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Számlázó program 
indítása
A Dokumedik Számlázás program a 
Dokustart indító programból a Számlázás 
ikon megnyomása után indul:

Bejelentkezés nem szükséges, hiszen a 
Dokustart indító programba már 
bejelentkeztünk.
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A számlázó program felépítése

Dokumedik Számlázó programba három számlázási funkció található:

• Páciens által igénybe vett szolgáltatások számlázása - ez a fő számlázási funkció

amely segítségével ki lehet számlázni azokat a szolgáltatásokat, amiket előbb

felterheltünk a páciens kórlapjára a Klinika modulban. A számlázó program főablaka

egy kiválasztott páciens megjelenéseit és a hozzá tartozó számlázási adatokat mutatja.

Páciens kiválasztása után azonnal látjuk, hogy a páciensnek milyen megjelenései

voltak és van-e számláznivaló szolgáltatás rajtuk.
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• Számlázás bármit-bárkinek - a számlázási funkció, amely segítségével ki lehet

számlázni egyéb számlázandó szolgáltatásokat bármilyen vevőnek a páciens

kiválasztása nélkül.

• Összevont (gyűjtő) számla készítése - a számlázási funkció, amely segítségével ki

lehet számlázni több páciens által igénybe vett szolgáltatásokat egy u.n. gyűjtő

vevőnek.
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Páciens szolgáltatásainak 
számlázása - fő ablak

A páciens szolgáltatásainak 
kiszámlázásához előbb ki kell keresni a 
páciens adatait a
Beteg keresés funkció segítségével. 
Amennyiben új páciensnek szeretnénk 
számlázni, fel
kell vinni az új páciens adatait az Új 
beteg funkció segítségével.
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számlázása - fő ablak 
felépítése

A számlázó program főablaka a következő 
panelekből áll össze:
• felső szürke sávban található a Főmenü, ahol 
több funkció is található.
• felső bal sarokban lévő kék panel a páciens 
adatait tartalmazó panel.
• páciens panel alatt egy szürke sávban látható 
gombok Gyakran használt
funkciókat indítanak (Beteg keresés, Új beteg, 
Beteg módosítása, Új
megjelenés, Megjelenés lezárása, Új számla)
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(a funkciók amik a főmenüben is megtalálhatóak, de itt 
gyorsabban, csak egy ikonnal ellátott gombon keresztül 
elérhetőek és indíthatóak). Amikor az ikon felé állunk az 
egérrel, megjelenik egy buborékban (Hint) a gomb 
megnevezése. Itt találhatóak a következő funkciók: Új 
számla, Számla másolat nyomtatása,
Részletező nyomtatása, Teljesítés igazolás nyomtatása, 
Átlépés az ambuláns programba, Számla stornózása, 
Helyesbítő számla készítése, Új teljesítés, Teljesítés 
törlése, Frissítés.

• a bal oldali fehér panel tartalmazza a páciens megjelenéseit, 
számláit és a számla pénzügyi teljesítés adatait a fa struktúra 
formájában

• a jobb oldali fehér panel pedig a számla fán pozícionált 
számla adatait jeleníti
meg
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funkciói

Páciens keresése

A páciens keresése funkció a rendszerben 
már rögzített beteg (akinek van kartonja)
keresésére és kiválasztására szolgáló 
funkció.

A páciens keresése funkció a Főmenüben 
a Beteg/Beteg keresés illetve a Gyakran
használt funkciók sávban található Beteg 
keresés gomb segítségével indítható.
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A Beteg keresése ablakban található a keresési 
minta mező, különböző szempontok
beállító gombok és a találatok lista.

A Keresési minta mezőben megadjuk a keresési 
mintát és a Név, Azonosító, Születési idő, TAJ, 
Kártyaszám, Számlaszám, Vevő neve, Számla 
kelte és Leánykori név gombok egyiket 
megadjuk, hogy a minta mire vonatkozik.

A Bárhol a szövegben bekapcsolásával a 
keresés nem csak az adat elejére vonatkozik, 
hanem a keresési minta lehet bárhol a 
szövegben. Amennyiben a Keresési minta 
mezőbe numerikus adat kerül, a program 
automatikusan Azonosító opcióra kapcsol, ha 
pedig dátum formátumú szöveget írunk bele, a 
Születési idő opcióra vált.



Tartalomjegyzék

Kiválasztás gomb megnyomása után illetve 
duplaklikk a listán után a kereső ablak
eltűnik is a főablakban megjelennek a 
kiválasztott páciens adatai.

A kereső ablakban további speciális
 keresések is találhatóak.
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A                         gomb megnyomása után a 
Megrendelő- Dolgozó szótár ugrik elő,
ahol a található cégek lista és a minden cég alatt 
ott vannak a cég dolgozói.

A Megrendelő- Dolgozó szótár segítségével a 
beteg-partner kapcsolat alapján
gyorsan visszakereshetőek a betegek 
amennyiben a kezelő tudja, hogy melyik
partnerhez (céghez) tartozik a keresett beteg. A 
pácienst kiválaszthatjuk a listáról a
Dolgozó kiválasztása gomb segítségével illetve 
duplaklikkel a listán. Kilépés gomb
segítségével visszalépünk az előző ablakba.
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Speciális keresés: A 
mai napon megjelent 
betegek listája

A                                                     gomb 
segítségével előhívható az adott napon megjelent
betegek lista. A dátum módosítható, a keresés 
visszamenőlegesen is alkalmazható.
Értelemszerűen egy adott napon megjelent 
betegek közül lehet választani. A Nyomtatás 
gomb segítségével ki lehet listázni az adott napon 
megjelent betegek adatait. A pácienst 
kiválaszthatjuk a listáról a Beteg kiválasztása 
gomb segítségével illetve duplaklikkel a listán. 
Kilépés gomb segítségével visszalépünk az előző 
ablakba.
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Speciális keresés: 
Lezáratlan megjelenések

A                                            gomb segítségével 
előhívhatjuk a Lezáratlan megjelenések
listát, ahol értelemszerűen a valaha megjelent, 
de nem lezárt megjelenéssel rendelkező
betegek közül lehet választani. A Nyomtatás 
gomb segítségével ki lehet listázni az
adott napon megjelent betegek adatait. A 
pácienst kiválaszthatjuk a listáról a Beteg
kiválasztása gomb segítségével illetve 
duplaklikkel a listán. Kilépés gomb
segítségével visszalépünk az előző ablakba.



Tartalomjegyzék

Új beteg bevitele

Amennyiben a páciensnek nincs orvosi 
dokumentációja és készíteni kell neki egy
számlát az egyéb számlázandó 
szolgáltatásokról, úgy szükséges a páciens 
adatai rögzítése - új karton létrehozása.

Az új beteg bevitele funkció a Gyakran 
használt funkciók sávban található, Új 
beteg gomb segítségével indítható, ahol a 
Beteg adatai karbantartása ablakban 
rögzítheti a páciens adatait.
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A program ellenőrzi, hogy a kötelezően 
megadandó adatok nem üresek-e (a Bold
betűtípussal és csillaggal jelölt mezők).

 A Bevitel gomb megnyomásával 
rögzíthetjük a páciens adatait, a Kilépés 
gomb segítségével visszalépünk az előző 
ablakba adatrögzítés nélkül.
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Beteg módosítása

A beteg módosítása funkció a Gyakran 
használt funkciók sávban található, Beteg
módosítása gomb segítségével indítható, ahol 
a Beteg adatai karbantartása ablakban
módosíthatja a kiválasztott páciens adatait.

A program ellenőrzi, hogy a kötelezően 
megadandó adatok nem üresek-e (a Bold
betűtípussal és csillaggal jelölt mezők). A 
Bevitel gomb megnyomásával rögzíthetjük
a páciens adatait, a Kilépés gomb 
segítségével visszalépünk az előző ablakba.
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Új megjelenés

Számla csak akkor készíthető páciensnek, 
ha létezik megjelenés adat. Amennyiben a
páciens még nem járt a klinikában és nem 
készítettek neki megjelenési tételt a 
Klinika illetve Előjegyzés modulban, 
akkor a Számlázó modulban előbb 
rögzíteni kell a megjelenést. A Gyakran 
használt funkciók sávban található az Új 
megjelenés gomb megnyomása után 
megjelenik Megjelenés adatainak 
megadása ablak, ahol ki kell tölteni a 
szükséges adatokat.
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A program ellenőrzi, hogy a kötelezően 
megadandó adatok nem üresek-e. A Bevitel 
gomb megnyomásával rögzíthetjük a páciens 
adatait, a Mégsem gomb segítségével 
visszalépünk az előző ablakba.

Az itt található Kórlapok felsorolása gomb 
segítségével megnézhetjük a pácienshez
rögzített megjelenések és kórlapok listáit 
(Beteg kórlapok felsorolása ablakban).
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Megjelenés lezárása

Amennyiben a klinikában be van állítva, 
hogy nyitott megjelenést is lehet 
számlázni, a megjelenés lezárására nem 
lesz szükségünk a számla készítéséhez. 
Ellenkező esetben a számla készítés előtt le 
kell zárni a megjelenést. A Gyakran 
használt funkciók sávban található a 
Megjelenés lezárása gomb megnyomása 
után a program még megkérdezi, hogy 
biztosan le kívánja-e zárni a megjelenést.

A Yes gomb megnyomása igent jelent, No 
pedig nemet. Lezárás után a megjelenések
és számlák fa nézet frissül.



Tartalomjegyzék
Gyűjtővevő hozzárendelése 
a beteghez
Az összevont számla készítése azon alapul, hogy 
a pácienseket hozzárendeljük a gyűjtő vevőhöz 
(gyűjtő vevő létrehozása lásd vevő karbantartása 
rész). A gyűjtővevő hozzárendelése a beteghez a 
Főmenü/Beteg/Gyűjtővevő hozzárendelése a 
beteghez funkció indításával a következő 
ablakban történik.

Az ablakban két lista jelenik meg. A jobb oldali 
listán minden lehetséges gyűjtő vevő
található. A bal oldali listán csak azok a 
gyűjtővevők jelennek meg, akikhez a beteg
tartozik.
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A hozzárendelést a középső sávban 
található gombokkal indítható:                
Az egy nyíllal ellátott gomb a kiválasztott 
gyűjtő vevőre vonatkozik, a dupla nyíllal 
ellátott gomb mindegyikre. Hasonlóképpen 
törölhetjük is a hozzárendelést. A 
hozzárendelés törlése a középső sávban 
található gombokkal indítható: 
Az egy nyíllal ellátott gomb a bal
oldalon kiválasztott gyűjtő vevőre 
vonatkozik, a dupla nyíllal ellátott gomb
mindegyikre.

Hozzárendelés után a főablakban a beteg 
panelen megjelenik piros gémkapocs ikon,
ami azt jelzi, hogy beteg hozzá van 
rendelve legalább egy gyűjtővevőhöz.



Új számla készítése
Tartalomjegyzék

Új számla készítése funkció elindítható a Főmenü /Számla / Új számla menüből, a számlák listán 
megjelenő PoPup menüből, a Gyakran használt funkciók sávban található Új számla gomb 
segítségével illetve a Gyors sávon található számla ikonnal ellátott gomb segítségével.
Az Új számla készítése ablakban az ablak felső részen lévő két opcióból a Számla opció 
alapértelmezett helyzetben be van kapcsolva. Ilyenkor számla készítése következik.
Számla készítésekor a program automatikusan kigyűjti az adott megjelenéshez tartozó kórlapokra 
felterhelt számláznivaló szolgáltatásokat. Alapértelmezett esetben csak az aktuális megjelenéshez 
tartozó szolgáltatásokat lehet számlázni, de van rá mód, hogy megjelöljük az Összes megjelenés 
flag-et és akkor minden eddig ki nem számlázott szolgáltatás rákerül a számlára.
A tételek típusúk szerint különböző ikonokkal vannak jelölve. Az ikonok a Klinika programban is 
használatban vannak:
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adjunk hozzá a listához, módosítsuk az 
összeget illetve töröljünk a listáról.

A meglévő tételeket ki és be lehet kapcsolni a 
listán (dupla klikk a tételen - zöld 
pipamegjelenik, vagy eltűnik), ezzel lehet 
beállítani, hogy a páciens kórlapon lévő 
tételéppen számlázásra kerüljön.

A vevő panelen alapértelmezetten mindig a 
kiválasztott páciens adatai jelennek meg.

A Vevő keresés illetve Új vevő gombok 
segítségével más vevőt választhatunk illetve 
felvihetünk új vevőt is. A Beteg a vevő 
gombbal visszaállíthatjuk pácienst mint avevőt. 
A Szokásos vevők gomb segítségével 
választhatunk a páciens által gyakran választott 
vevők között.
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Számla készítésekor megadhatjuk a szokásos 
számla paramétereket, mint:
• vevő
• fizetési mód
• számlatömb
• teljesítés dátuma
• számla kelte dátuma
• fizetési határidő
• kedvezmény
• biztosító
• tag azonosító
• tranzakció azonosító
• számla tételek
• hozzátartozó neve (ha van)
• megjegyzés

A kész számlát azonnal nyomtatjuk (eredeti 
példány) annyi példányban, amennyi be van 
állítva az Intézmény számlázási 
paraméterekben. Utána pedig indulhat 
automatikusan részletező nyomtatása is 
(szintén az Intézményben lévő beállításoktól 
függ).
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Vevő keresés

Vevő keresés funkció egy ablakot jelenít 
meg, ahol minden vevő törzsben
rögzített vevő adat jelenik meg. A listán 
kiválasztjuk a megfelelő adatot és a
Kiválasztás gombbal visszatérünk az 
előző ablakba. A Kilépés gombbal
kiléphetünk a kereső ablakból. A listán 
állva billentyűk leütéssel kereshetjük a
megfelelő nevet a listán. A keresett szó 
megjelenik a Keresés: felirat mellet. A
Backspace gombbal törölhetjük a keresési 
feltétel tartalmát.
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Új vevő
Új vevő funkció segítségével bevihetjük új 
vevő adatait, amik belekerülnek a vevő
törzsbe. A vevő adatai a következő ablakban 
adhatók meg:

A gyűjtő vevő jelölő mező bekapcsolása után 
a vevő jelenik meg automatikusan az
összevont (gyűjtő) számla készítési ablakban 
a vevő listán. Az orvosi elszámolásban 
használt százalék az orvosi elszámolás lista 
készítésnél használt algoritmusban 
érvényesül.
A Bevitel gomb megnyomásával rögzíthetjük 
a páciens adatait, a Mégsem gomb
segítségével visszalépünk az előző ablakba 
rögzítés nélkül.
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Szokásos vevők

A Szokásos vevők listán azok a vevők 
jelennek meg, akiket legalább egyszer
használtak a kiválasztott páciens számla 
készítésekor. A listából ki kell választani
a megfelelő vevőt. A Kiválasztás gomb 
megnyomásával kiválasztjuk a vevőt,
Kilépés gomb segítségével visszalépünk az 
előző ablakba kiválasztás nélkül.
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Számlázandó tételek 
kapcsolatos műveletek

A számla tételek listához hozzá lehet adni 
új tételeket, módosítani a meglévő tétel
összegét és törölni a meglévő tételt. Itt át 
lehet helyezni a tételt a gyűjtő számlára,
amennyiben a páciens hozzá van rendelve 
legalább egy gyűjtővevőhöz. A listán a
jobb egérgombot kell megnyomni és a 
következő előugró menüből 
kiválaszthatjuk a megfelelő funkciót:
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Tétel összeg módosítása

A számla tétel összeg módosítása ablakban 
meg lehet változtatni a számla tétel
Összegét, hozzá is lehet írni a megjegyzés 
Kód-ot, A Kód mező értékét kötelező
megadni amennyiben az összeg megváltozott.

Az Egyéb számlázandó típusú árlista 
tételeknél a módosító ablakban megjelenik
még egy mező - Mennyiség:

A Bevitel gomb megnyomásával rögzíthetjük 
az adatokat, a Mégsem gomb
segítségével visszalépünk az előző ablakba 
mentés nélkül.
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Új tétel felvétele

Új számla tételt ki lehet választani az 
egyéb számlázható típusú árlista törzsből.
Árlista törzs karbantartó a Manager 
programban található. Az árlista szótárban 
az első fülön az összes tétel található. A 
többi fül pedig az üzleti terület szerint
csoportosítja a tételeket.

Az ablakban lehet keresni a tételek nevei 
szerint. A keresési minta mezőn Enter-t
nyomunk, akkor indul a keresés bárhol a 
megnevezésben szerint. A      ikonnal
törölhetjük a keresési feltételt.
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A listán megjelennek a tételek, 
megnevezéssel és nettó árral. A lista felett 
egy sor fül található. Az első fül - Összes 
tétel, a többi pedig az Üzleti területek 
nevei. A fülekre kattintva szürhetjuk a 
listát a megfelelő üzleti terület szerint.

A Kiválasztás gomb megnyomásával 
kiválasztjuk az árlista tételt, Mégsem 
gomb segítségével visszalépünk az előző 
ablakba kiválasztás nélkül.
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Tétel törlése

Számla tétel törlése előtt a program még 
megkérdezi, hogy biztosan törölni
szeretné-e a tételt.

A Yes gomb megnyomása igent jelent, No 
pedig nemet. Törlés után a tétel eltűnik
a listáról. Csak Újként bevitt tételeket 
tudunk törölni. A kórlapra felterhelt
tételeket ki kell kapcsolni a számlázásból. 
A kikapcsolás illetve visszakapcsolása a
duplaklikk a tételen indítható. Ilyenkor 
eltűnik, illetve újra megjeleni a zöld pipa
a tétel mellett. A ki és bekapcsolást 
használható minden típusú számla tételnél.
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Tétel áthelyezése a gyűjtő 
számlára

Amennyiben kiderül, hogy az adott számla 
tételt összevont (gyűjtő) számlán kell
kiszámlázni, úgy itt át lehet helyezni a tételt a 
pácienshez hozzárendelt gyűjtő vevőhöz. 
Csakis a kórlapra felterhelt árlista tételeket 
lehet ilyen módon áthelyezni a gyűjtő számlára. 
Amennyiben a páciens csak egy gyűjtő 
vevőhöz tartozik, úgy az áthelyezés 
automatikusan történik. Abban az esetben, ha 
több gyűjtő vevőhöz tartozik, úgy az áthelyezés 
előtt ki kell választani a gyűjtő vevőt.

Az így áthelyezett tétel számlázásra kerül majd 
a gyűjtő számla készítéskor.
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Számla kedvezmény 
megadása, törlése

Számla kedvezmény kiválasztható a 
Kedvezmény/Felár listáról. A 
kedvezményeket a Kedvezmény törzs 
karbantartóban lehet rögzíteni. 

Amennyiben a kedvezmény
százalék értéke kisebb nullánál, a tétel 
felárként viselkedik.

A kedvezmény mező melletti piros kereszt 
gomb törli a kedvezmény mező tartalmát
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Új kezelési bizonylat 
készítése

Új kezelési bizonylatot úgy készíthetünk, 
hogy az Új számla funkciót használjuk, de
az ablak felső részen lévő két opcióból a 
Kezelési bizonylat opciót választjuk.

A számla tömb ilyenkor a Kezelési 
bizonylat számla tömbre vált. 

Továbbiakban ugyan úgy kell eljárni mint 
az új számla készítésénél - lásd Új számla 
készítése pont.
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Számlamásolat nyomtatása

Számla másolat nyomtatása funkció elindítható 
a Főmenü /Számla / Számlamásolat
nyomtatása menüből, a számlák listán 
megjelenő PoPup menüből és a Gyors sávon
található nyomtatás ikonnal ellátott gomb 
segítségével (a gyors gomb felett egy
buborékban megjelenik a gomb megnevezése).
Nyomtatás előtt még módosíthatjuk a számla 
példány számát.

Tovább gomb megnyomása után indulhat a 
nyomtatás. Ha nullát írunk a példányszám
mezőbe, akkor a nyomtatás nem történik meg.
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Részletezés nyomtatása

A részletező nyomtatása funkció elindítható a 
Főmenü /Számla / Részletezés
nyomtatása menüből, a számlák listán 
megjelenő PoPup menüből és a Gyors sávon
található nyomtatás ikonnal ellátott gomb 
segítségével (a gyors gomb felett egy
buborékban megjelenik a gomb 
megnevezése).

Nyomtatás előtt még módosíthatjuk a 
részletezés példányszámát

Tovább gomb megnyomása után indulhat a 
nyomtatás. Ha nullát írunk a példányszám
mezőbe, akkor a nyomtatás nem történik meg.
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Angol nyelvű számla 
nyomtatása

Az angol nyelvű számla nyomtatása funkció 
elindítható a Főmenü /Számla / Angol
nyelvű számla nyomtatása menüből, a 
számlák listán megjelenő PoPup menüből és
a Gyors sávon található nyomtatás ikonnal 
ellátott második gomb segítségével (a
gyors gomb felett egy buborékban megjelenik 
a gomb megnevezése).

Teljesítési igazolás nyomtatása

A teljesítési igazolás nyomtatása funkció 
elindítható a Főmenü /Számla / Teljesítés 
igazolás nyomtatása menüből, a számlák 
listán megjelenő PoPup menü segítségével.
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Számla stornózása

Számla stornózásához pozícionálni kell a 
számlát a számla fán. Számla stornózása
funkció elindítható a Főmenü /Számla / 
Számla stornózása menüből, a számlák
listán megjelenő PoPup menüből és a 
Gyors sávon található nyomtatás ikonnal
ellátott első gomb segítségével (a gyors 
gomb felett egy buborékban megjelenik a
gomb megnevezése). Stornózás ellőt a 
program rákérdez, hogy válóban stornózni
szeretné-e a számlát:
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A Yes gomb megnyomása igent jelent, No 
pedig nemet. Számla stornózása után a 
számla ikonja megváltozik (piros kereszttel 
áthúzott számológép). Mellette létrejön a 
stornó számla is, ami ugyan ilyen ikonnal 
jelenik meg a fán.
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Amennyiben a számla már nem 
stornózható (a számla keltétől eltelt napok 
száma nagyobb mint az intézmény 
adataiban megadott stornózható napok 
száma), akkor a következő hibaüzenet 
jelenik meg.

Stornó számla nyomtatása automatikusan 
történik. Nyomtatás előtt meg lehet adni a
nyomtatási példányszámot:

Tovább gomb megnyomása után indulhat 
a nyomtatás.
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Helyesbítő számla 
készítése

Számla helyesbítéshez pozícionálni kell a 
számlát a számla fán. Számla helyesbítése
funkció elindítható a Főmenü /Számla / 
Számla helyesbítése menüből, a számlák
listán megjelenő PoPup menüből és a 
Gyors sávon található nyomtatás ikonnal 
ellátott első gomb segítségével (a gyors 
gomb felett egy buborékban megjelenik a
gomb megnevezése). A számla 
helyesbítéshez megjelenik a következő 
ablak, ahol az eredeti számla adatai 
jelennek meg:
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Helyesbítési folyamatban módosíthatjuk a 
következő adatokat:
● vevő adatai
● biztosító adatai
● dátumokat
● kedvezményt
● számla tételeket (ki illetve 

bekapcsolással, új tétel hozzáadással, 
tétel törléssel

● illetve tétel összeg módosítással)
● hozzátartozó neve
● számla megjegyzést

Számla helyesbítése után a számla ikonja 
megváltozik (piros félig kék - félig szürke
számológép). Mellette létrejön a helyesbített 
számla is, ami ugyan ilyen ikonnal
jelenik meg a fán.
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Helyesbítő számla nyomtatása előtt meg 
lehet adni a nyomtatási példányszámot:

Tovább gomb megnyomása után indulhat a 
nyomtatás.
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számlához
Számlákat össze lehet kapcsolni a biztosítóval, 
mert később egyszerre lehet kezelni a
teljesítéseket a Biztosító modulban is - de ott 
csakis biztosítási számlák kezelhetőek. A
számlát pozícionálni kell a számla fán. Biztosító 
hozzárendelése funkció elindítható a
Főmenü /Számla / Biztosító hozzárendelése a 
számlához menüből, a számlák listán
megjelenő PoPup menüből. A biztosítót a 
következő ablakból lehet kiválasztani, ahol
a pácienshez hozzárendelt biztosítók láthatók:

A biztosító hozzárendelése a számlához 
megnyomása után a számla ikonja
megváltozik, a számla látható lesz a Biztosítások 
modulban.
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törlése a számláról

A biztosítós számlát pozícionálni kell a 
számla fán. Biztosító hozzárendelése 
törlése
funkció elindítható a Főmenü /Számla / 
Biztosító törlése a számlához menüből, a
számlák listán megjelenő PoPup menüből. 
A törlés előtt a program még megkérdezi,
hogy biztosan törölni kívánja-e a biztosítót 
a számláról:

A Yes gomb megnyomása igent jelent, No 
pedig nemet. A törlés után a számla ikonja
megváltozik (eltűnik a piros Bizt felirat).
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Számlatömb karbantartása

Számlatömb karbantartása a törzs adat 
karbantartók közé tartozik. A karbantartója 
a Főmenü/Számla/Számlatömb 
karbantartása menüpont alatt található. A
számlatömbök a következő ablakban 
láthatóak:

A listán láthatóak a számlatömb fő 
jellemzői. A felső sávban található gombok 
segítségével illetve a listán jobb egér gomb 
megnyomására előugró menü segítségével 
lehet karbantartani a számlatömböket.
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Új számlatömb rögzítése

Új számlatömb készítése az Új adat 
gombbal illetve popup menü Új adat
menüponttal indítható. Az adatokat a 
következő ablakban lehet megadni:
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A számlatömb adatai:

• kód - 5 karakteres kód betűkről illetve számokból állhat. Ez a kód megjelenik a számlaszám előtt a számla nyomtatásban

• megnevezés - a számlatömb megnevezése, a számla készítő ablakban a számlatömb listán jelenik meg

• szállító - választható lista. A korábban rögzített szállítókból lehet válogatni. A szállító adatai megjelennek a számlán a szállító 
részben.

• készpénzfizetési számlatömb - amennyiben ez a mező be van kapcsolva, a számlatömb megjelenik a számla készítéskor a 
számlatömb listán készpénzes fizetés mód kiválasztása mellett

• átutalásos számlatömb - amennyiben ez a mező be van kapcsolva, a számlatömb megjelenik a számla készítéskor a számlatömb 
listán átutalás fizetés mód kiválasztása mellett

• hitelkártyás számlatömb - amennyiben ez a mező be van kapcsolva, a számlatömb megjelenik a számla készítéskor a 
számlatömb listán kártyás fizetés mód kiválasztása mellett
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 •kezelési bizonylat - amennyiben ez a mező be van kapcsolva, a számlatömb megjelenik a kezelési 
bizonylat készítéskor a számlatömb listán

• aktív - a mező be-kikapcsolása aktívalja illetve inaktívalja a számlatömböt. Inaktív számlatömb 
nem jelenik meg a számlatömb listán se számla készítéskor, se kezelési bizonylat készítéskor.

A Bevitel gomb megnyomásával rögzíthetjük az adatokat, a Mégsem gomb segítségével 
visszalépünk az előző ablakba mentés nélkül
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Számlatömb 
módosítása

Számlatömb módosítása a Módosítás 
gombbal illetve popup menü 
Módosítás menüponttal indítható. 
Az adatokat a következő ablakban 
lehet módosítani:

A mezők leírását megtalálja az Új 
számlatömb rögzítése pontban. A 
számlatömb módosítása ablakban 
nem lehet már a számla kódot 
módosítani.
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Számlatömb törlése
Számlatömb törlése a Törlés gombbal 
illetve popup menü Törlés 
menüponttal indítható. Törlés ellőt a 
program még rákérdez, hogy válóban 
törölni szeretné-e az adatot:

A Yes gomb megnyomása igent jelent, 
No pedig nemet. A törlés után a 
számlatömb sor eltűnik a listáról. 
Csakis olyan számlatömböt lehet 
törölni, amit még nem használtak 
egyetlen egy számlán se. Egyéb 
esetben ajánlott a számlatömb 
inaktiválása.
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Új pénzügyi teljesítés rögzítése

A rendszerben kétféle számla pénzügyi teljesítési rögzítés létezik: kézi teljesítés bevitele, illetve 
automatikus teljesítés generálása. Az automatikus teljesítés generálása csak akkor történik meg, ha 
a Manager programban az Intézmény adataiban be van kapcsolva a Számla teljesítés automatikus 
generálása flag. Más esetben a számla teljesítést kézzel kell rögzíteni.

A teljesítés beviteléhez a számlát pozícionálni kell a számla fán. Az Új teljesítés funkció elindítható 
a Főmenü /Számla / Új teljesítés menüből, a számlák listán megjelenő PoPup menüből és a 
Gyors sávon található fehér lap ikonnal ellátott gomb segítségével (a gyors gomb felett egy 
buborékban megjelenik a gomb megnevezése).
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ablak jelenik meg:

A számla teljesítés adatai:

• fizetés dátuma

• bizonylat - szöveges mező

• fizetés mód - fizetési módokat tartalmazó 
választható lista

• fizetett összeg

• számla teljesítve - jelölő mező

A teljesítés rögzítése után a számla fán a 
számla alatt megjelenik a bejegyzés a 
teljesítésről. A számla tartalom megjelenítő 
részben pedig a számla teljesítés adatai 
jelennek meg.
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Pénzügyi teljesítés 
törlése
A számla pénzügyi teljesítés törléshez a 
teljesítési sort pozícionálni kell a számla 
fán.

A teljesítés törlése funkció elindítható a 
Főmenü /Számla / Teljesítés törlése

menüből, a számlák listán megjelenő 
PoPup menüből és a Gyors sávon található

'kuka' ikonnal ellátott gomb segítségével 
(a gyors gomb felett egy buborékban 
megjelenik a gomb megnevezése). A törlés 
előtt a program még megkérdezi, hogy 
biztosan törölni kívánja-e a teljesítést:
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Számlák feladása 
könyvelési rendszerbe

Dokumedik számlázó program képes a 
számlák feladására a külső könyvelési 
rendszerbe. Jelenleg TOP-SOFT könyvelési 
rendszer fogadó formátumát használjuk.

A feladandó számlák két XML formátumú 
fájlban exportálhatóak: partner és számlák 
fájlokban. Partner fájlba a vevő adatai 
találhatóak, számla fájlban a számla és 
számla tételek adatai, ÁFA szerint 
csoportosított tételenként. A számla feladás 
a következő ablakban indítható:



Tartalomjegyzék

Feladásnál meg lehet határozni, hogy 
mikortól keletkezett számlák kerüljenek 
bele az exportba - Számla kelte dátum 
megadásával. Mellette pedig látjuk, hogy 
mikor volt az utolsó feladás. Az export 
fájlok helyét és nevét az Elérési út 
megadása gomb segítségével lehet 
megadni.

A feladás a Fájlok generálása gomb 
segítségével indítható. Sikeres feladás után 
a következő üzenet jelenik meg:

A feladott számlák azonosítóját egy 
táblában tároljuk.
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Számla újra 
feladása 
(megjelölés)

Amennyiben a feladás során valami 
hiba történt van rá lehetőség, hogy a 
számlát megjelöljük feladandónak 
és a következő feladásban a számla 
adatai megint megjelennek. A 
főablakban pozícionálni kell a 
számlát a számla listán (fán) és 
utána kell indítani a Főmenüben 
lévő Számla újra feladása 
(megjelölés) funkciót.
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karbantartása

A vevő törzs karbantartás a törzs 
adat karbantartók közé tartozik. A 
karbantartója a 
Főmenü/Vevő/Vevő adatok 
karbantartása menüpont alatt 
található. A vevő adatok a 
következő ablakban láthatók:

A listán láthatók a vevő adatok. A 
felső sávban található gombok 
segítségével illetve a listán jobb 
egér gomb megnyomására előugró 
menü segítségével lehet 
karbantartani a vevő adatokat.
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Új vevő bevitele

Új vevő bevitele az Új adat 
gombbal illetve popup menü Új 
adat menüponttal indítható. Az 
adatokat a következő ablakban lehet 
megadni:
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A vevő adatai:

• vevő neve - 50 karakteres szöveges mező. A vevő neve a számlán a vevő oldalon 
jelenik meg nyomtatásban

• vevő címe - a vevő címe három mezőből ál: Irsz - irányítószám, város - a város neve 
és Utca - a címben szereplő utca, házszám ill. postafiók része

• Gyűjtő vevő - jelölő mező, amely bekapcsolásával megjelöljük a vevőt, hogy gyűjtő 
vevőnként látható legyén a rendszerben.

• Orvosi elszámolásban használt százalék (%) - a numerikus egész érték, amely 
tartalmazza a százalék értékét, amely segítségével az orvosi elszámolásban számoljuk 
ki az orvos jutalékát a gyűjtő számlán elhelyezett tételek esetében.
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A vevő adatok módosítása a Módosítás 
gombbal illetve popup menü Módosítás 
menüponttal indítható. Az adatokat a 
következő ablakban lehet módosítani:

A mezők leírását megtalálja az Új vevő 
bevitele pontban.

A Bevitel gomb megnyomásával 
rögzíthetjük az adatokat, a Mégsem 
gomb segítségével visszalépünk az előző 
ablakba mentés nélkül.
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Vevő adatok törlése

A vevő adatai törlése a Törlés gombbal 
illetve popup menü Törlés menüponttal 
indítható.

Törlés előtt a program még rákérdez, 
hogy valóban törölni szeretné-e az 
adatot:

A Yes gomb megnyomása igent jelent, 
No pedig nemet. A törlés után a 
számlatömb sor eltűnik a listáról. Csakis 
olyan vevő adatokat lehet törölni, amit 
még nem használtak egyetlen egy 
számlán se.
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Gyűjtő vevőhöz 
tartozó betegek 
karbantartása

Amennyiben a vevő gyűjtő vevő - a 
popup menüben elérhetővé válik a 
Gyűjtő vevő - beteg kapcsolat 
karbantartása funkció. A 
következő ablakban megjelenik a 
gyűjtő vevőhöz hozzárendelt 
páciensek lista:
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A listán jobb egérgomb 
megnyomásával előugró popup 
menüben találhatóak a funkciók, 
amelyek segítségével:

• Beteg keresése - új (létező 
kartont) pácienst hozzá lehet 
rendelni a gyűjtő vevőhöz

• Beteg törlése - a gyűjtő vevő és a 
páciens kapcsolatot ki lehet törölni

• Beteg nem aktív - inaktiválni 
lehet a pácienst a listán

• Beteg aktív - aktiválni lehet a 
pácienst a listán
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Szállító adatai 
karbantartása

A szállító törzs karbantartás a törzs 
adat karbantartók közé tartozik. A 
karbantartója a 
Főmenü/Szállító/Szállító adatok 
karbantartása menüpont alatt 
található. A szállító adatok a 
következő ablakban láthatók:
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A rendszerben több szállítót 
tarthatunk nyilván. A szállító akkor 
van használatban a számlázási 
folyamatban, amikor hozzá lesz 
rendelve a megfelelő 
számlatömbhöz.

A listán láthatók a szállítói adatok. 
A felső sávban található gombok 
segítségével illetve a listán jobb 
egér gomb megnyomására előugró 
menü segítségével lehet 
karbantartani a szállító adatokat.
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Új szállító bevitele

Új szállító bevitele az Új adat gombbal illetve popup menü Új adat menüponttal indítható. Az adatokat a lent látható ablakban lehet 
megadni.

A szállító adatai:

• szállító neve - 50 karakteres szöveges mező. A szállító neve a számlán a szállító oldalon jelenik meg nyomtatásban

• szállító címe - a szállító címe három mezőből ál: első az irányítószám, második a város neve és harmadik a cím, ahol szerepelhet 
utca, házszám ill. postafiók.

• adószám mező - a számlán megjelenítendő szállító adószáma

• bankszámla száma - a számlán megjelenítendő szállító bankszámla száma

• telefon mezők - két darab telefon rögzítésére fenntartott mező

• e-mail cím - szállító e-mail címe



TartalomjegyzékSzállító adatai 
módosítása

A szállító adatok módosítása a Módosítás 
gombbal illetve popup menü Módosítás 
menüponttal indítható. Az adatokat a 
következő ablakban lehet módosítani:

A mezők leírását megtalálja az Új szállító 
bevitele pontban. A számlatömb módosítása 
ablakban nem lehet már számla kódot 
módosítani.

A Bevitel gomb megnyomásával 
rögzíthetjük az adatokat, a Mégsem gomb 
segítségével visszalépünk az előző ablakba 
mentés nélkül.
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Szállító adatai 
törlése

A vevő adatai törlése a Törlés gombbal 
illetve popup menü Törlés menüponttal 
indítható.

Törlés előtt a program még rákérdez, 
hogy valóban törölni szeretné-e az 
adatot:

A Yes gomb megnyomása igent jelent, 
No pedig nemet. A törlés után a 
számlatömb sor eltűnik a listáról. Csakis 
olyan szállító adatokat lehet törölni, amit 
még nem használtak egyetlen egy 
számlán se.
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Szállító adatai 
megjelölése 
alapértelmezettként

A funkció segítségével a szállítót 
meg lehet jelölni 
alapértelmezettként. Ezt a jelölést 
csak bizonyos nyomtatványokon 
használjuk, pl. Árajánlat 
nyomtatása.
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Kedvezmény törzs 
karbantartása
A kedvezmény törzs karbantartás a törzs adat 
karbantartók közé tartozik. A karbantartója a 
Főmenü/Kedvezmény/Számla kedvezmény 
karbantartása menüpont alatt található. A 
számla kedvezmény adatok a következő 
ablakban láthatók:

A rendszerben több számla kedvezményt 
rögzíthetjük. A listán láthatók a kedvezmény 
adatai. A felső sávban található gombok 
segítségével illetve a listán jobb egér gomb 
megnyomására előugró menü segítségével 
lehet karbantartani a kedvezmény adatokat.
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Új kedvezmény 
bevitele

Új kedvezmény bevitele az Új adat 
gombbal illetve popup menü Új adat 
menüponttal indítható. Az adatokat a 
következő ablakban lehet megadni:

A számla kedvezmény adatai:

• kedvezmény - numerikus adat, 
kedvezmény mértéke (lehet mínuszos is, 
akkor felárként működik)

• kedvezmény jogcíme - kedvezmény 
megnevezése
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Kedvezmény adatai 
módosítása

A kedvezmény adatok módosítása a 
Módosítás gombbal illetve popup menü 
Módosítás menüponttal indítható. Az 
adatokat a következő ablakban lehet 
módosítani:

A mezők leírását megtalálja az Új 
kedvezmény bevitele pontban. 

A Bevitel gomb megnyomásával 
rögzíthetjük az adatokat, a Mégsem 
gomb segítségével visszalépünk az előző 
ablakba mentés nélkül.
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Kedvezmény adatai 
törlése

A vevő adatai törlése a Törlés gombbal 
illetve popup menü Törlés menüponttal 
indítható.

Törlés előtt a program még rákérdez, 
hogy valóban törölni szeretné-e az 
adatot:

A Yes gomb megnyomása igent jelent, 
No pedig nemet. A törlés után a 
számlatömb sor eltűnik a listáról. A már 
használt kedvezmény is törölhető, mert a 
számla készítése közben a kedvezmény 
adatai rögzülnek a számlán.
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Egyéb számlázások - összevont (gyűjtő) számla 
készítése

Az összevont (gyűjtő) számlázási funkcióval 
kiszámlázhatóak bármely vevő törzsben rögzített gyűjtő 
vevőnek a páciensek által igénybe vett szolgáltatások. 
Csak azoknak a pácienseknek az ellátásait lehet itt 
kiszámlázni, akik a gyűjtő vevővel össze vannak kötve. 
Csakis azok az ellátási tételek kiszámlázhatóak, amik a 
páciens számlázáskor át lettek rakva a gyűjtőszámlára. A 
gyűjtő számlák össze vannak kötve egy vevővel és akár 
több pácienssel (egy-egy tétel más-más páciens ellátásáról 
szólhat). Az összevont (gyűjtő) számlázás fő ablakában a 
bal oldalon láthatóak a vevő, számlák és teljesítések 
adatai, táblázatok formájában, jobb oldalon pedig a 
pozícionált számla tartalma látható.



TartalomjegyzékÚj összevont (gyűjtő) 
számla készítése

Az összevont (gyűjtő) számla készítésekor a 
program automatikusan kigyűjti az adott 
gyűjtő vevőhöz hozzárendelt számlázandó 
tételeket.

Természetesen van rá mód, hogy a tétel 
összegét módosítsuk illetve töröljük a gyűjtő 
listáról.

A meglévő tételeket ki és be lehet kapcsolni a 
listán (dupla klikk a tételen - zöld pipa 
megjelenik, vagy eltűnik), ezzel lehet 
beállítani, hogy a páciens kórlapon lévő tétel 
éppen számlázásra kerüljön.
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A gyűjtő számla készítésekor a vevő már ki van választva, nem módosítható.

Számla készítésekor megadhatjuk a szokásos számla paramétereket, mint:

• fizetési mód

• számlatömb

• teljesítés dátuma

• számla kelte dátuma

• fizetési határidő

• kedvezmény

• számla tételek

• megjegyzés

A kész számlát azonnal nyomtatjuk (eredeti 
példány) annyi példányban amennyi be van 
állítva az Intézmény számlázási paraméterekben. 
Utána pedig indulhat automatikusan részletező 
nyomtatása is (szintén az Intézményben lévő 
beállításoktól függ).

A számla tételeken állva egy popup menü 
segítségével a következő funkciók indíthatók:

• Tétel összeg módosítása - az összeg módosítása 
egy ablakban, ahol hozzá lehet még adni a 
módosítási kódot is.

• Tétel törlése a gyűjtő számláról - a tétel 
visszakerül a páciens számlázandó tételei közé.



TartalomjegyzékÖsszevont (gyűjtő) 
számlával kapcsolatos 
műveletek

Az összevont (gyűjtő) számlákkal is ugyan ezeket a 
funkciókat lehet használni, mint a normál 
számláknál:

• számla másolat nyomtatása

• részletező nyomtatása

• számla stornózása

• új teljesítés bevitele

• teljesítés módosítása

• teljesítés törlése

Részletes leírást lásd a dokumentáció korábbi 
részében a megfelelő címszónál
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Partner havi összesítő listák

Lista, amely kigyűjti a partner céghez hozzárendelt páciens ellátását havi bontásban és magadott paraméterek szerint 
(dátum intervallum, partner cég, szerződés)

Orvosi elszámolás

Lista, amely kigyűjti az orvosok jutalékát a megadott paraméterek szerint

Orvos elszámolás - összesítés

Lista, amely kigyűjti az orvosok jutalékát a megadott paraméterek szerint, összesített formában

Bejelentkezett orvos elszámolása

Lista, amely kigyűjti a bejelentkezett orvosok jutalékát a megadott paraméterek szerint

Listák és Egyéb lekérdezések
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Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás - XML export

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában 
megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik 
azoknak a jogszabály által meghatározott követelményeknek a köre, amelyeknek az adózó 

által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen.
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2016. január 1-jétől minden számlázó 
programnak rendelkeznie kell egy olyan 
önálló, de a programba beépített, 
„adóhatósági ellenőrzési 
adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, 
amelynek elindításával adatexport 
végezhető:

• a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) 
megadásával meghatározható időszakban 
kibocsátott számlákra, illetve

• a kezdő és a záró számlasorszám 
megadásával meghatározható 
sorszámtartományba tartozó számlákra
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Az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás a fenti ablakban végezhető.

A felső kép panelen található SZŰRÉSI FELTÉTELEK rész, ahol megadható a számla kelte dátum szűrés 
és szükség esetén a számlaszám szűrés is.

A jobb oldali részen található export dátuma mező. Az alatta lévő Export mappa kiválasztása funkcióval 
beállíthatjuk a kigenerált XML fájlnak a mappa nevét. Az Adatok kigyűjtése és XML export fájl generálás 
gomb segítségével elindítjuk az exportálási folyamatot.

Az ablak alsó részen található táblázat a folyamat ellenőrzésére használható. Amennyiben megszakítjuk az 
exportálási folyamatot az XML fájl kigenerálása előtt itt ellenőrizni tudjuk, hogy helyesen adtunk meg a 
szűrési feltételeket.
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Dátum és intervallum 
megadása

A szűrési feltételek részben 
található két dátum (Dátumtól és 
Dátumig mezők) a számla kelt 
dátum intervallum megadására 
szolgál.

A dátumokat be lehet írni kézzel, de 
ki lehet választani a szokásos kis 
naptár segítségével.
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Számlaszám 
intervallum megadása

A szűrési feltételek részben 
található két szöveges mező 
(Számlaszámtól és Számlaszámig 
mezők) a számla sorszám 
intervallum megadására szolgál.

A sorszámokat a számlatömb 
kóddal kell beírni a per jel 
elválasztó karakter használatával.
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Export mappa 
kiválasztása

A funkció indításkor az export mappa 
automatikusan be van állítva a program 
indítási helyre.

A mappa módosítható az Export mappa 
kiválasztása funkcióval, ahol a szokásos 
Windows mappa választó ablakban el 
kell navigálni a megfelelő helyre a 
megfelelő adat tárolón.

Az export fájl o kiválasztott mappában 
fog létrejönni. A fájl neve nem 
módosítható: NavAdatszolg.xml
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Exportálási folyamat

Az exportálási folyamathoz indításához 
meg kell nyomni az Adatok kigyűjtése és 
XML export generálás gombot.

A program kér megerősítést, hogy a 
lekérdezés indítható a megadott szűrési 
feltételekkel. Igen (Yes) gomb 
megnyomásával indíthatjuk a lekérdezést, 
Nem (No) gomb megnyomásával még 
léphetünk vissza.

Amennyiben a megadott szűrési 
feltételekkel nem található adat, a program 
megjelenít a következő figyelmeztető 
üzenetet.
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XML fájl 
generálása

Fent látható utolsó kérdés jelenik 
meg az XML fájl generálása előtt. 
Itt meg lehet szakítani az export 
folyamatot. Amennyiben Nem (No) 
gombot nyomjuk, az XML fájl nem 
generálódik ki, a táblázatban 
viszont megtekinthetők a szűrési 
feltételeknek megfelelő kigyűjtés 
adatai.
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XML fájl generálás 
befejezése

Amennyiben megerősítette az XML 
fájl generálási kérdést, úgy a fájl 
létrejön a megadott mappában, a 
NavAdatszolg.xml nevén. A fájl 
továbbítható a kérő félnek.
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Egyéb lekérdezések

Tartozó számlák

Lista, amely kigyűjti a tartozó számlák adatait a megadott paraméterek szerint (dátum intervallum)

Napi számla összesítés

Lista, amely kigyűjti az egy napon keletkezett számlák adatait a megadott paraméterek szerint (dátum, rögzítő, számlatömb)

Partner összesítés

Lista, amely kigyűjti a partner céghez hozzárendelt páciens ellátását összesített formában magadott paraméterek szerint (dátum 
intervallum, partner cég, szerződés)

Árbevétel ÜT szerint - számla kelte szerint

Lista, amely kigyűjti a számla bevétel adatait üzleti terület és egyéb a megadott paraméterek szerint (számla kelte, üzleti 
terület, fizetési mód)
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Számlak árbevételi bontása ÜT, teljesítés szerint

Lista, amely kigyűjti a számla bevétel adatait üzleti terület és egyéb megadott paraméterek szerint (számla teljesítés dátuma, 
üzleti terület, fizetési mód)

Szerződések típus szerint

Lista, amely kigyűjti a partner szerződések adatait szerződés típus szerint és egyéb megadott paraméterek szerint (szerződés 
érvényesség dátum intervallum, partner cég, szerződés típus)

Pénztár elszámolás

Lista, amely kigyűjti a napi számla adatokat a megadott paraméterek szerint (dátum, számlatömb, rögzítő)
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Számlák pénzügyi teljesítése

Lista, amely kigyűjti a számla bevétel adatait a 
megadott paraméterek szerint (számla kelte, fizetési 
mód, rögzítő, számlatömb, teljesítés rögzítése dátuma, 
teljesített fizetési mód, teljesítés rögzítő személy)

Ellenőrző lekérdezések

Listák, amelyek kigyűjtik a páciens, kórlap állapotát a megadott 
paraméterek szerint:

• Páciensek státusza

• Előjegyzés nélkül ellátott betegek

• Előjegyzett betegek státusza

• Érvénytelen TAJ kedvezmények

• Kórlapok státusza

• Számlázás státusza

• Számlázatlan tételek



TartalomjegyzékLista megjelenítő 
ablak használata
A listák a Viewer ablakban jelennek meg, ahol 
az itt használatban lévő funkciók az ablak 
felső sarkában vannak megjelenítve egy sor 
ikon által.

Scale - nagyítás

A funkció segítségével módosíthatjuk a 
Viewer ablakban megjelenített lista 
felbontását

Open report - FRP mentett lista megnyitása

A funkció segítségével előhívhatjuk a FRP 
formátumban lementett listát a Viewer 
ablakba.
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Save report - Lista mentése

A funkció segítségével lementhetjük a listát a 
Fájl típusa listán kiválasztható formátumok 
segítségével.

Print report - Lista nyomtatása

A funkció segítségével elküldhetjük a 
nyomtatványt a kiválasztott nyomtatóra a 
beállított példányszámban.

Oldalbeállítás

A funkció segítségével be lehet állítani az oldal 
paramétereit nyomtatás előtt.
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Find text - keresés az oldalon

A funkció segítségével rá lehet keresni az 
oldalon a Text to find mezőbe beírt szöveg 
előfordulásaira.

Show help - segítség megjelenítése

Jelenleg nincs segítség funkció 
implementálva a viewer-ben.

Close preview - Kilépés

A Viewer ablak bezárására használt funkció.



Számlák feladása 
könyvelési 
rendszerbe

A Számlázó programban, a Főmenüben a Számla 
menüpont alatti menüben található az új funkció: 
Számlák feladása külső könyvelési rendszerbe.



Adatok exportálása 
CSV fájlba
Az Adatok exportálása CSV fájlba ablakban következő 
adatok és funkciók találhatók:

- Utolsó feladás dátuma - az adott napon kelt és 
korábbi keltezésű számlák adatait már 
kigeneráltak korábban.

- Számla kelte: a jelenlegi feladási dátum, azaz 
az utolsó feladása dátuma és jelenlegi dátum 
kelt számlák kerülnek kigenerálásra

- A CSV fájl elérési útja kiválasztása - a hely 
ahova menteni fogjuk a kigenerált fájlt.

- Az export CSV fájl neve - szabadon megadható 
csv fájl neve.

- Fájlok generálása gomb - ezzel a gombbal 
indítjuk a fájl generálását és számlák jelölését 
feladott-ra.

Az Utolsó leadás törlése funkcióval törölhetjük az utolsó 
generálásnak számlák feladott jelölését és azok újra 
generálásra kerülnek.



Kigenerált CSV fájl 
tartalma

Kigenerálás után a program jelzi, hogy a generálás 
sikeres volt-e.

A kigenerált fájl megnyitása után meggyőződhetünk 
arról, hogy minden adat megfelelően jelenik meg. A 
fájlt be lehet már tölteni az IMA rendszerbe.



Számla jelőlése 
újrafeladásra

Amennyiben egy-egy számlát újra lehet feladni. 
Ehhez ki kell keresni a számlát, a jobbeérgomb 
előugró popup menüben lévő funkció 
indításával: Számla megjelőlése újrafeladásra, a 
számla megjelölésre kerül és a következő 
feladáskor bekerül a feladandó számlák 
állományba.


