

Az értesítők pdf formátumban készülnek. Ennek oka az, hogy az
értesítő szelvények a kivánt személyek részére emailben is
megküldhetők.
Értesítő lista a havi befizetéshez

Az értesítő lista azokban az intézményekben használható, ahol a
számlakészítés előtt a befizetőket tájékoztatni kell a havi fizetendő
térítési díjról, de nem szükséges minden személy részére értesítő
szelvényt kiadni.
Az értesítő lista személyenként egy-egy sorban tartalmazza a havi
előírást, a támogatás összegét és a befizetendő összeget.
Értesítő szelvények a havi befizetéshez

Az értesítő szelvény azokban az intézményekben használható, ahol
a számlakészítés előtt a befizetőket tájékoztatni kell a havi fizetendő
térítési díjról. Az értesítő kellő részletezettségben bontva tartalmazza
a havi előírást, a támogatás összegét és a befizetendő összeget.
Az értesítő szelvény nyomtatása megelőzi a számlakészítést,
számlanyomtatás után értesítő nem nyomtatható.
Az elkészült értesítőket pdf formátumban jeleníti meg a program. A
megjelenítő alkalmazás a számítógép beállításától illetve attól függ,
hogy milyen pdf fájl megjelenítésére alkalmas szoftvert telepítettek
korábban a számítógépre.
Amennyiben nem jelennek meg az elkészült értesítők, annak az az
oka, hogy nincs pdf olvasó program telepítve a számítógépre. Ebben
az esetben egy pdf olvasó telepítése után meg kell ismételni a
listázást. A lista elkészülte után a program megkérdezi, hogy
elküldje-e az értesítőt a kijelölt személyeknek. Természetesen csak
azoknak a személyeknek lehet elküldeni, akiknek korábban a
törzsadataihoz felvitelre került a személy email címe.
A küldés sikerességéről illetve sikertelenségéről tájékoztató üzenetet
küld a program.

AZ ÉRTESÍTŐ KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM HASZNÁLHATÓ,
NEM HELYETTESÍTI A SZÁMLÁT !
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Számlázással kapcsolatos feladatok
Havi munka ››
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Számlakészítés az xMenza rendszerben
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ››

A rendszer általános számlázási szabálya:
A program első használatba vételekor - az intézmény felvitelekor - a
rendszer automatikusan megnyitja az intézményhez tartozó
számlatömböt, amelybe tartozó számlákat öt karakteres betűjel + 7
számjegyű számlaszám azonosít. A betűjelet a rendszerben olyan
algoritmus készíti el, amely azt biztosítja, hogy a rendszerbe
felvihető intézményeknek nem lehet ugyanaz a számlaazonosító
betűjele. Az így beazonosított számlatömb számláinak számlaszáma
1-től kezdődik, és ez a számlaszám minden elkészített számla után
1-el növekszik.
Mivel a hétjegyű számlaszám 9999999 különböző számlát jelent, és
a legnagyobb intézmény sem nyomtat évente százezernél több
számlát, ez a számlaszám intervallum 100 évre elegendő. E miatt a
rendszer nem indítja újra a számlaszám képzést minden év január 1én, hanem folyamatosan biztosítja a számlaszám növekedését.
A számlakészítés folyamata
1. Az

adott intézmény kiválasztott csoportjából kijelöljük azokat a
személyeket, akik részére számlát kívánunk nyomtatni. (A
számlakészítéshez legalább egy személyt ki kell jelölni).
2. A személylistából a Számlakészítés a kijelölt személy részére
gombra kattintva léphetünk tovább és adhatjuk meg hogy mely
időszak figyelembe vételével és milyen számlát szeretnénk
nyomtatni. A térítési díj szedésére jellemző, hogy a havi
szolgáltatási időszakokban képződhet hátralék illetve túlfizetés,
ezáltal az ügyintézőnek személyenként több időszakot kellene
figyelemmel kísérnie. Ezt a terhet veszi le a rendszer az
ügyintéző válláról. A beépített automatizmusok révén a program
minden számlakészítéskor figyeli a már lezárt időszakokat is és
a számlázásra kijelölt személyeknek minden időszak
figyelembevételével készíti el a számláit.

3. A

számlázási feltételek megadásánál adhatók meg a számla
fejrészére kerülő adatokat (számla kelte, teljesítés ideje és
fizetési határidő, valamint a példányszámot.
4. A számlázási feltételek helyes megadása után a rendszer
összegyűjti a számlázásra kijelölt személyek számláit és a
számlákról előösszesítőt készít. Ez az előösszesítő a
Paraméterek menüpont alatt kikapcsolható. Az elkészített
előösszesítő megjelenik a képernyőn és általános tájékoztatást
nyújt a kiszámlázott összegekről. Ez a lista szükség esetén
kinyomtatható.
5. A következő fázis a számlák kinyomtatása. A program
nyomtatóra küldi a legenerált számlákat és várakozik az
ügyintéző visszajelzésére. A számlázási ciklus lezárására egy
menü szolgál. A menüben három választási lehetősége van az
ügyintézőnek.
1. Abban

az esetben, ha a számlák nyomtatását a nyomtató
befejezte, az ügyitézőnek meg kell adni az utolsóként
kinyomtatott számla számát. Ezt az utolsó kinyomtatott
számláról kell leolvasnia.
2. Abban az esetben, ha a számlák nyomtatását a nyomtató
befejezte, de nem sikerült minden számlát kinyomtatni, az
ügyitézőnek meg kell adni az utolsóként kinyomtatott
számla számát. Ezt az utolsó kinyomtatott számláról kell
leolvasnia.
3. Abban az esetben, ha a nyomtatás valamilyen okból el
sem kezdődik, akkor a számlaciklust lezáró menüben az
első menüpontot kell választani, amellyel azt jelzi a
rendszernek, hogy ebben a számlázási ciklusban egyetlen
egy számla sem került kinyomtatásra.
Mindhárom esetben a legenerált számlák az érintett
személyek adatai között eltárolásra kerülnek.
Ha nem minden számla került kinyomtatásra, akkor a
számkaszám visszarögzítése után a rendszer figyelmeztető
üzenetet küld a program kezelőjének, amelyben közli a
legenerált számlatartomány kezdetét és végét, és felhívja a

figyelmet arra, hogy a nyomtatásból elmaradt számlák
kinyomtatását a Számlamásolat készítése menüpont alatt kell
pótolni.
Általános számlázással kapcsolatos szabály, hogy a rendszer nem
vállalja át a számlakészítés felelősségét, az ügyintéző
felelőssége a számlázás figyelemmel kísérése és szükség
esetén a beavatkozás elvégzése. Minden számlázási ciklus végén
az ügyintézőnek meg kell vizsgálni, hogy az utolsó ciklusban
előállított számlák kezdő sorszáma helyesen követi-e az előző ciklus
lezáró számlaszámát, valamint hogy az utoljára előállított számla
sorszáma valóban az ő általa bevitt sorszámmal megegyezik-e.
Mivel a rendszer az ügyintéző munkavégzését dokumentálja,
lehetőség van az esetleges ügyintézői hibák visszakeresésére is.
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Automatikus számlakészítés több személy részére
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés az xMenza
rendszerben ››

Hagyományos számlakészítés alatt értjük azt az automatikus
folyamatot, amelyben a számlázás szempontjából az ügyintézőnek
nem kell az előző időszakokat figyelni, mert ezt a rendszer
automatikusan megteszi. A számlák minden időszakra a
számlakészítés szabályai szerint elkészülnek.
A számlázás részletes leírása
A térítési díjak befizetésének négy módja van: készpénzzel,
átutalással illetve csekken történő és csoportos beszedéssel történő
befizetés.
Ebben a menüpontban készíthetők el a térítési díjat fizetők részére
kiadandó számlák. A menüpontba lépve válasszuk az
intézménylistából a kívánt intézményt, majd az intézményhez tartozó
csoportlistában a csoportot. Az ablak bal oldalán található
személylistában jelöljük ki azokat a személyeket, akik részére
számlát akarunk készíteni. A kijelölt személyek neve előtt egy
nagyobb jel jelenik meg.
A személylista alatt taláható
gombra kattintva az ablak jobb oldalán megjelenő számlázási
feltételekhez férünk hozzá.
Számlázási feltételek
Első lépésben eldönthető,hogy mely hónapok számlái kerüljenek
előállításra. Az első kérdés "Kiszámlázásra kerülön az aktuális
hónap?" előtt elhelyezett négyzetbe kattintásva lehet szabályozni az
aktuális hónap számláinak előállítását. Amennyiben a négyzetbe
kattintva zöld pipa látható, az aktuális havi számlák elkészülnek,
üres négyzet esetében nem készül számla. Alapértelmezetten a
rendszer elkészíti az aktuális hónap számláit. Ebben az esetben a
fenti kérdés alatt látható az "Aktuális hónapra készítendő első

számla" szöveg és a számla típusát beállító lebomló menü. Az
aktuális nyitott hónapra kibocsátott elsző számla
típusa előlegszámla vagy végszámla lehet.
Első esetben a program az aktuális hónapra előlegszámlát
nyomtat, amely a számlakészítés pillanatában aktuális fizetendő
előleget tartalmazza. Az előlegszámlát akkor kell készítenünk, ha a
hónap lezárása még nem történt meg és a teljesítés még változhat a
hónapban (hiányozhat a személy, lemondhatja az étkezését). A
hónap lezárása után, illetve újabb befizetés esetén már végszámla
készül a személy részére.
Végszámla készítése akkor javasolt, ha az adott időszakot pénzügyi
szempontból le akarjuk zárni, és/vagy feltételezzük, hogy a
teljesítés már nem változik. Ekkor a kérdésre adandó válasz
átállítható végszámlára.
A következő számlázási feltétellel megadható, hogy az előző
időszakokat figyelje-e a rendszer, vagy sem. Amennyiben igen
választ adunk, úgy a rendszer minden olyan korábbi hónapot
számlázni fog, amelyben nullától eltérő egyenleget talál.
Kötelező adatként megadandó a számla kelte, a teljesítés időpontja
és a fizetési határidő. A számla kelte esetében megadható, hogy az
utolsó számla elkészítésének dátumát vagy az aktuális napi dátumot
vegye alapértéknek.
A számlakészítés dátuma bármely, az előző számla
készítésének dátumánál későbbi dátum lehet. Ezt figyelembe
véve ennek a dátumnak a megadása nagyon fontos, hiszen
meghatározza a következő számlanyomtatás lehetséges
dátumát is!
Fontos adat az egyidejűleg kinyomtatandó számlák példányszáma.
A számlapéldányok egymás után kerülnek kinyomtatásra.
Az ügyintéző munkájának megkönnyítése érdekében a számlázási
feltételeknél beállítható, hogy több hónap számlázása esetén
minden számlára rákerüljön az összes kiszámlázott hónap
egyenlege. Amennyiben az összesítés rányomtatását választjuk, úgy

az ügyintézőnek nem kell a számlák végösszegeit összeadni, ezáltal
a munka felgyorsul.
A számlázási feltételek között beállítható, hogy a számlákon
milyen befizetési mód szerepeljen. Alapértelmezetten a program
az adott feldolgozási időszakra rögzített befizetési móddal készíti a
számlát, azonban egy lebomló menüben kiválasztható, hogy a
számla befizetési módja ettől eltérő legyen.
Az első menüpontot választva a személy részére minden (az
aktuális és az esetleges előző havi) számláján a befizetési mód az
aktuális hónapra beállított befizetési mód kerül.
Például valaki korábban készpénzzel fizetette a számláját, de az
aktuális feldolgozási időszakra csoportos beszedésre vált, akkor
ebben az esetben minden számlája csoportos befizetési móddal
készül.
A második menüpont esetén a minden hónap számlája az adott
hónapra beállított befizetési móddal készül.
A harmadik menüpont alatt lehetőség van a fenti két lehetőségtől
eltérő befizetési módot kiválasztani.
Például a személy eddig csoportos beszedéssel fizette a számláit,
de a levonás fedezethiány miatt nem történt meg.
Ekkor kiadható részére - igény szerint - akár csekkes, átutalásos
vagy akár készpénzes számla is.
A számlanyomtatás folyamata
Ha a program a kijelölt személyek között talál olyan személy(eke)t,
aki(k) részére számlát lehet nyomtatni, akkor előkészíti a
számlanyomtatást és az előkészítés végén számlázási összesítőt
nyomtat, amely soronként tartalmazza az egyes időszakokra
számlázandó összeget.
A lista áttekintésével biztosítható, hogy a számlák beltartalma
megfeleljen a valóságnak. Amennyiben hibát fedez fel a listában,
akkor a számlanyomtatást nem kell elindítani, az "Indítható a
számlanyomtatás?" kérdésre nem választ kell adni.
Mi történik ezután ?

Normál működés esetén a program a számlákat a nyomtatóra küldi,
ahol kinyomtatásra kerülnek. Hiba esetén a nyomtatás vagy el sem
indul, vagy valamilyen technikai ok miatt idő előtt leáll(hat). Az
ügyintézőnek meg kell várni a számlák kinyomtatását (a nyomtató
leállását), majd a képernyőn megjelenő ablakban meg kell adni az
utolsónak jól kinyomtatott számla számát. Ha a megadott
számlaszám nem egyezik meg a rendszer által nyilvántartott
számlaszámmal, akkor a program erre figyelmeztető üzenetet küld,
amit meg kell erősíteni.
A rendszer a megadott számlaszámot összehasonlítja az utolsó
eltárolt - nyomtatóra küldött - számla számával.
Egyezőség esetén a nyomtatást teljesen sikeresnek veszi,
egyébként az eltérésről hibaüzenetet küld a program kezelőjének.
Utóbbi esetben a nyomtatásból kimaradt számlák nyomtatását a
Számlamásolat készítése menüpont alatt pótolni kell. A ciklus
lezárását követően lehet csak újabb számlákat nyomtatni.
A térítési díjat fizető személyek részére kiadott számlák
számlaszáma intézményhez kötött, vagyis minden intézmény
számlaszámozása -amennyiben a felhasználó másként nem állítja
be - betűjel+'0000001'-el kezdődik. Az utoljára kiadott számla
számát a Törzsadatok - Intézményadatok menüpont alatt az adott
intézmény adatai között tekinthetjük meg.
A rendszerben előállított számlákat a Számlamásolat készítése
menüpont alatt illetve a személy nevén állva az F3 illetve F4
billentyűvel elérhető személyinformációs ablakban lehet
megtekinteni.
A kiadott számlák a közforgalomba kapható számlatömbök
számlaformátumával azonos felépítésűek. Az eladó adataihoz az
intézmény neve, címe és adószáma kerül. A vevő adatai a térítési
díjat fizető neve, lakcíme és csoportja. A fizetési mód lehet
készpénz, átutalás illetve csekk, vagy csoportos beszedés. A
számlakészítés dátuma, teljesítés dátuma és fizetési határidő a
számlázási feltételeknél megadott értékek. A számlaszámot az
intézményadatoknál eltárolt számlaszámból generálja a rendszer.

A tételsorok étkezésenként tartalmazzák a személy által fizetett
összeget. Levonandó tételként szerepel a számlán a személy
részére adott támogatás. A számla alsó felében a számlán szereplő
tételek áfa kategóriánként való megbontása található adóalap, áfa,
bruttó összeg megbontásban. Végszámlán a lezárt hónap
fogyasztásának tételei után az előlegszámla tételeinek levonásai
következnek, majd ezek összesítése áfa bontásban.
Nagyon fontos! Az utólagosan nyomtatott számlák és a végszámlák
arra az időszakra készülnek, amelyben a hátralék illetve a túlfizetés
képződött.
Az eredeti számláról másolatot a számlamásolat készítése
menüpont alatt készíthetünk.
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Számlázási ciklus lezárása
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés az xMenza
rendszerben ›› Automatikus számlakészítés több személy részére ››

Nornál működés esetén a kijelölt személyek részére elkészült
számlák nyomtatóra kerülnek. A nyomtatás megtörténtét az
ügytézőnek kell visszajelezni a program számára. Mindaddig, amíg
ez meg nem történik, nem lehet továbblépni. Alapértelmezett módon
a progam kéri az ügyintézőt, hogy adja meg a számla betűjele
(számlatömb azonosító) nélkül az utoljára jól kinyomtatott számla
számát. A számlaszámot előnullázás nélkül kell megadni, majd a
gombbal lezárni a számlázási ciklust.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utolsó kinyomtatott számláról
olvassuk le a számlaszámot és ezt a számot rögzítsük vissza a
"Számlanyomtatás lezárása" ablakban. Ha jól adtuk meg a
számlaszámot, úgy a rendszer lezárja a nyitott számlázási ciklus és
a program visszatér a személyek kijelölése ablakhoz.
Ha valamilyen technikai ok egyetlen számlát sem nyomtatott ki a
nyomtató, akkor a számlázási ciklus lezárásához kattintsunk az
"Egyetlen számlát sem nyomtatott ki a nyomtató" előtti körbe, majd
kattinsunk a
gombra.
Bármely módon is lépünk ki a ciklus lezárásából, a legenerált
számlák elrárolásra kerülnek az érintett személyeknél. Ha nem
sikerült minden számlát papírra nyomtatni, ezt a Számlamásolat
készítése menüpont alatt pótolhatjuk.
Lezárás előtt lehetőségünk van a számlák azonnali leigazolására. Az
ablak felső részében kiírásra kerül az előállított gépi számlák
számlaszám tartománya. Alatta a következő választási lehetőséget
kapjuk:

Amennyiben az első sor előtt álló négyzetbe kattintunk (egy zöld
pipa jelenik meg a négyzetben), úgy engedélyezzük, hogy
lezáráskor a most előállított készpénzes számlákat befizetettre
állítsa a program. Amennyiben csak a nullás összegű számlákat
szeretnénk befizettre állítani, úgy tegyünk pipát a második sor előtt
található négyzetbe is.
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Egy személy számlázása
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés az xMenza
rendszerben ››

Mindaddig, amíg az automatikus számlakészítéskor egy menetben
(egy számlási ciklusban) több személy részére is készíthető számla,
ez alatt a menüpont alatt egyszerre csak egy személynek készíthető
számla.
Az intézmény és a csoport kiválasztása után tudjuk kiválasztani azt a
személyt, akinek számlát szeretnénk készíteni. Az ablak bal oldalán
látható személylistában a személy nevén kattintva indítható a
számlakészítés. Az ablak jobb felső részében táblázatos formában
láthatók azok a hónapok, amelyekre számla készíthető a személy
részére. Alapértelmezetten a számlázható hónapok neve előtt
látható nagyobb jel jelzó, hogy számlázásra kijelölt hónapról van
szó.
A számlázás elindítása utána az ablak jobb alsó felében állíthatók
be a számlázási feltételek.
A számlázás további folyamata megegyezik az automatikus
számlázás menüpontnál leírtakkal.
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Egyedi számla készítése
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés az xMenza
rendszerben ››

Mindaddig, amíg az automatikus számlakészítéskor egy menetben
(egy számlási ciklusban) több személy részére is készíthető számla,
ez alatt a menüpont alatt egyszerre csak egy személynek készíthető
számla. A számla összegét nem a rendszer számolja ki, hanem az
ügyintéző adhatja meg. Az összeg felső határa a személy aktuális
havi egyenlege.
Az intézmény és a csoport kiválasztása után tudjuk kiválasztani azt a
személyt, akinek számlát szeretnénk készíteni. Az ablak bal oldalán
látható személylistában a személy nevén kattintva indítható a
számlakészítés. Az ablak jobb felső részében adhatók meg a
számlázási feltételek (számlakészítés dátuma, fizetési határidő,
teljesítés, valamint a példányszám).
A számlázás további folyamata megegyezik az automatikus
számlázás menüpontnál leírtakkal.
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Számlamásolat készítés
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés az xMenza
rendszerben ››

Az intézmény kiválasztása után meg kell adni azt az időszakot,
amelyben az eredeti számla készült. Az időszak megadása után a
képernyőn megjelenő ablakban a számlák egy-egy sorban
látszanak.
A számlasor felépítése: időszak, amelyre a számla készült,
számlaszám, számla kelte, összeg, befizetés dátuma. A kívánt
számlára rákeresni:
1. Lapozásos rákereséssel,
2. a számlaszám begépelésével,
3. az [F2] leütése után a teljes számlaazonosító
(betűjel+számlaszám) megadásával lehet.
4. az [F5] leütése után a vevő nevéből az első néhány betű
megadásával lehet.
Több számla kijelölésére használhatók a [+][-][*][/] billentyűk.
Billentyű Jelentése
--------- -----------------------------------------------------------------[+]
Az időszakhoz tartozó összes, feltételeknek megfelelő
számla kijelölése
[-]
Az időszakhoz tartozó összes kijelölt számla kijelölésének
megszüntetése
[*]
A megjelenő ablakban megadható az a számlaintervallum,
amelyet ki akarunk jelölni
[/]
A megjelenő ablakban megadható az a számlaintervallum,
amelynek a kijelölését meg akarjuk szüntetni
A kijelölés után a másolatkészítést az [Enter] leütésével lehet
elindítani. A nyomtatás indítása előtt meg kell adni a nyomtatáshoz
használt papír típusát (egyedi lap / leporelló) és a nyomtatandó
példányszámot. A rendszer a számlanyomtatáshoz hasonlóan itt is

eltárolja a másolatkészítés tényét, amiről a későbbiekben a számlán
állva az [F4] leütésével nyerhetünk információt.
Bármely számlát megtekinthetünk az [F3] billentyű leütésével. Az
[F3] leütésére a képernyőre kerül az aktuális számla nyomtatási
képe. A számlaképből a számlalistába visszalépni az [Esc]
leütésével lehet.
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Sztonó számla készítése
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés az xMenza
rendszerben ››

Az intézmény kiválasztása után meg kell adni azt az időszakot,
amelyben az eredeti számla készült. Az időszak megadása után a
képernyőn megjelenő ablakban a számlák egy-egy sorban
látszanak.
Sztrornószámla csak abban az esetben készíthető, ha a számal
pénzügyi teljesítése még nem történt meg. Ez akkor is lehetséges,
ha a számlát már előállítottuk, de a kiadása nem történt meg és
abban az esetben is ha a kiadott számlát már vevőoldalon
bekönyvelték. Ezen feltételeknek megfelelő számlák jelennek meg
az ablakban.
A számlasor felépítése: időszak, amelyre a számla készült,
számlaszám, számlafizető neve, számla kelte, összeg, fizetési
határidő, befizetés dátuma.
A kívánt számlára rákeresve meg kell adni a számlakészítés
dátumát és a példányszámot. majd a tovább a sztornószámla
készítéshez gomb segítségével elkészíthető a sztornószámla.
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Számlakészítés utáni feladatok
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ››

Számlakészítés után az átutalással fizető személyek részére
lehetőség van átutalási banki állományt készíteni. A bank a
terheléseket feldolgozza és a feldolgozás eredményéről
visszaigazolást küld az intézmény részére. A visszaigazoló
állományt a program feldolgozza, a banki terhelések függvényében
leigazolja a banki terhelésekhez tartozó számlákat, szükség esetén
a többi számlát érvényteleníti, majd a feldolgozás eredményéről
listát készít.
Nyomtathatunk csekket az xMenza rendszerben készített
számlákhoz. A funkcióval megszemélyesíthetjük a biancó csekket.
Készíthetünk étkezési jegyet a befizetett étkezési napokra.
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Új terhelések küldése a bank felé
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés utáni feladatok ››

Az intézménylistában ki kell választani a kívánt intézményt. A
kiválasztott intézményhez tartozó csoportlistában vagy a
gombokkal csoportokat jelölhetünk ki, A csoportos
beszedésbe feladandó számlákat a számlakészítés napja illetve a
számla száma szerint szűkíthetjük. Itt első adatként a lemezkészítés
dátumát kell megadni.
A csoportos beszedés beállítása alatt lehetőségünk van a
leválogatás további szűkítésére a lakossági folyószámla kezelő bank
kiválasztásával. Amennyiben nem adunk meg folyószámla kezelő
bankot, úgy minden banki egy listába kerül.
A feladás dátuma általában az aktuális naptári nap, A beterhelés
dátumát úgy kell meghatározni, hogy a bankok közötti adatforgalom
biztonságosan befejeződjön.
A
gombra kattintva elindul a
legyűjtés, a folyamat végén lista készül a csoportos beszedésben
érintett személyekről. A személy neve mellett szerepel a beszedési
azonosítója, a számlaszáma, és a beterhelés összege.
A lista képernyőn megtekinthető, ellenőrizhető és amennyiben
bármilyen hibát észlelünk, a csoportos beszedés állomány készítése
megszakítható.
Amennyiben a lista tartalma megfelelő, elkészül a csoportos
beszedés állomány.
Az egyedi névvel azonosított fájl a ./BANK/KULDOTT alkönyvtárban
kerül elhelyezésre.
A program a csoportos beszedés küldött és fogadott állományairól
nyilvántartást vezet.
Annak érdekében, hogy az elkészített csoportos beszedés állományt
a banki terminál kezelni (azonosítani, ellenőrizni és az intézményi
bankszámlát vezető bank felé küldeni tudja), a program a feladás

végén egy - mindkét rendszer által elért helyre tölti. Ez lehet a
számítógép egy adott könyvtára vagy akár egy hálózati meghajtó
mappája is.
A banki terminállal megosztott tároló helye a Törzsadatok Paraméterek menüpontban a Rendszer funkciók alatt adható meg.

A csoportos beszedési fájl mentési helyét tartalmazó mező végén
látható gombra kattintva tallózható be a cserehelyként működő
könyvtár.

A hely betallózása után az OK gombra kattintva a cserehely
rögzítésre kerül. A Paraméterek ablakban a mentés és kilépés
gombra kattintva lehet az új paramétert elmenteni.
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Csekk nyomtatása
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés utáni feladatok ››

Ebben a menüpontban lehetőségünk van a kiszámlázott, de be nem
fizetett számlák alapján csekket nyomtatni. A csekknyomtatás előtt ki
kell jelölni azokat a személyeket, akik részére csekket akarunk
készíteni. A kijelölés a programban megszokott módon történhet:
például a szóköz billentyűvel a személylistában a kívánt személy
nevén állva.
A csekk lehet egyedi, vagy egy lapon maximum 3 darab, egymástól
perforált csekk.
Amennyiben leporellós csekkel rendelkezünk, maximum 3 darab
csekket hagyhatunk egy lapra. A perforációs csíkot leválaszthatjuk,
akkor a beállításoknál a perforáció méretére nullát kell beállítani.
Amennyiben a perforációs csíkot rajta hagyjuk a csekkeken, úgy le
kell mérni a csík szélességét és ezt az értéket kell megadni.
Szükség esetén függőleges margó méretet is állíthatunk, max. 15
mm értékkel. Normál esetben nyomdai csekket használva a
függőleges margó értékét 0-ra kell állítani.
A program lehetőséget biztosít a nem csekkes befizető részére is
csekket nyomtatni. Amennyiben ezt állítjuk be, úgy a rendszer nem
vizsgálja a személy befizetés módját, minden rendezetlen számlával
(és így egyenleggel is) rendelkező személy részére csekk
nyomtatható.
Eldönthetjük, hogy csak az aktuális hónapra készüljön csekk, vagy
figyelembe vegyük az összes, hátralékkal rendelkező hónapot.
A csekknyomtatás tényét a rendszer az ügyintéző visszajelzése
szerint nyugtázza.
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Étkezési jegyek nyomtatása
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Számlakészítés utáni feladatok ››

A menübe lépve a kívánt intézmény és csoport kiválasztásával
léphetünk a csoportba sorolt személyek listájába. A személylistában
a személy kiválasztásához kattintsuk a személy nevére. A kijelölt
személyek neve előtt egy nagyobb jel ">" jelzi, hogy a személy
listára kerül.
Az ablak jobb oldalán a listázási feltételek adhatók meg.
Kiválaszthatók azok az étkezések, amelyhez az adott személy
aktuális havi hiányzásait figyelembe véve étkezési jegy készül.
Amennyiben a "Minden kijelölt étkezés egy jegyre kerül" szöveg
előtti checkbox-ba kattintunk, akkor naponta csak egy jegy készül,
minden kijelölt étkezés erre az egy jegyen kerül kinyomtatásra.
A jegyek A4-es méretű lapra készülnek, három hasábos
formátumban. Egy étkezési jegy tartalmazza az intézmény nevét, a
személy nevét, az aznapi dátumot, a napi menüt (A vagy B) és az
étkezés kezdő betűjét.
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora

-R
-T
-E
-U
-V

NAGYON FONTOS!
Az étkezési jegy nem szigorú számadású, az ügyintéző a saját
felelősségére használhatja!
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Adatgyûjtés más rendszerekben történõ számlázáshoz
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ››

Amennyiben a rendszerben számolt térítési díjakhoz nem az
xMenza programban készítünk számlát, a menüpont alatt lehetőség
van a számlát megalapozó adatok legyűjtésére. A legyűjtött
számlaadatokat eltárolja a rendszert és az a Kapcsolatok - Feladás
más rendszerek felé menüpont alatt a külső számlázó rendszer által
definiált interfész segítségével átadhatók számlázásra.
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Adatgyûjtés az ASP rendszerben történõ számlázáshoz
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Adatgyûjtés más rendszerekben
történõ számlázáshoz ››

Az ASP rendszer felé két módon adhatunk át adatokat az xMenza
rendszerből. Alapesetben az xMenza rendszerben készült számlákat
tudjuk könyvelésre átadni az ASP-ben definiált formátumban. (Lásd
Kapcsolatok - Feladás más rendszerek felé - Elkészült számlák
átadása az ASP részére.)
Amennyiben a számlát nem az xMenza programmal kívánjuk
elkészíttetni, lehetőségünk van számlagenerálás előtt a számladatok
átadására. Ebben az esetben a program nem generál
számlaszámokat a számladatokhoz, a számladatok a fogadó ASP
rendszer által meghatározott formátumban átadásra kerülnek.
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Adatgyûjtés idegen rendszerben történõ számlázáshoz
Havi munka ›› Számlázással kapcsolatos feladatok ›› Adatgyûjtés más rendszerekben
történõ számlázáshoz ››

A menüpontot abban az esetben kell használni, ha a személy adott
havi túlfizetéséről / hátralékáról nem a rendszerben kívánunk
számlát készíteni, hanem egy idegen rendszerben. Ebben az
esetben a menüpont indításakor érvényes egyenleg szerint
leválogatást készít a rendszer. A menüpont alatt ugyanazok az
adatok válogathatók le, mintha számlát készítenénk a személy
részére, de számlaszámot nem generál a rendszer a leválogatott
adatokhoz, így a leválogatás nem minősül számlakészítésnek. Az
így leválogatott adatokat egy ISZAMLA.DBF nevű állományba
kerülnek eltárolásra.
Az idegen rendszerben készített számlák leigazolását a Havi munka
- Befizetések kezelése - Idegen rendszerben készült számlák
kezelése menüpont alatt lehet elvégezni.
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Befizetések kezelése
Havi munka ››

A rendszerben elkészült számlákhoz tartozó befizetéseket lehet a
menüpont alatt elvégezni.
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Befizetések leigazolása, érvénytelenítés
Havi munka ›› Befizetések kezelése ››

Belépéskor mindig az aktív intézmény aktuális feldolgozási időszakában
készült befizetetlen számlák töltődnek be. Az "Intézmény", a "Készült" és
"Számlaállapot" megfelelő beállításával tudjuk a kívánt számlákat
megjeleníteni.
A "Számlaállapot" esetében befizetetlen, befizetett és érvénytelen
értékek állíthatók be. Amennyiben a "Számlaállapot" mellett található
checkboxra kattintunk, a "Számlaállapot" beállításától
függetlenül az időszak minden számlája megjelenítésre kerül.
A megjelenített számlák kezeléséhez ki kell jelölni a kívánt számlákat.
Egy számla kijelölésének két módja van:
1. Kattintsunk duplán a számla során. A kijelölt számla előtt egy '>'
nagyobb jel látható.
2. Az aktív számlasoron állva kattintsunk a "Kijelölés"
gombjára.
Ismételten a gombra kattintva a kijelölés megszüntethető.
Minden számla egyidejű kijelöléséhez a "Kijelölés"
gombjára kell
kattintanunk. Az összes kijelölt számla kijelölésének megszüntetéséhez
kattintsunk újra a
gombra.
A befizetetlen számlák leigazolásának folyamata:

1.

Válasszuk ki azt az intézményt, azon belül azt a feldolgozási időszakot, amelybe tartozó
számlákat kezelni akarjuk.

Mivel alapértelmezetten a befizetetlen számlák töltődnek be, a
számlaállapoton csak akkor kell módosítani, ha a már
befizetett vagy érvénytelenített számlát akarunk kezelni.
2.

Számlák kijelölése:

Az ablak közepén táblázatos formában, elkészülési sorrendben egyegy sorban láthatók a számlák. Mindig a beállított számlaállapot
értéknek megfelelő számlák láthatók a táblázatban.
Kattintsunk a kijelölni kívánt számla sorára duplán, vagy a "Kijelölés"
gombjára. A kijelölt számla előtt egy '>' jelenik meg. Ismételt
kattintással a kijelölés megszüntethető, a számla elől lekerül a '>'.
Amennyiben minden számlát egyszerre akarok kijelölni, kattintsunk a
"Kijelölés"
gombjára. Ekkor minden számla előtt '>' jel jelenik meg,
jelezve, hogy a számlák kijelölése megtörtént.

Lehetőség van néhány számla kizárásával az összes többi számla
kijelölésére. Ekkor a kijelölésre kijelölt számlákat érdemes kijelölni,
majd a
gombra kattintva minden be nem jelölt számla kijelölésre
kerül, míg a kijelölt számlák jelölése megszűnik.
3.

Kijelölt számlák kezelése

Amennyiben legalább egy számlát kijelöltünk, a kijelölés hatására a
táblázat alatt annak megfelelően jelennek meg a funkciógombok, hogy
korábban milyen számlaállapotot állítottunk be.
Belépéskor a befizetetlen számlák töltődnek be, ezért
számlakijelöléssel a

és a

gombok lesznek aktívak.
Befizetés leigazolása esetén a gomb eltűnik, és a következő funkció
jelenik meg:
A kötegszám megadása nem kötelező. A befizetés dátumát viszont be
kell állítanunk. A dátum megadása után az indít gombra kattintva a
számlák leigazolása megtörténik. Az érvénytenítés hasonló módon
történik.
4.

Befizetett számlák kezelése

5.

Érvénytelenített számlák kezelése

A befizetett számlákat akkor tudjuk kezelni, ha a számlaállapotot
"Befizetett"-re állítjuk. A táblázatban megjelenített befizetett számlák
kijelölése hasonlóan történik a fent leírtakhoz. Amennyiben legalább
egy befizetett számlát kijelöltünk, úgy a
gombbal aktiválhatjuk a befizetett számla alaphelyzetbe állítását. A
visszaállítása a 3. pontban leírtak szerint történik.

Az érvényteleített számlákat akkor tudjuk kezelni, ha a
számlaállapotot "Érvénytelen"-re állítjuk. A táblázatban megjelenített
érvénytelenített számlák kijelölése hasonlóan történik a fent
leírtakhoz. Amennyiben legalább egy érvénytelen számlát kijelöltünk,
úgy a
gombbal aktiválhatjuk az
érvénytelen számla alaphelyzetbe állítását. A visszaállítása a 3.
pontban leírtak szerint történik.
Kilépni a befizetések leigazolása ablakból a "Vissza a menübe" gombra
kattintva lehet.
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ASP-ben készült számlák betöltése és kezelése
Havi munka ›› Befizetések kezelése ››
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Idegen rendszerben készült számlák kezelése
Havi munka ›› Befizetések kezelése ››

A menüpontot abban az esetben kell használni, ha a személy
részére egy idegen rendszerben készült számlát akarunk leigazolni.
Az "Adatgyűjtés idegen rendszerben történő számlázáshoz"
menüpont alatt legenerált adatokat tudjuk a menüpont alatt kezelni.
Az intézmény és az időszak kiválasztása után a listában
megjelennek a feltételnek megfelelő rendezetlen illetve már
rendezett idegen számlák adatai. A számlákat egyenként lehet
leigazolni. Leigazoláskor meg kell adni az idegen rendszerben
készült számla számát, a számla keltét és az összeg beérkezésének
dátumát.
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Csoportos beszedés kezelése
Havi munka ›› Befizetések kezelése ››

Számlakészítés után a csoportos beszedéssel fizető személyek
részére lehetőség van banki állományt készíteni. A bank a
terheléseket feldolgozza és a feldolgozás eredményéről
visszaigazolást küld az intézmény részére. A visszaigazoló
állományt a program betölti és a visszaigazoló állományban közölt
csoportos beszedési státuszok alapján leigazolja a banki
terhelésekhez tartozó számlákat, szükség esetén a többi számlát
érvényteleníti, majd a feldolgozás eredményéről listát készít.

Copyright © 2015-2020, Fazekas László. Minden jog fenntartva.

Banki visszaigazolás kezelése
Havi munka ›› Befizetések kezelése ›› Csoportos beszedés kezelése ››

A megnyíló ablakban kiválaszthatjuk azt az intézményt, amelybe
tartozó személyek csoportos beszedéseit le akarjuk igazolni. A banki
állomány betöltése előtt megadható, hogy a visszautasítottak
számlái automatikusan érvénytelenítésre kerüljelenek. Ez az opció
alapértelmezése beállítható a Törzsadatok - Paraméterek menüpont
alatt.
A betöltés és leigazolás gombra kattintva betallózható a banki
állomány. A banki visszállomány alapértelmezett helye ugyancsak a
Törzsadatok - Paraméterek menüpont alatt állítható be. Az állomány
kiválasztása után a rendszer leellenőrzi a fájl betölthetőségét.
Amennyiben a fájl betölthető, lista készül a visszaküldött tételekről. A
lista a bank felé korábban megküldött állomány tartalmán túl a
csoportos beszedés státuszát is tartalmazza, pl.: visszautasítás
esetén annak okát.
Amennyiben a banki állományt már korábban betöltötték, a rendszer
erre a tényre üzenettel figyelmezeti a program kezelőjét és felajánlja
az állomány ismételt betöltését.
A banki állomány betöltése után megtörténik az érintett személyek
pénzügyi adatainak újraszámolása.
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Csoportos beszedési csomagok kezelése
Havi munka ›› Befizetések kezelése ›› Csoportos beszedés kezelése ››

Amennyiben a banki állományt a felhasználó már elkészítette, de
téves feladás miatt nem küldhető el a bank felé, szükség lehet a
téves utalási tétel törlésére.
A menübe lépve az intézménylistából a kívánt intézményt
kiválasztva megjelenik az intézmény által már legenerált banki
állományok listája, az utaláslista. Az utaláslista soronként egy utalás
adatait tartalmazza:
küldött állomány, mentésnév, dátum, tétel és összeg. A kívánt utalási
sort [Enter]-rel kiválasztva egy biztonsági kérdés után a sorhoz
tartozó banki állomány törlése megtörténik.
Terhelések ismételt lemezre másolása

A menüpont alatt a már elkészített banki állományokat lehet
ismételten lemezre menteni. Erre akkor lehet szükség, ha valamilyen
ok miatt a lemez a bankban nem olvasható és a terheléseket e miatt
a bank nem tudja elvégezni. A menübe lépve az intézménylistából a
kívánt intézményt kiválasztva megjelenik az intézmény által már
legenerált banki állományok listája, az utaláslista.
Az utaláslista soronként egy utalás adatait tartalmazza:
küldött állomány, mentésnév, dátum, tétel és összeg. A kívánt utalási
sort kijelölve a sorhoz tartozó banki állományt a meghajtóba
helyezett üres lemezre másolja a program.
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Hiányzáskezelés
Havi munka ››

A hiányzások megadásának három szintje van: intézményi, csoport
illetve személy szintű.
Intézményi szinten történik a naptári szombatok és vasárnapok
megváltoztatása és az intézményre - illetve az intézmény kijelölt
csoportjaira - vonatkozó hiányzások kezelése.
Az intézményi szinten végrehajtott módosítások minden kijelölt
csoporton átvezetésre kerülnek.
Csoportszintű hiányzáskezelés esetén a csoporton belül kijelölt
személyek részére állítható be hiányzás. A intézményszinten
végrehajtott változtatások csoportszinten nem módosíthatók.
A személyszintű hiányzáskezelésben sem az intézményszintű, sem
a csoportszintű beállítások nem módosíthatók.
Intézményszintű hiányzáskezelésnél használható funkciók:
S
: naptári szombat
V
: naptári vasárnap
X (nagy iksz) : intézményszintű hiányzás minden kijelölt
csoportba sorolt személy esetében
I (nagy i)
: naptári szombat illetve vasárnap jelenlétre
állítva
Csoportszinten használható funkció:
x (kis iksz) : csoportszintű hiányzás minden csoporton belül
kijelölt személy részére
Személyszinten használható funkció:
- (minusz jel) : egy napon belül egy étkezés hiányzása
| (függőleges vonás) : jelenlét
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Egy személy hiányzása
Havi munka ›› Hiányzáskezelés ››

A kívánt személy kijelölése
A menüpontba belépve a hiányzáskezelés ablak jelenik meg a
képernyő közepén. A megjelenő ablak felső részén az intézmény és
az intézmény utolsó feldolgozási időszaka látszik. Mindkettő
módosítható, ha az intézmény nevére illetve az időszakra kattintunk.
Az intézményi lista és az időszaklista lebomló választási lista,
alapértelmezetten mindig csak a lista aktuális aktív eleme látszik,
vagyis annak az intézménynek illetve időszaknak a neve, amely
adatait kezelni tudjuk. Intézményváltáshoz kattintsunk a látható
intézménynévre, majd a megjelenő listából válasszuk ki a kívánt
intézmény nevét. Ugyanezt tegyük meg az időszaklistában is a
megfelelő időszak kiválasztásához.
Mielőtt a tovább gombra kattintunk, döntsük el, hogy a
hiányzáskezelésnél a személylistában csak egy csoportba sorolt
személyek nevei látszódjanak, vagy a teljes intézményt egy
névlistában szeretnénk látni és kezelni. Ehhez "A névlista
megjelenése" felirat alatt található választási listában a
"csoportonként" vagy az "intézmény egyszerre" pontot kell
választani. Az első esetben mindig csak az aktuális csoportba
tartozó személyek névlistáját látjuk, míg a második esetben az
intézménybe felvitt összes személy neve megjelenítésre kerül.
Az ablak alján a személylistában aktív személyhez tartozó havi
napkiosztás látható, étkezésenként egy-egy sorba rendezve. A
táblázat felső sorában a napok sorszáma szerepel. A táblázat 5
adatsorában az öt étkezés havi kiosztása látszik. A táblázat utolsó
oszlopában a bejelölt hiányzások számát összesíti a program.
Használt jelölések:
Jelölés Magyarázat
S
naptári szombat

V
|
X
x

naptári vasárnap
jelenlét
személyszintű hiányzás
intézményszintű hiányzás
csoportszintű hiányzás

A személyhiányzás bejelölésének módja:
Intézmény- és csoportszintű bejelölések személysznten nem
módosíthatók!
Amennyiben az adott étkezést egész hónapra hiányzásként akarjuk
jelölni, kattintsunk duplán az étkezés nevére. A program megerősítő
kérdést tesz fel, Igen válasz esetén a teljes hónapot hiányzásra
állítja a rendszer, nem válasz esetében az adott étkezés összes
hiányzását megszűnteti. Mégse esetében nem történik semmilyen
módosítás.
Egy teljes nap hiányzásra állításához kattintsunk a fejlécben az adott
napra. A hiányzás megszüntetéséhez ismét kattintsuk a fejlécre.
Egy étkezés hiányzásra állításához az étkezés adott napjára kell
kattintani duplán. A hiányzás megszüntetéséhez a bejelölt
hiányzásra kell duplán kattintani.
A bejelölt hiányzásokat csak abban az esetben tárolja el a rendszer,
ha a "Mentés" gombra kattintunk. A mentés végrehajtásáról üzenet
tájékoztat.
Automatikus mentés
A rendszerhasználat gyorsítására szolgál az automatikus mentés
kapcsoló. Amennyiben az automatikus mentés szöveg előtt található
négyzetbe kattintva ott egy pipát helyezünk el, aktiváltuk az
automatikus mentés funkciót. Ebben az esetben a "Mentés" gomb
eltűnik és minden hiányzás/jelenlét bejelölésekor a rendszer
automatikusan elmenti a változtatásokat és újraszámolja a pénzügyi

adatokat. Az újraszámolás után a személylistában a személy neve
mellett olvasható egyenleg ősszege frissül.
Keresés
A személylistában a kívánt személy megtalálásához használhatjuk a
személylista felett látható keresés mezőt. A mezőbe gépeljük be a
keresett személy nevének kezdetet, a rendszer automatikusan a
megadott névkezdettel megegyező, vagy ahhoz legközelebb álló
névre áll. Enterrel továbblépve (vagy a névre kattintva) megadhatók
a kiválasztott személy hiányzásai.
Kilépés
Kilépni a személyhiányzás kezelése ablakból a "Vissza a menübe"
gombra kattintva lehet.
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Az "Étkezési igények betöltése" ablakban kiválasztható az
intézmény, amelyben a betöltést végre akarjuk hajtani. A betöltéshez
a "Tallózás és betöltés" gombra kattintva tallózhatunk a
számítógépen. Alapértelmezetten az xMenza rendszer IMPORT
könyvtárának tartalma jelenik meg a tallózás ablakban. Ennek teljes
elérési útvonala egy feldolgozott rendszer esetében:
C:\xMenza\R01\IMPORT\
Amennyiben több rendszert is feldolgozunk a programmal, úgy az
R01 helyébe R02,R03,... a behelyettesítendő érték.
Mivel az adatbetöltés névkonvenciók szerint történik, a
hiányzásadatok betöltésénél a névkonvenció a következő:
eeeehh_hianyzas.xls illetve eeeehh_hianyzas.xlsx, ahol az eeeehh a
betöltésre kerülő időszak (év négy karakteren, hónap 2 karakteren
ábrázolva). Ebből következik, hogy egy időben csak egy feldolgozási
időszak étkezési igénye (hiányzásadata) tölthető be.
A program feltételezi, hogy az aktuális betöltendő időszak anyagát
tartalmazó fájl előzőleg bemásolásra került az IMPORT könyvtárba.
Amennyiben nem, úgy a tallózó ablakban lehetőség van a
számítógépen megkeresni a kívánt fájlt. Az érintett fájlt kiválasztva
elindul a betöltés. A hónap nyitása és a betöltés között felvezetett
étkezési igények/hiányzások minden betöltött személy esetében
felülírésra kerül.
A betöltés végén a pénzügyi adatokat újraszámolja a rendszer.
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Menükezelés egy személy részére
Havi munka ›› Hiányzáskezelés ››

A kívánt személy kijelölése
A megjelenő ablak felső részén az intézmény látszik. Az intézményi
lista lebomló választási lista, alapértelmezetten mindig csak a lista
aktuális aktív eleme látszik, vagyis annak az intézménynek a neve,
amely adatait kezelni tudjuk. Intézményváltáshoz kattintsunk a
látható intézménynévre, majd a megjelenő listából válasszuk ki a
kívánt intézmény nevét.
Mielőtt a tovább gombra kattintunk, döntsük el, hogy a
hiányzáskezelésnél a személylistában csak egy csoportba sorolt
személyek nevei látszódjanak, vagy a teljes intézményt egy
névlistában szeretnénk látni és kezelni. Ehhez "A névlista
megjelenése" felirat alatt található választási listában a
"csoportonként" vagy az "intézmény egyszerre" pontot kell
választani. Az első esetben mindig csak az aktuális csoportba
tartozó személyek névlistáját látjuk, míg a második esetben az
intézménybe felvitt összes személy neve megjelenítésre kerül.
Az ablak alján a személylistában aktív személy menüigénylése
látható. A táblázat felső sorában a napok sorszáma szerepel.
Használt jelölések:
Jelölés
S
V
A,B
üres

Magyarázat
naptári szombat
naptári vasárnap
menüjelölés

A menükezelés módja:
A menüigénylés megváltzotatásához a táblázat felső sorában látható
napszámra kell kattintani. Többször kattintva beállítható az A vagy a

B menü, illetve törölhető a menüigénylés. Ekkor üres a naphoz
tartozó cella. Bármely napra - szombat és vasárnap esetében is igényelhető étkezés, és így beállítható A vagy B menü.
Lehetőségünk van teljes havi menü beállítására. Itt válaszátsi
lehetőséget kapunk, hogy a teljes hónapra A illetve B menüt állítsunk
be, vagy a teljes havi aktuális menüt egy kattintással töröljük, illetve
a naptári szombatokat, vasárnapokat visszaállítsuk eredeti
értékükre. A kivánt funkció kiválasztása a Beállítás gombra kattintva
érhető el. Az eredmény azonnal megjelenik a képernyő alján látható
ablakban, de csak abban az esetben kerül eltárolásra, ha a mentés
gombra kattintunk (vagy az automatikus mentés be van kapcsolva.
Automatikus mentés
A rendszerhasználat gyorsítására szolgál az automatikus mentés
kapcsoló. Amennyiben az automatikus mentés szöveg előtt található
négyzetbe kattintva ott egy pipát helyezünk el, aktiváltuk az
automatikus mentés funkciót. Ebben az esetben a "Mentés" gomb
eltűnik és minden menü bejelölésekor a rendszer automatikusan
elmenti a változtatásokat és újraszámolja a pénzügyi adatokat. Az
újraszámolás után a személylistában a személy neve mellett
olvasható egyenleg ősszege frissül.
Keresés
A személylistában a kívánt személy megtalálásához használhatjuk a
személylista felett látható keresés mezőt. A mezőbe gépeljük be a
keresett személy nevének kezdetet, a rendszer automatikusan a
megadott névkezdettel megegyező, vagy ahhoz legközelebb álló
névre áll. Enterrel továbblépve (vagy a névre kattintva) megadhatók
a kiválasztott személy hiányzásai.
Kilépés
Kilépni a személyhiányzás kezelése ablakból a "Vissza a menübe"
gombra kattintva lehet.
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Csoportszintû hiányzás kezelése
Havi munka ›› Hiányzáskezelés ››

A csoporthiányzást x-el (kis iksszel) jelöljük.
Belépéskor mindig az intézménylista első intézményének első
csoportjának adatai töltődnek be. Az ablak felső felében az aktív
csoport aktuális havi hiányzásai láthatók. Az öt étkezés sorában a
(S)zombat, (V)asárnap, (I)ntézményi jelenlét, valamint a 'X' betűvel a
már rögzített intézményi hiányzás látszik.
Az ablak alsó felének bal oldalán a csoportba felvitt személyek nevei
táblázatos formában látszódnak.
A csoporthiányzás bejelölésének folyamata:
1. Válasszuk ki azt a csoportot, amelynek hiányzását meg
akarom adni a rendszerben.
Az intézményi és a csoportlista lebomló, mindig a lista aktuális
aktív eleme látszik, vagyis annak az intézménynek illetve
csoportnak a neve, amely adatait kezelni tudjuk.
Intézményváltáshoz kattintsunk a látható intézménynévre, majd
a megjelenő listából válasszuk ki a kívánt intézmény nevét.
Ugyanezt tegyük meg a csoportlistában is, amire a képernyő bal
alsó felében látható táblázatba betöltődik a csoportba sorolt
személyek neve.
2. A csoport neve alatt a csoport aktuális havi hiányzásai láthatók táblázatos formában. A táblázat felső sorában a napok
sorszáma szerepel. A táblázat 5 adatsorában az öt étkezés havi
kiosztása látszik. A táblázat utolsó oszlopában a bejelölt
hiányzások számát összesíti a program.
Használt jelölések: S- szombat, V - vasárnap, I - intézményi
jelenlét, X - intézményi hiányzás, x - csoporthiányzás
A csoporthiányzás bejelölésének módja:
Amennyiben az adott étkezést egész hónapra hiányzásként
akarjuk jelölni, kattintsunk duplán az étkezés nevére. A program

megerősítő kérdést tesz fel, Igen válasz esetén a teljes hónapot
hiányzásra állítja a rendszer.
Egy teljes nap hiányzásra állításához kattintsunk a fejlécben az
adott napra. A hiányzás megszüntetéséhez ismét kattintsuk a
fejlécre.
Egy étkezés hiányzásra állításához az étkezés adott napjára
kell kattintani egyet. A hiányzás megszüntetéséhez a bejelölt
hiányzásra kell kattintani.
A bejelölt hiányzásokat csak abban az esetben tárolja el a
rendszer, ha a mentés gombra kattintunk. A mentés
végrehajtásáról üzenet tájékoztat.
Az intézményszintű bejegyzések csoportszinten nem
módosíthatók.
3. Az eltárolt bejegyzéseket azon személyeknél tudjuk átvezetni,
akiket a személylistában kijelölünk. A kijelöléshez kattintsunk
duplán a személy nevén, vagy a személylista ablaka fölött
látható '>' feliratú gombra. Amennyiben a csoportba tarozó
összes személyt ki akarjuk jelölni, akkor a '+/-' feliratú gombra
kell kattintani. A gomb kétállású kapcsoló, ismételten rákattintva
minden kijelölés egyszerre megszüntethető.
A kijelölt személyek számát a csoportlista felett láthatjuk.
4. Amennyiben legalább egy személyt kijelöltünk, akkor az ablak
alsó felének jobb oldalán megjelenik a csoporthiányzás
végrehajtását indító gomb. A gomb felett található checkboxba
kattintva minden korábbi csoporthiányzásra jelölt nap
visszaállítható jelenlétre, amely esetében most megszüntettük a
csoporthiányzást. Amennyiben a "Visszaállítsuk jelenlétre a
korábban csoporthiányzásként jelölt napokat" checkboxot nem
aktiváljuk, úgy a már korábban bejelölt csoporthiányzás minden
személynél megmarad, bár a csoporthiányzást az adott napra
módosítottuk.

5. A csoporthiányzás átvezetésével egyidőben minden érintett
személy pénzügyi adatait újraszámolja a rendszer.
Kilépni a csoporthiányzás kezelése ablakból a "Vissza a menübe"
gombra kattintva lehet.
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Intézményszintû hiányzása kezelése
Havi munka ›› Hiányzáskezelés ››

Belépéskor mindig az intézménylista első intézményének adatai
töltődnek be. A munkaablak felső részét kitöltő hiányzásablakban az
aktuális intézmény napkiosztása látható. Az ablak fölött található
választási listában válthatunk át Az öt étkezés sorában a (S)zombat,
(V)asárnap, (I)ntézményi jelenlét, valamint a 'X' betűvel a már
rögzített intézményi hiányzás látszik.
Az ablak alsó felének bal oldalán az intézménybe felvitt csoportok
listája található.
Az intézményhiányzás bejelölésének folyamata:
1. Válasszuk ki azt az intézményt, amelynek hiányzását fel
akarom vinni a rendszerbe.
Az intézményi lista lebomló, mindig a lista aktuális aktív eleme
látszik, vagyis annak az intézménynek a neve, amely adatait
kezelni tudjuk. Intézményváltáshoz kattintsunk a látható
intézménynévre, majd a megjelenő listából válasszuk ki a kívánt
intézmény nevét. A lista bezáródik és a kiválasztott intézmény
adatai betöltődnek.
2. Az intézmény neve alatt az intézmény aktuális havi hiányzásai
láthatók - táblázatos formában. A táblázat felső sorában a
napok sorszáma szerepel. A táblázat 5 adatsorában az öt
étkezés havi kiosztása látszik. A táblázat utolsó oszlopában a
bejelölt hiányzások számát összesíti a program.
Használt jelölések: S- szombat, V - vasárnap, I - intézményi
jelenlét, X - intézményi hiányzás
Az intézményhiányzás bejelölésének módja:
Amennyiben az adott étkezést egész hónapra hiányzásként
akarjuk jelölni, kattintsunk duplán az étkezés nevére. A program
megerősítő kérdést tesz fel, Igen válasz esetén a teljes hónapot
hiányzásra állítja a rendszer, Nem válasz esetén az étkezéshez

már bejelölt összes intézményi hiányzás törlődik. Mégse gonb
esetén nincs változás.
Naptári szombatot és vasárnapot intézményi jelenlétre állítani
az adott nap fejlécére kattintva lehet. A változtatás egy
biztonsági kérdésre adott igen válasz esetén átvezetésre kerül.
Intézményi jelenlétet visszaállítani naptári napra
(szombatra,vasárnapra) a nap fejlécére kattintva lehet.
Egy teljes nap hiányzásra állításához kattintsunk a fejlécben az
adott napra. A hiányzás megszüntetéséhez ismét kattintsuk a
fejlécre.
Egy étkezés hiányzásra állításához az étkezés adott napjára
kell kattintani egyet. A hiányzás megszüntetéséhez a bejelölt
hiányzásra kell kattintani.
A bejelölt hiányzásokat csak abban az esetben tárolja el a
rendszer, ha a mentés gombra kattintunk. A mentés
végrehajtásáról üzenet tájékoztat.
3. Az eltárolt hiányzást azokon a csoportokon tudjuk átvezetni,
amelyeket a csoportlistában kijelölünk. A kijelöléshez kattintsunk
duplán a csoport nevén, vagy a csoportlista ablaka fölött látható
'>' feliratú gombra. Amennyiben minden csoportot ki akarunk
jelölni, akkor a '+/-' feliratú gombra kell kattintani. A gomb
kétállású kapcsoló, ismételten rákattintva minden kijelölés
egyszerre megszüntethető.
A kijelölt csoportok számát a csoportlista felett láthatjuk.
4. Amennyiben legalább egy csoportot kijelölünk, akkor az ablak
alsó felének jobb oldalán megjelenik az intézményi hiányzás
végrehajtását indító gomb. A gomb felett található checkboxba
kattintva minden korábbi intézményhiányzásra jelölt nap
visszaállítható jelenlétre, amely esetében most megszüntettük
az intézményhiányzást. Amennyiben a "Visszaállítsuk jelenlétre
a korábban intézményhiányzásként jelölt napokat" checkboxot
nem aktiváljuk, úgy a már korábban bejelölt intézményi hiányzás

minden személynél megmarad, bár az intézményi hiányzást az
adott napra módosítottuk.
5. Az intézményhiányzás átvezetésével egyidőben minden érintett
személy pénzügyi adatait újraszámolja a rendszer.
Kilépni az intéményhiányzás kezelése ablakból a "Vissza a menübe"
gombra kattintva lehet.
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Zárás elõtti feladatok
Havi munka ››
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Behajthatatlan követelés kivezetése
Havi munka ›› Zárás elõtti feladatok ››

Azon személyek esetében, akik eltávoztak az intézményből és/vagy
a személyhez kötődő hátralék beszedésére/túlfizetés
visszafizetésére már nincs mód, az intézményvezető vagy az
intézményvezető javaslatára a fenntartó a rendezetlen egyenleget
kivezettetheti a rendszerből.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A menüpont alatt lehetőség van a személyhez kötődő egyenleg
kezelésére oly módon, hogy a továbbiakban a rendszer a személy
részére nem készít számlát.
Természetesen a kivezetett hátralékot a program nyilvántartja és
listázza.
A személylistában a személy nevét Enterrel kiválasztva (a személy
nevén duplán kattintva) az ablak jobb oldalán a rendezetlen (vagy
már kivezetetlen) egyenleggel rendelkező időszakok forgalmi adatai
jelennek meg. A lista időszakonként tartalmazza a hátralékokat
(túlfizetéseket) és a már megtörtént kivezetéseket. A kívánt
hónapokat kijelölve a Tovább gombra kattintva léphetünk a kivezetés
időpontjának megadásához. A dátum és a döntés iktatószámának
megadása után indítható a kivezetés. A kivezetés megtörténtét a
személyen állva az F4 billentyű leütésével ellenőrizhetjük le. A
kérdéses időszak anyagába lépve az információs képernyő alsó
sorában a Tárgyhavi egyenleg összeg nulla lesz, ugyanakkor
ugyanebben a sorban a kivezetett összeg zárójelben olvasható.
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Havi zárás
Havi munka ››

A havi zárás ablakban az intézménylistából ki kell választani a zárni
kívánt intézményt. A havi zárást egy zárhatósági ellenőrzés előz
meg, amit szükség esetén kikapcsolhatunk.
Az ellenőrzés a a befizetési mód illetve a számlák állapota szerint
szabályozható. A beállított szűrési feltételek alapján zárhatósági lista
készíthető. A zárhatósági lista elkészülte után futtatható a zárás.
A havi zárás lezárja az aktuális időszak feldolgozását, a következő
hónap nyitásáig havi munka nem végezhető.
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Lekérdezések
Hiányzókról, létszámról, a rendszerben készült számlákról,
egyenlegekről, támogatásokról készíthető ebben a menüpontban
lista.
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Hiányzások, létszámjelentések
Lekérdezések ››

A menüpont alatt lehet a rendszerben feldolgozott időszakokról napi
és havi hiányzásjelentést, napi és havi létszámjelentést, norma
szerinti felhasználható összeget, valamint bármely, még fel nem
dolgozott időszakról létszámprognózist készíteni.
Napi létszámjelentés
Név szerinti lista

A lista csak azon személyeket tartalmazza, akik a megadott napon
étkeznek. A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az
[Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után meg
kell adni azt a dátumot, amelyre a napi létszámjelentést el akarjuk
végezni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell a
[szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a
listázásba be akarunk vonni. Ezt követően csoportbontásban
elkészül a lista, ami soronként tartalmazza a személy nevét és
étkezésenként a jelenlétek számát. A listát csoport és mindösszesen
zárja le.
Összesítés

A lista csoportbontásban hozza az adott napon étkezők létszámát. A
menübe lépve az intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel lehet
kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után meg kell adni azt a
dátumot, amelyre a napi létszámjelentés összesítést el akarjuk
készíteni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell a
[szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a
listázásba be akarunk vonni. Ezt követően csoportbontásban és
térítési kategóriánként is elkészül a lista, ami soronként tartalmazza
a csoport nevét és étkezésenként a jelenlétek számát. A lista
második fele térítési kategóriánként tartalmazza a létszámösszesítőt.
A lista mindkét részét mindösszesen zárja le.
Norma szerinti felhasználható összeg
Napi kimutatás

A napi létszámnak megfelelő normaösszeg kerül csoportbontásban
a listára. A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az
[Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után meg

kell adni azt a dátumot, amelyre a napi normaösszesítést el akarjuk
végezni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell a
[szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a
listázásba be akarunk vonni. A lista soronként tartalmazza a
csoportok létszámadatainak megfelelő felhasználható
normaösszegeket. A listát mindösszesen sor zárja le.
Havi kimutatás

A havi létszámnak megfelelő normaösszeg kerül csoportbontásban a
listára. A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az
[Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után meg
kell adni azt a hónapot, amelyre a havi normaösszesítést el akarjuk
végezni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell a
[szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a
listázásba be akarunk vonni.
A lista soronként tartalmazza a csoportok létszámadatainak
megfelelő felhasználható normaösszegeket. A listát mindösszesen
sor zárja le.
Havi hiányzók listája

Az adott hónapban hiányzó személyek hiányzásait lehet
csoportbontásban kilistázni. A menübe lépve az intézménylistából az
intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény
kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre a havi
hiányzók listáját el akarjuk készíteni. Ezután az intézményhez
tartozó csoportlistában kell a [szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni
azokat a
csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk vonni. Ezt követően
csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként tartalmazza a
csoportok nevét és étkezésenként a hiányzások számát. A listát
csoport és mindösszesen zárja le.
Havi létszámjelentés
Havi létszámjelentés csoportbontásban

A menüpont alatt a megadott hónapban az étkezések számát lehet
csoportonként étkezés bontásban listázni. A menübe lépve az
intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az
intézmény kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre a

havi létszámjelentést el akarjuk készíteni. Ezután az intézményhez
tartozó csoportlistában kell a [szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni
azokat a csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk vonni. Ezt
követően csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként
tartalmazza a csoportok nevét és étkezésenként a jelenlétek számát.
A listát mindösszesen zárja le.
Havi létszámjelentés napi bontásban

A menüpont alatt a megadott hónapban az étkezések számát lehet
naponként étkezés bontásban listázni. A menübe lépve az
intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az
intézmény kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre a
havi létszámjelentést el akarjuk készíteni. Ezután az intézményhez
tartozó csoportlistában kell a [szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni
azokat a csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk vonni. Ezt
követően csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként
tartalmazza a hónap napjait és étkezésenként a jelenlétek számát. A
listát mindösszesen zárja le.
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Hiányzások
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ››

Napi hiányzók listája
A hiányzóként bejelölt személyek adott napi legyűjtésére szolgál a
menüpont. A menübe lépve az intézménylistából az intézményt
kiválasztva meg kell adni azt a dátumot, amelyre a napi hiányzást le
akarjuk gyűjteni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell
kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk
vonni. Utolsó lépésként meg kell határoznunk, hogy csak az egész
napos hiányzásokat vegyük-e figyelembe, vagy a részhiányzásokat
is. Ezt követően csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként
tartalmazza a hiányzó nevét és a hiányzott étkezéseket. A listát
csoport és mindösszesen zárja le.
Havi hiányzók listája
Az adott hónapban hiányzó személyek hiányzásait lehet
csoportbontásban kilistázni. A menübe lépve az intézménylistából az
intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény
kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre a havi
hiányzók listáját el akarjuk készíteni. Ezután az intézményhez
tartozó csoportlistában kell a [szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni
azokat a
csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk vonni. Ezt követően
csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként tartalmazza a
csoportok nevét és étkezésenként a hiányzások számát. A listát
csoport és mindösszesen zárja le.

Copyright © 2015-2020, Fazekas László. Minden jog fenntartva.

Napi hiányzók listája
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ›› Hiányzások ››

A hiányzóként bejelölt személyek adott napi legyűjtésére szolgál a
menüpont. A menübe lépve az intézménylistából az intézményt
kiválasztva meg kell adni azt a dátumot, amelyre a napi hiányzást le
akarjuk gyűjteni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell
kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk
vonni. Utolsó lépésként meg kell határoznunk, hogy csak az egész
napos hiányzásokat vegyük-e figyelembe, vagy a részhiányzásokat
is. Ezt követően csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként
tartalmazza a hiányzó nevét és a hiányzott étkezéseket. A listát
csoport és mindösszesen zárja le.
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Havi hiányzók listája
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ›› Hiányzások ››

Az adott hónapban hiányzó személyek hiányzásait lehet
csoportbontásban kilistázni. A menübe lépve az intézménylistából az
intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény
kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre a havi
hiányzók listáját el akarjuk készíteni. Ezután az intézményhez
tartozó csoportlistában kell a [szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni
azokat a
csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk vonni. Ezt követően
csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként tartalmazza a
csoportok nevét és étkezésenként a hiányzások számát. A listát
csoport és mindösszesen zárja le.
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Létszámjelentések
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ››
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Napi létszámjelentés
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ›› Létszámjelentések ››

A lista csak azon személyeket tartalmazza, akik a megadott napon
étkeznek. A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az
[Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után meg
kell adni azt a dátumot, amelyre a napi létszámjelentést el akarjuk
végezni. Ezután az intézményhez tartozó csoportlistában kell a
[szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a
listázásba be akarunk vonni. Ezt követően csoportbontásban
elkészül a lista, ami soronként tartalmazza a személy nevét és
étkezésenként a jelenlétek számát. A listát csoport és mindösszesen
zárja le.
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Havi létszámjelentés
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ›› Létszámjelentések ››
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Éves létszámjelentés
Lekérdezések ›› Hiányzások, létszámjelentések ›› Létszámjelentések ››
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Norma szerinti felhasználható összeg
Lekérdezések ››
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Napi kimutatás
Lekérdezések ›› Norma szerinti felhasználható összeg ››
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Havi kimutatás
Lekérdezések ›› Norma szerinti felhasználható összeg ››
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Számlák, befizetések
Lekérdezések ››
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Elõállított számlák
Lekérdezések ›› Számlák, befizetések ››

Az első menüpontban az összes olyan számla kigyűjthető, amely
érinti az adott hónapot. Ez azt jelenti, hogy vagy abban a hónapban
készült a számla (előlegszámla, végszámla), vagy a megadott
hónapra egy későbbi hónapban készítették (végszámla).
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Adott napon elõállíttott számlák
Lekérdezések ›› Számlák, befizetések ›› Elõállított számlák ››

Az intézmény kiválasztása után meg kell adni azt az
időintervallumot, amelyben előállított számlákat listázni akarjuk. A
lista soronkénti tartalma: név, számlaszám, számla kelte, számla
összege, befizetési mód, és az esetleges befizetés dátuma (ha a
számlát már kiegyenlítették).
A listát összesítő zárja, amely a listában szereplő számlák összegét
befizetési mód és befizetési státusz szerint összegzi.
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Adott teljesítési idõszak számlái
Lekérdezések ›› Számlák, befizetések ›› Elõállított számlák ››

Az intézmény kiválasztása után meg kell adni azt a teljesítési
időszakot, amelyre vonatkozóan a számlákat listázni akarjuk. A lista
soronkénti tartalma: név, számlaszám, teljesítés ideje, számla
összege, befizetési mód, és az esetleges befizetés dátuma (ha a
számlát már kiegyenlítették).
A listát összesítő zárja, amely a listában szereplő számlák összegét
befizetési mód és befizetési státusz szerint összegzi.
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Adott hónapra kiadott számlák
Lekérdezések ›› Számlák, befizetések ›› Elõállított számlák ››

Külön menüpontban készíthető el a név szerinti lista és az összesítő.
A név szerinti lista készítéséhez ki kell választani az intézményen
belül a csoportokat, amelyeket be akarunk vonni a listakészítésbe,
meg kell adni azt a hónapot, amelyre készült számlákat
szerepeltetni akarjuk a listában. Itt tehát nem csak azok a számlák
szerepelnek a listában, amelyek a megadott hónapban készültek,
hanem minden olyan számla, amely a megadott hónapot érinti (
VAGYIS AZ ADOTT HÓNAPBAN ÉS A KÉSŐBBI HÓNAPOKBAN IS
KÉSZÜLHETTEK A LISTA SZÁMLÁI !)
Megjegyzés: A tapasztalt felhasználói gyakorlat szerint egy adott
hónap végszámlái mindig a következő hónapban készülnek el,
vagyis ELKÜLÖNÜL A SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS
BEFIZETÉSÉNEK IDŐSZAKA ATTÓL AZ IDŐSZAKTÓL, AMELYRE
A SZÁMLA KÉSZÜLT. Ez persze nem szükségszerű, hiszen az adott
hónap végszámlája elkészíthető a hónap lezárása előtt is, de a
tapasztalatunk az, hogy a gyakorlatban ez nem így történik.)
A lista tartalma soronként: név, számlaszám, számla kelte, a
befizetés dátuma, és a számla összege. A számla csoport és
intézményösszesent tartalmaz.
Az összesitő előállítása a tételes lista készítéséhez hasonlóan
történik. Az összesítő két részből áll. Az első rész csoportszintű
összesítést tartalmaz, csoportonként részletezi a hónapot érintő
végszámlákat. A második rész a kiadott számlákat időszakonként
összesíti. Minden olyan időszak szerepel a listában, amelyben a
megadott hónapra készült számla.
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Le nem számlázott térítési díjak
Lekérdezések ›› Számlák, befizetések ››

A menüpont azt a célt szolgálja, hogy egyszerűen képet kapjunk a
kintlévőségekről. A menübe lépve először az intézményt kell
kiválasztani, majd meg kell adni azt a hónapot, amelyre vonatkozóan
a listát el akarjuk készíteni. Ezután a listát tovább szűkíthetjük a
csoportok megadásával.
A lista csoport bontásban tartalmazza azon személyek adatait, akik
részére még számlát kell kibocsátanunk a megadott hónapban.
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Összesítések, kimutatások
Lekérdezések ››
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Hagyományos összesítõ ívek
Lekérdezések ›› Összesítések, kimutatások ››

A menüpont alatt a kézi nyilvántartó lapokhoz hasonló megfelelő
lista készíthető el. A menübe lépve az intézménylistából az
intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény
kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre az összesítő
íveket el akarjuk készíteni. Ezután az intézményhez tartozó
csoportlistában kell a [szóköz][+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a
csoportokat, amelyeket a listázásba be akarunk vonni.
Ezt követően csoportonként elkészülnek az ívek, amiben minden
személyhez az étkezések száma+2 sor tartozik. A listát összesítő
zárja le, amelyben időszakonként részletezzük a befizetéseket.
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ÁFA kimutatás
Lekérdezések ›› Összesítések, kimutatások ››

Személyenkénti tételes lista készíthető a tárgyhavi előírás illetve a
tárgyhavi befizetés által tartalmazott általános forgalmi adóról.
A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel
lehet kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után meg kell adni azt
a hónapot, amelyre az áfa kimutatást el akarjuk készíteni. Ezután az
intézményhez tartozó csoportlistában kell a [szóköz][+][-]
billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat, amelyeket a listázásba
be akarunk vonni. A csoportkijelölés után egy menüben választva
kell eldönteni, hogy mi legyen az áfa számolás alapja:
1. a tényleges étkezés
2. a támogatással csökkentett tényleges étkezés
3. adott hónapban kiadott számlák
4. adott hónapban kiadott és befizetett számlák
5. adott havi befizetések
Ezt követően csoportbontásban készül a lista, minden sor egy
személy nevét, a megadott menü szerinti összeg nettó értékét, az
áfát és a bruttó összeget tartalmazza.
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Hátralékosok listája
Lekérdezések ›› Összesítések, kimutatások ››

A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel
lehet kiválasztani, ezután az intézményhez tartozó csoportlistában
kell a [szóköz] [+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat,
amelyeket a listázásba be akarjuk vonni.
A listakészítés előtt egy ablakban megadható a gyűjtésbe bevont
időszak kezdete és vége. Ez 1 és 12 hónap között lehet. Az időszak
megadása után meg kell válaszolnunk arra a kérdésre, hogy a
megadott időszak előtti hónapokra is végezzen-e a rendszer
gyűjtést.
Ezt követően csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként
tartalmazza a hátralékos személy nevét és a kijelölt időszak
hátralékai. Minden sort összesen zár le.
Amennyiben csak egy hónapot adunk meg vizsgálati feltételként és
nem kérünk korábbi gyűjtést, úgy akkor csak az adott hónap
hátralékát tudjuk legyűjteni.
Minden más esetben egy adott időszak hátralékait tudjuk listázni és
összesíteni.
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Túlfizetések listája
Lekérdezések ›› Összesítések, kimutatások ››

A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel
lehet kiválasztani, ezután az intézményhez tartozó csoportlistában
kell a [szóköz] [+][-] billentyűkkel kijelölni azokat a csoportokat,
amelyeket a listázásba be akarjuk vonni.
A listakészítés előtt egy ablakban megadható a gyűjtésbe bevont
időszak kezdete és vége. Ez 1 és 12 hónap között lehet. Az időszak
megadása után meg kell válaszolnunk arra a kérdésre, hogy a
megadott időszak előtti hónapokra is végezzen-e a rendszer
gyűjtést.
Ezt követően csoportbontásban elkészül a lista, ami soronként
tartalmazza a túlfizetéses személy nevét és a kijelölt időszak
túlfizetései. Minden sort összesen zár le.
Amennyiben csak egy hónapot adunk meg vizsgálati feltételként és
nem kérünk korábbi gyűjtést, úgy akkor csak az adott hónap
túlfizetését tudjuk legyűjteni.
Minden más esetben egy adott időszak túlfizetéseit tudjuk listázni és
összesíteni.
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Egyenlegkivetítõ
Lekérdezések ›› Összesítések, kimutatások ››

A menübe lépve az intézménylistából az intézményt az [Enter]-rel
lehet kiválasztani. Az intézmény kiválasztása után ki kell jelölni az
intézményhez tartozó csoportlistából a [szóköz][+][-] billentyűk
segítségével azokat a csoportokat, amelyeket a listázásba be
akarunk vonni.
Ezt követően csoportbontásban elkészül a lista, a lista azon
személyeket tartalmazza, akiknek egyenlege (túlfizetése és/vagy
hátraléka) van.
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Kivezetett követelések listája
Lekérdezések ›› Összesítések, kimutatások ››

A menübe lépve a képernyő bal oldalán megjelenő ablakban a törölt
személyek nevei olvashatók. A kívánt személy nevét [Enter]-rel
kiválasztva az F4-es lekérdezésnél megszokott módon lehet a
személy feldolgozott időszakairól információt nyerni.
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Támogatások
Lekérdezések ››

A támogatásadatok listázására szolgál a menüpont.
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Név szerinti lista
Lekérdezések ›› Támogatások ››

A menübe lépve ki kell választani azt a támogatót, amelyre
vonatkozóan a gyűjtést el akarjuk végezni. Az intézménylistából az
intézményt az [Enter]-rel lehet kiválasztani. Az intézmény
kiválasztása után meg kell adni azt a hónapot, amelyre a listát el
akarjuk készíteni. A lista csak azon személyek adatait tartalmazza,
akiket a kiválasztott támogató az adott időszakban támogat.
A lista csoportbontásban tartalmazza a támogatott személy nevét, a
támogatott napok számát, a támogatás napi egységárát, a
felhasznált támogatást, a támogatásmaradványt, az esetleges
visszafizetett támogatásmaradványt és a visszafizetés dátumát.
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Adott idõszak támogatásai
Lekérdezések ›› Támogatások ››

A lista támogatónként készíthető el. A kívánt támogatókat a
támogatói listából a [szóköz] billentyűvel választhatjuk ki. [Enter]-rel
továbblépve az intézmény kiválasztása után a vizsgált időszakot
adhatjuk meg. Az elkészült lista támogatónként tartalmazza az adott
időszak támogatásait személyenként egy-egy sorban.
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Adott idõszakban nem támogatott személyek
Lekérdezések ›› Támogatások ››

A menüpont alatt azon személyek szűrhetők le, akik az adott
időszakban nem részesülnek támogatásban.
Az intézmény és az időszak megadása után kiválaszhatók azok a
csoportok, amelyekre vonatkozóan a szűrést el akarjuk végezni.
A listát két további feltétel szerint szűrhetjük:
1. Térítási díj kategória szerint
A "Nem támogatottak szűrése térítési díjak szerint" checkboxba
kattintva (pipát téve) az ablakban megjelenő táblázatból
kiválaszthatók azon térítési díjak, amelyet fizető
személyek
szerepelnie kell a listában.
2. Lakcím - településnév szerint
Az ablak alján található településszűrés checkboxba kattintva
megjelenik egy beviteli mező és a településlistát tartalmazó lebomló
választási lista. Ha a beviteli mező üres, a lista az alfabetikus
sorrendben első településen áll. A kívánt település kezdőbetűit
begépelve a választási listában a kívánt településhez legközelebbi
településre áll a program. A kívánt települést megtalálva a
Listakészítés gombra kattintva az adott településen lakó
személyeket gyűjti fel a program.

Copyright © 2015-2020, Fazekas László. Minden jog fenntartva.

Kapcsolatok
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Feladás más rendszerek felé
Kapcsolatok ››
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Feladás pénzügyi rendszer felé
Kapcsolatok ›› Feladás más rendszerek felé ››

A feladást a MENZA6 rendszerben egy külön program
végzi: Penzugy.exe
A program elindítható Start menüben a MENZA6
programcsoport alól, vagy az Asztalon elhelyezett
parancsikon segítségével.
Az elindított programban a "Feladás pénzügyi
rendszer felé - Feladás az Eper felé" menüpont
alatt megjelenő ablakban kiválaszható az intézmény
és az az időszak, amely számláit le akarjuk
válogatni.
Alapértelmezetten a hónapban elkészült összes
számla leválogatásra kerül.
A leválogatás szűkíthető. "Az átadásra nem kerülő
számlák kiválasztása" alatt kizárhatók a
leválogatásból a befizetett, a befizetetlen és a
rontott számlák, illetve ezek kombinációja.
A leválogatás a kijelölt számlák leválogatása
gombra kattintva indítható, vagy a kilépés gombbal
visszaléphetünk a menübe.
Ismételt átadást is indíthatunk. Ebben az esetben
meg kell adnunk a korábbi leválogatás dátumát.
Továbblépve a leválogatott számlák listájához a
valós feladás elkészítése előtt be kell állítani a
feladás dátumát. A feladás a "Feladás az Eper
felé" gombbal indítható. A rendszer elkészíti az
Eper pénztári moduljában bedolgozható Excel fájlt.
A fájl a MENZA6 könytára alatt található PENZUGY
alkönyvtárban kerül elhelyezésre.

Amennyiben az Eper program ugyanezen a gépen
kezelhető, akkor az Eperbe belépve a pénztári
modulban betallózható a MENZA6-ban legenerált
feladás.
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Elkészült számlák feladása CSV formátumban - Debrecen
Kapcsolatok ›› Feladás más rendszerek felé ››

A menüpont segítségével legyűjthetők az adott időszakban készült
számlák. A lista CSV formátumban kerül letárolásra. A CSV
formátumú fájl a legyűjtött számlákról a következő tulajdonságokat
tartalmazza: vevő neve, a csoport neve, amelybe a személyt
soroltuk, számlaszám, a számla végösszege, az időszak, amelyre a
számla készült, valamint a számlakelte.
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Étkezési menü kezelése
Kapcsolatok ››
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Aktuális havi menü fogadása a webrõl
Kapcsolatok ›› Étkezési menü kezelése ››

A menürendszer aktiválása után a hiányzáskezelésben elérhető és
kezelhető az étkezési menü beállítási lehetősége, valamint a
Szerviz - Kapcsolatok - Menü rendszer - menüpont alatt lehetőség
van egy adott formátumban havi menüigényt átvenni egy másik
rendszerből.
A rendszer a CSV fájlt a Menza6 rendszerkönyvtárból nyíló WEB
alkönyvtárban keresi. A CSV fájl névkonvenciója: Weeehh.CSV,
ahol a W a webes adatforrásra utal, az eeee az érintett évet, a hh az
érintett hónapot jelenti. Pl.: W201210.CSV
Amennyiben a program talál ilyen nevű fájlt a WEB alkönyvtárban és
a fájlnévnek megfelelő időszakot már megnyitották, úgy a rendszer
feldolgozza az állományt.
A CSV fájl feltételezett szerkezete:
1.sor : fejléc, a program ezt a sort eldobja
2...n.sor: Az 5.mező az OM kódot, majd 12 üres mező következik.
Ezt követően az OM kóddal azonosított személy napi menü igénye
1-1 mezőben található. A betöltés után a menüigény bekerül az OM
kóddal azonosított személy havi adataihoz.
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Tagi rendszer
Kapcsolatok ››
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Anyagküldés a tagi intézmény felé
Kapcsolatok ›› Tagi rendszer ››

A menüpont használatával készíthető a központi gép adatairól
másolat, amely betölthető a tagi intézmény számítógépén.
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Feladás a központ felé
Kapcsolatok ›› Tagi rendszer ››
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Tagi adatok bedolgozása
Kapcsolatok ›› Tagi rendszer ››
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Adóhatósági ellenõrzési adatkapcsolat
Kapcsolatok ››

A 23/2014. NGM rendelet szerint működik a menüpont.
Adóhatósági helyszíni ellenőrzés estén a menüpont segítségével
lehet az ellenőr által kért számlatartományt leválogatni. A
leválogatáshoz ki kell jelölni az érintett időszakot vagy a megjelölt
számlaszám tartományt. Több intézmény feldolgozása esetén a
leválogatást intézményenként lehet megtenni. A kivánt tartomány
kijelölése után a leválogatás gombra kattintva készül ez az XML
állomány.
A rendszer az XML fájlt az C:\xMenza alapkönyvtár alatt található
NAV alkönyvtárba tárolja. Az XML fájl mellett ugyanitt megtalálható a
leválogatott számla és számlatétel állomány is.
A fájlnév formátuma:
NAVSZ_ii_kezdőfeltétel_végfeltétel_nnnn.XML
ahol
ii: az intézmény belső kódja két karakteren előnullázott
sorszám,
kezdőfeltétel: dátum megadása esetén a kezdő dátum,
számlaszám megadása esetén az első leválogatott számla száma
végfeltétel: dátum megadása esetén a lezáró dátum,
számlaszám megadása esetén az utolsó leválogatott számla száma
nnnn: előnullázott sorszám, a leválogás feltételei alatt
Amennyiben újabb leválogatást indítunk, úgy az előző leválogatás
állományai a NAV alkönyvtár alatt található ARCHIV alkönyvtárba
kerülnek.
Ez azt jelenti, hogy mindig csak a legutolsó leválogatás adatai
találhatól meg a NAV alkönyvtárban.

Copyright © 2015-2020, Fazekas László. Minden jog fenntartva.

Szerviz
A menüpont alatt az indexfrissítés és a karbantartás bármikor
futtatható.
Az archiválás menüpont segítségével optimalizálhatjuk a rendszer
működési sebességét. Több éves használat esetén a már nem
használt évek anyagát archiválhatjuk. Ebben az esetben a rendszer
a keresések és a mentések esetében az archivált éveket nem kezeli,
vagyis a rendszer működési sebessége nő, a fenti funkciók futási
ideje csökken.
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Indexfrissítés
Szerviz ››

A menüpont segítségével a sorrend hibákat tudjuk kijavítani. Ez
gyakorlatban az NTX kiterjesztésű állományok, az un. indexek
törlését jelenti. Az indexállományokat a rendszer szükség esetén
újra előállítja.
Igen válasz esetén elindul az indexelés.
Amennyiben az indexelés rendben befejeződött, úgy visszatérve a
főmenübe folytathatjuk a munkát.
A menüpont bármikor lefuttatható!
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Karbantartások
Szerviz ››
A menüpont alatt olyan funkciók érhetők el, amelyek használata nem kötelező, normál
működés mellett nem is szükséges. Abban az esetben szükséges a használatuk, ha a
számítógép nem rendeltetésszerűen áll le (például áramszünet miatt) és a programból nem
sikerült normál módon kilépni.
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Térítési díjak újraszámolása
Szerviz ›› Karbantartások ››

A menüpont alatt a kiválasztott intézményhez meg kell adni azt a
időszakot, amelyben az intézmény adatait újra akarjuk számoltatni.
A rendszer az adott időszakban minden pénzügyi adatot újraszámol.
A menüpont bármikor lefuttatható!
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Egyenlegek újrahalmozása
Szerviz ›› Karbantartások ››

A program a havi egyenlegek figyelembe vételével készíti az aktuális
és az előző havi számlákat. Ezeket az egyenlegeket az egyenleg
adattárban tárolja. Az üzemhiba miatt bekövetkező gépleállások
okozhatnak olyan adattári hibákat, amelyek érintik ezt az adattárat
is. Ebben az esetben használható a menüpont a hiba kijavítására.
A menüponthoz tartozó funkció kétféleképpen használható:
1. [Enter]-rel indítva az egyenleg adattár feltöltésre kerül a személyi
anyagból. Ez viszonylag gyorsan végrehajtható, viszont csak 99%os biztonsággal oldja meg a problémákat. A funkció gyorsan
végrehajtható.
2. A maradék 1% hiba javítását a [Ctrl][Enter]-rel való indítás
eredményezi. Ekkor ugyanis a rendszerhasználat kezdetétől minden
hónap pénzügyi adatát újraszámolja a program. A funkció nagyon
lassú.
Az újratöltés illetve az újraszámolás közben egy tájékoztató ablak
látszik a képernyőn.
Amennyiben a funkció félbeszakad, akkor mindaddig nem lehet
használni a rendszert, amíg az újraszámolás le nem futtatjuk.
A menüpont bármikor lefuttatható!
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SZJ számok ellenõrzése
Szerviz ›› Karbantartások ››

A rendszerben kezelt térítési díjakhoz rendelt szolgáltatási jegyzék
számok ellenőrzésére van lehetőség a menüpont alatt. A menüpont
bármikor futtatható.
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Archiválás
Szerviz ››
A menüpont alatt lehetőségünk van a már lezárt és minden hónapjában nulla egyenlegű év
anyagának kivonása a feldolgozásból. Szükség esetén az archivált év anyaga
visszatölthető.
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Lezárt év archiválása
Szerviz ›› Archiválás ››

Az archiválás során a csak nulla egyenlegű hónapokkal rendelkező
év anyagát ki lehet vonni a feldolgozásból. Az archiválást
intézményenként és évenként lehet elvégezni. Az archivált anyag
tárolási helye az xMenza alapkönyvtár alatt nyíló ARCHIV könyvtár.
Ebben a könyvtárban struktúrahelyesen kerül az archiválásban
érintett rendszer adott intézménye.
A menüpontba lépve a rendszer kigyűjti az aktív intézményen belül
azokat az éveket, amelyek anyaga archiválható. Az év kiválasztása
után az "Archiválás" gombra kattintva végezhető el a művelet. Az
adott év archiválásának végét üzenet jelzi.
Intézményváltás esetén a gyűjtés automatikusan végrehajtódik.
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Archivált év visszatöltése
Szerviz ›› Archiválás ››

Amennyiben egy lezárt és archivált év anyagára szükségünk lenne,
pl. listakészítés miatt, a menüpont segítségével az archivált anyag
visszatölthető.
A menüpontba lépve a rendszer kigyűjti az első intézményen belül
azokat az éveket, amelyek anyagát már archiválák. Az év
kiválasztása után az "Visszatöltés" gombra kattintva végezhető el a
művelet. Az anyag visszatöltésének végét üzenet jelzi.
Intézményváltás esetén a gyűjtés automatikusan végrehajtódik.
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Mentés
A megfelelő gyakoriságú mentés alapvető fontosságú a rendszer
biztonságos üzemeltetéséhez. A hét minden munkanapján a napi
munka befejeztével készítsen mentést.
Ezzel elérhető, hogy
probléma esetén veszteség nélkül - vagy csak minimális
veszteséggel - tudjuk folytatni a munkát.
A mentés kétféleképpen indítható.
Egyrészt a program főmenüjében található Mentés menüponttal.
Másrészt kilépéskor a program megkérdezi, hogy befejezte-e a mai
munkát? Amennyiben igen választ adunk, úgy a mentés
végrehajtásra kerül. Ha a válaszunk nem, akkor nem készül mentés.
Fontos! A mentés készítése a program kezelőjének a feladata. A
mentés elmaradásából adódó következményekért a program
felhasználója felelős.
A mentés folyamata szervezettsége:
Mentés pendrájvra-helyi lemezre-hálózati megosztásra

Minden elindított mentési folyamat a rendszerben tárolt összes
adatállományt tömöríti. A tömörített fájl nevének képzése:
'xMenza_'+eeeehhnn+'_'+hhmmss+'.zip' Ebből következtően minden
minden mentési folyamat adatai külön fájlban kerülnek eltárolásra. A
mentés helye alapértelmezetten a felhasználó ftp tárterülete,
amelyhez csak a programon keresztül férhet hozzá. (A mentéshez
internet hozzáférés szükséges. ) Az ftp fiók hozzáférési adatai a
rendszer telepítésekor kerülnek beállításra. Amennyiben a
felhasználó nem rendelkezik internet szolgáltatással, vagy mentés
internet elérési problémája van, úgy a mentés helye a Törzsadatok Paraméterek menüpont alatt Mentés lapon beállított tárterület lesz.
Ez lehet a számítógép egy adott meghajtója, lehet hálózati
meghajtó, vagy egy számítógépbe helyezett pendrájv.

Mentsük az adatainkat minden nap!!
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Elérhetőségünk:
Postacím: Fazekas László
3932 Erdőbénye, Honvéd út 32.
Email cím: fazekaslaszlo.menza@gmail.com
Telefonszám: +36 20 3664044
Kérdés vagy probléma esetén küldjön emailt vagy hívja a +36 20
3664044 telefonszámot
Ha telefonon nem tud elérni, de a készüléke elküldi a telefonszámát,
vissza fogom hívni.

Távsegítség:
A programablak alsó sorában a "Távsegítség" szóra kattintva
letölthető a Teamviewer 12-es verziója. Ezt a lehetőséget csak akkor
használja, ha a számítógépére nincs telepítve a Teamviewer
program. A letöltés több percig is eltarthat, legyen türelemmel! A
letöltés után elindul a Teamviewer és benne megjelenik az azonosító
és a jelszó, amit telefonon bediktálva azonnal segítséget kaphat.
Copyright © 2015-2020, Fazekas László. Minden jog fenntartva.

2020. július 1-jétől minden olyan számláról adatot kell
szolgáltatni a NAV-hoz, amit egy adóalany egy másik belföldi
adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki,
függetlenül a számla áthárított áfatartalmától.
Ki minősül a térítési díj fizetésre kötelezettek közül július 1-ével
adóalanynak?
Belföldi adóalany (áfaalany) az a személy, aki (amely) gazdasági
tevékenységet folytat és adószámmal rendelkezik. Ide tartoznak
cégek, más szervezetek (pl. adószámmal rendelkező alapítvány,
egyesület,stb.), egyéni vállalkozók és az adószámos
magánszemélyek is.
Mit kell tenni annak érdekében, hogy a fenti feltételelnek
megfelelő térítési díj nyilvántartásban szereplő jogi személy
részére a NAV felé továbbítható és a NAV által elfogadott
számlát állítson ki a szoftverrel?
Első feltétel:
Ellenőrizni kell a személyről nyilvántartott adatokat. Ezt a
Törzsadatok - Személyadatok - Személyadatok kezelése menüpont
alatt tehetjük meg.
Nagyon fontos, hogy a számlára kerülő adatok helyesek legyenek:
számlafizető neve, címe és adószáma. Amennyiben valamely adat
nem felel meg a NAV által nyilvántartott adattal, a számlafeladás
nem lesz sikeres. Ez az xMenza program felhasználójának
felelőssége.
Mivel a rendszer minden hónap anyagában szerepelteti a
számlafizető adatait, ezért amennyiben visszamenőlegesen fog
számlát kiállítani, a számlakibocsátás előtt javítani kell az előző
hónap(ok) törzsadatait is. Amennyiben visszamenőleges
adatmódosításra/adatfeltöltésre is szükség van, kérem keressen!
Számlát kibocsátani csak abban az esetben szabad, ha a
számlára kerülő adatok visszamenőlegesen is pontosításra
kerültek!

Második feltétel:
A számlakibocsátónak rendelkeznie kell a NAV ONLINE SZÁMLA
befogadó oldalán érvényes regisztrációval!
A NAV ONLINE SZÁMLA elérhetősége:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
Amennyiben még nem regisztrált az intézmény a NAV ONLINE
SZÁMLA oldalán, úgy érdemes elolvasni a NAV oldalán a
regisztrációval kapcsolatos tájékoztatót.
A regisztrációhoz az arra jogosult személy ügyfélkapus hozzáférése
szükséges. A regisztráció első lépéseként egy elsődleges
felhasználó jön létre, aki jogosult a úgynevezett technikai felhasználó
létrehozására.
A technikai felhasználó gép-gép közötti kommunikációra képes és a
számladatok biztonságos feladását biztosítja a NAV szerverei
részére.
A technikai felhasználó létrehozásával képződik a technikai
felhasználó neve, a hozzá tartozó XML aláíró kulcs, valamint az XML
cserekulcs. A két kulcs az xMenza program által elkészített számla
XML képének titkosításához és biztonságos elküldéséhez
szükséges.
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Az ONLINE számlafeladást az xMenza programhoz kapcsolt
külső modul oldja meg, melynek neve: KOBAK-SOLV
A modult a KVM Technológia Kft. készítette, önálló szoftverként
került beszerzésre 2020.évben.
A számlákat tartalmazó és feladásra kerülő XML fájlokat az xMenza
program készíti el és adja át a KOBAK-SOLV részére. A KOBAKSOLV biztosítja az állandó kommunikációt a NAV szerverei és az
xMenza között.
Feladatok a KOBAK-SOLV-ban:
Az ONLINE számlafeladás előkészítése menüpontban leírtak szerint
a NAV ONLINE SZÁMLA regisztráció során létrehozott tecnikai
felhasználói adatokat a KOBAK-SOLV-ban kell rögzíteni, hiszen a
kommunikációt a NAV felé a KOBAK-SOLV végzi.
Ehhez a program telepítési folyamatában létre kell hozni az
adminisztrátort, aki a KOBAK-SOLV programhoz teljes joggal
hozzáfér. A telepítés után - a telepítés közben megadott adminisztrátori adatokkal kell a programba belépni.
A KOBAK-SOLV belső felépítése nagyon egyszerű. A programablak
bal oldalán két menüpont látható: a Beállítások és a Feldolgozás.
A számlázó program megadása:
Első belépéskor Beállítások menüben be kell rögzíteni a számlázó
program adatait:
A számlázó (xMenza) program azonosítóját, amit az xMenza
fejlesztője biztosít.
A szoftver nevét
A működés típusát, ami minden esetben "LOCAL SOFTWARE"
A program fő verzióját
A fejlesztő nevét, email címét, országkódját és adószámát (az
adószám első nyolc karakterét)
Technikai felhasználó berögzítése:
A számlázó program adatainak rögzítése után a Felhasználókat kell
kezelnünk és legalább egy technikai felhasználót fel kell vinnünk
a rendszerbe. Ezt a Felhasználók kezelése gombra kattintva
indíthatjuk el. A képernyőn megjelenő felhasználói listára jobb

egérgonbbal kattintva a lebegő menüből válasszuk az Új
menüpontot. A megjelenő ablakban adjuk meg a technikai
felhasználót azonosító KOBAK-SOLV felhasználó bejelentkezési
nevét, valódi nevét és jelszavát, amit a KOBAK-SOLV-ba belépéskor
használnia kell.
Jelölve a tényt, hogy ez egy technikai felhasználó megadhatóvá
válnak a következő kötelező adatok:
Technikai felhasználói név, jelszó, Aláíró kulcs és cserekulcsk
valamint a technikai felhasználóhoz regisztrált adószám. A technikai
felhasználóhoz rendeljük hozzá az összes megadható jogosultságot.
Az adatok mentése után már be tudunk lépni a KOBAK-SOLV
rendszerbe a technkai felhasználóval is.
Belépbe a programba a Feldolgozás menüpont alatt indíthatjuk el
számlafeltöltést és kísérhetjük figyelemmel a feladott számlák
kezelését és visszaigazolásuk esetén azok számlafeladás
sikerességét.
Nagyon fontos, hogy a feldolgozást folyamatosan figyelemmel
kísérjük, hiszen probléma esetén a feltöltést meg kell ismételnünk.
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Miután már rendelkezünk technikai felhasználóval, és a KOBAKSOLV modult is feltöltöttük adatokkal, az ONLINE számlafeladáshoz
el kell indítani a KOBAK-SOLV programot. Be kell lépni a
telepítéskor létrehozott adminisztrátori vagy az utólag felvett
technikai felhasználóval. Sikeres belépés után válasszuk a
Foldogozás menüpontot.
Ellenőrizzük le, hogy jól van-e beállítva a NAV szerver.
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/
Szükség esetén válasszuk ki a megfelelő technikai felhasználót. A
kiválasztott technikai felhasználó aláíró kulcsa és a hozzá tartozó
cserekulcs meg kell jelenjen a feliratok mellett látható mezőkben.
Amennyiben ez teljesül, úgy a Feldogozás indítása gombra kattintva
elindul a számlafeladás és a számlaállapot lekérdezése.
A feldolgozás aktív folyamatait egy-egy állapotjelző mutatja.
Amennyiben a feldolgozás során küldendő számlát ad át az xMenza
a KOBAK-SOLV modulnak, úgy a számla sorszáma és a vevő neve
a Küldendő számlák táblázatban egy feldolgozásra váró sorként
megjelenik.
Az elküldött számlákat tartalmazó xml fájlok feldolgozási állapotáról
az Elküldött xml.ek kezelése ablakrészben, táblázatos formában
kapunk információt. Ebből a táblázatból tudhatjuk meg, hogy a
feldolgozás sikeres volt-e vagy sikertelen.
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Programfrissítés
A programfrissítés feltétele az, hogy az xMenza programot futtató
számítógép rendelkezzen internet kapcsolattal.
A programfrissítés egy automatizált folyamat. A program minden
indulásakor a rendszer leellenőrzi, hogy a jelenleg telepített
programverziónál található-e frissebb verzió a szolgáltató szerverén.
Amennyiben frissíthető a program, akkor erről a program kezelője
egy üzenetablakban kap értesítést. Az üzenetet nyugtázva a frissítés
folyamata elindul.
A programfrissítés folyamata
Minden programfrissítés előtt mentés készül a rendszerről. A mentés
a teljes rendszerről készített tömörített fájl, amely alapesetben a
felhasználó általunk biztosított FTP könyvtárába kerül felmásolásra.
Amennyiben a mentés elkészült, úgy a frissítési folyamat
automatikusan elindul.
A programfrissítést tartalmazó állomány mindig az alapkönyvtár
(alapesetben a C:\xMenza könyvtár) alatt létrehozott FISSITES
alkönyvtárba kerül letöltésre. A rendszer a letöltött frissítő fájlt
kicsomagolja, majd futtatja az adatállomány struktrúrákat aktualizáló
konvertert. Amennyiben a konvertálás hiba nélkül véget ér, a
felhasználó üzenetet kap, hogy a program a megszokott módon
indítható, a munka folytatható.
Amennyiben a telepítés közben hiba lép fel és a programfrissítés
megszakad, úgy a programot akkor sem szabad használni, ha az
normál módon indítható. Ebben az esetben az ismert
elérhetőségeken (telefon, email) fel kell venni a kapcsolatot a
rendszer szállítójával.
A programfrissítések elérésének alapfeltétele az érvényes
karbantartási illetve értékesítési szerződés megléte.
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Kapcsolat
Levélcím:
3932 ERDŐBÉNYE
Honvéd utca 32.
Fazekas László
Telefon: +36 20 3664044
E-mail: fazekaslaszlo.menza@gmail.com
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Jogi kikötések
Az xMenza térítési díj nyilvántartó szoftver forgalmazásának
kizárólagos joga a Szerzőt illeti. A szoftverrel kapcsolatos szerzői
jogok tulajdonosa Fazekas László.
A szoftverrel - külön megállapodás hiányában - csak egy intézmény
adatai dolgozhatók fel és a szoftver csak egy példányban
használható.
A megállapodás megszegése jogi szankciókat von maga után.
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Verzió
Verzió
1.152

Dátum

Leírás

2020.09.13. Módosításra került a egy személy számlázása menüpont.
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