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I. Az IMA általános felépítése
1. Szerver típusú telepítés
Az ImaServerInstall.exe fájlt kell elindítani, amely elvégzi az alábbi lépéseket
a. .NET3.5, .NET 4, SQL Server 2008 Express telepítés
Szükséges Microsoft programok az IMA szerverhez:
- .NET 3.5
- .NET 4
- SQL Server 2008 Express
Ha a számítógépre nincs telepítve valamelyik a felső programok közül, a telepítő
automatikusan telepíteni fogja.
A három program közül csak az lesz telepítve, amelyik hiányzik a számítógépről.
Ebben az esetben a mellékelt ablak fog megjelenni. El kell fogadni a licencet, es a program
telepítése megkezdődik. Annyi ilyen ablak fog megjelenni, ahány programot telepíteni kell (1,
2, vagy 3).
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NEM szabad a Cancel gombot megnyomni, mert ebben az esetben az IMA telepítő is leáll.

Miután a .NET 3.5 és a .NET 4 keretrendszer telepítése véget ér, XP-n a számítógépet muszáj
újraindítani. Ezt a telepítő automatikusan megcsinálja. Az ilyenkor megjelenő ablakban, az
IGEN gombot kell megnyomni, más esetben a telepítés sikertelen lesz. A számítógép
újraindítása után, a telepítés automatikusan folytatódik.
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b. IMA Szerver fájlok telepítése
Ezek után kezdődik el az IMA Szerver tulajdonképpeni telepítése. Az első képernyőn a Next
gombot kell megnyomni. Ezen a képernyőn csupán figyelmeztetve vagyunk, hogy az IMA
telepítve lesz a számítógépre.

A következő képernyőn megadhatjuk a pontos helyet, ahova az IMA telepítődjön, valamint
azt, hogy csak az aktuális felhasználó használhatja-e majd, vagy mindenki, aki ezen a
számítógépen dolgozik. Ajánlott úgy hagyni a beállítást, ahogy alapból megjelenik, hogy csak
az aktuális felhasználónak telepítse.

A következő ablak megint csak egy figyelmeztető, a Következő (Next) gombot kell
megnyomni.
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c. IMA Szerver beállításai
A szerver fájlok telepítése után következik az SQL Server konfigurálása, valamint az IMA
Szerver tartozékainak a telepítése.
Ajánlott az összes pipát bepipálva hagyni, valamint a Számítógép nevet, az SQL Szerver
nevet és a kommunikációs port érteket változatlanul hagyni. Ezeket csak akkor kell
módosítani, ha az SQL Server nem ebben a telepítőben lett telepítve, ilyenkor viszont tudni
kell az SQL Server Instance nevet.
Az eredmények részbe minden lépés után be lesz írva annak a lépésnek az eredménye, hiba
esetén a Windows által adott hibaüzenet szövege is.

Számítógép neve
A számítógép neve, amelyen a telepítés végrehajtódik. Ide be lehet írni a számítógép IP címét
is, de csak abban az esetben, ha a számítógép statikus IP címet kap a hálózattól.
SQL Szerver neve
Az SQL Szerver Instance neve. Ezt abban az esetben kell használni, ha a számítógépen már
előzőleg létezett SQL Server. Ilyenkor az IMA Szerver nem telepít új SQL Szervert, hanem a
meglévőnek a nevét kell használni.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - általános

Oldal: 11 / 85

SQL Szerver kommunikációs portjának beállítása
Ahhoz, hogy hálózaton keresztül elérhető legyen az IMA adatbázisa, az SQL Server
kommunikációs portja engedélyezett kell legyen a számítógépen futó tűzfalban. Ha a
számítógépen nincs tűzfal, ez a beállítás nélkülözhető. Ha be van pipálva, beállítja az SQL
Server kommunikációs portját a mellette megadott értékre.
SQL Szerver Mixed authentication mode beállítása
Csak akkor szabad üresen hagyni ezt a pipát, ha az SQL szerver előzőleg lett telepítve, és
biztosak vagyunk benne, hogy a Mixed Authentication Mode aktiválva van. Ez a mód
szükséges ahhoz, hogy az SQL szerver elérhető legyen az IMA programból.
SQL Szerver TCP/IP és NamedPipes protokollok aktiválása
Csak akkor szabad üresen hagyni ezt a pipát, ha az SQL szerver előzőleg lett telepítve, és
biztosak vagyunk benne, hogy a TCP/IP és NamedPipes protokollok aktiválva vannak. Ezek a
protokollok szükségesek ahhoz, hogy az SQL szerver elérhető legyen az IMA programból,
hálózaton keresztül.
IMA SQL Szerverfelhasználó telepítése
Az IMA program ezen a felhasználón keresztül kapcsolódik az SQL Szerverre. Kötelező
telepíteni!
SQLBrowser szervice indítása
Csak akkor szabad üresen hagyni ezt a pipát, ha az SQL szerver előzőleg lett telepítve, és
biztosak vagyunk benne, hogy az SQLBrowser service el van indítva a számítógépen. Ez a
service szükséges ahhoz, hogy az SQL szerver elérhető legyen az IMA programból, hálózaton
keresztül.
Adatbázisok telepítése
IMA program adatbázisai. Kötelező telepíteni őket!
IMA Árfolyam service telepítése
Ez a service kötelező az IMA program működéséhez. Ez biztosítja a napi MNB árfolyamok
automatikus letöltését.
IMA fájlkezelő service telepítése
Ez a service kötelező az IMA program működéséhez. Ez biztosítja a fájlok feltöltését IMA-n
keresztül a szerverre.
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2. Munkaállomás típusú telepítés
Az ImaWorkstationInstall.exe fájlt kell elindítani, amely elvégzi az alábbi lépéseket
a.

.NET 4 telepítés

Ha a számítógépre nincs telepítve még a .NET 4 keretrendszer, a telepítő automatikusan
telepíteni fogja. Ebben az esetben a mellékelt ablak fog megjelenni. El kell fogadni a licencet,
és a keretrendszer telepítése megkezdődik.

NEM szabad a Cancel gombot megnyomni, mert ebben az esetben az IMA telepítő is leáll. A
keretrendszer telepítése 15-20 percig is eltarthat, számítógéptől függően.

Miután a .NET 4 keretrendszer telepítése véget ér, XP-n a számítógépet muszáj újraindítani.
Ezt a telepítő automatikusan megcsinálja. Az IGEN gombot kell megnyomni, más esetben a
telepítés sikertelen lesz. A számítógép újraindítása után, a telepítés automatikusan folytatódik.
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b. IMA kliens telepítése
Ezek után kezdődik el az IMA tulajdonképpeni telepítése.
Az első képernyőn a Next gombot kell megnyomni. Ezen a képernyőn csupán figyelmeztetve
vagyunk, hogy az IMA telepítve lesz a számítógépre.

A következő képernyőn megadhatjuk a pontos helyet, ahova az IMA telepítődjön, valamint
azt, hogy csak az aktuális felhasználó használhatja-e majd, vagy mindenki, aki ezen a
számítógépen dolgozik. Ajánlott úgy hagyni a beállítást, ahogy alapból megjelenik, hogy csak
az aktuális felhasználónak telepítse.
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A következő ablak megint csak egy figyelmeztető, a Következő (Next) gombot kell
megnyomni.

Ezek után telepítődik az IMA, mutatva a haladást. A telepítés végén, a számítógép asztalán
megjelenik egy parancsikon, amelynek segítségével el lehet indítani az IMA-t.

c. Telepítő elindítása telepítés után
Ha ön egy sikeres telepítés után, megint elindítja a telepítőt ugyanazon a gépen, 2 opciója van:
- Repair Ima ERP – az IMA ERP feltelepített fájljai újból lesznek telepítve, kijavítva az
esetleges problémákat, amiket egy vírus, vagy véletlen törlés okozott.
- Remove Ima ERP – ön eltávolítja az IMA-t a számítógépről.
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d. Belépés az IMA-ba
Első indításkor az IMA bekéri annak a számítógépnek a nevét, vagy az IP címét, amelyre a
szerver rész lett telepítve, valamint az SQL szerver nevét. Ha ön nem írta fölül a szerver rész
telepítésekor, az SQL szerver neve “IMASQL”.
Feltéve, hogy a szerver számítógép neve “SzerverGép”, a következő szöveget kell beírja: “
SzerverGép\IMASQL”, vagy feltéve, hogy a szerver gép IP címe 192.168.1.25, a következő
szöveget kell beírja: “192.168.1.25\IMASQL”
Ha ugyanarra a számítógépre lett telepítve a szerver rész is a következő szöveget kell beírja:
“.\IMASQL”
i.

Belépés internet kapcsolat nélkül

Amennyiben az IMA lokális hálózatra van telepítve és az adatbázis a helyi hálózaton belül
elérhető, akkor internet kapcsolat nélkül is, minden felhasználónak 7 napig lehetősége van az
IMA-t csak a belső hálózatról használni.

Helyi hálózaton, de internet kapcsolat nélkül történő belépéskor a „Szerver megadása” felugró
ablakban az „IMA indítása helyi licensz alapján” gombra kell kattintani.
Helyi hálózaton, de internet kapcsolat nélkül történő belépéskor a „Szerver megadása” felugró
ablakban látható a licensz érvényessége, illetve minden így belépett felhasználónál a Program
adminisztráció – Kezdő oldal - Üzenetek paneljében is megjelenik a lokális licensz lejáratára
figyelmeztető üzenet.
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3. IMA felület
Az IMA program egységes felépítésű, ezért itt egy általános tájékoztatót nyújtunk a
felépítéséről és általános használatáról.
A bejelentkezés után megjelenő képernyő 4 részre osztható.
Ezek a következők:
a. fejléc
b. modulok
c. menüpontok
d. kezdő felület
A megjelenő képernyő 2 része: a fejléc, és a kezdő felület a program állandó része.
A modulok és a menüpontok panel a „Menü (klikk az elrejtéséhez)” függőleges kék csíkra
történő kattintás után balra elrejtődik. Majd ugyanezen függőleges csíkra történő kattintás
után ismét megjelenik.
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a. Fejléc

A fejléc - a képernyő legfelső vízszintes sávja- további két részre osztható.
Az első sor a menü sor. Ez a program állandó része.
ii.

Beállítások

Felhasználó váltás
A „Beállítások” menüpont „Felhasználó váltás” menüpontjában a program bezárása nélkül is
megvalósítható felhasználó váltás a bejelentkezési név és jelszó megadásával.
Cégváltás
A „Beállítások” menüpont „Cégváltás” menüpontjában a program bezárása nélkül is
megvalósítható egyik cégből a másikba történő átlépés.
Adatbázis biztonsági másolat
A „Beállítások” menüpont „Adatbázis biztonsági másolat” menüpontjára történő kattintáskor
meg kell adni a másolat mentésének helyét és rövidesen elkészül az adatbázis biztonsági
másolata.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatbázis biztonsági másolata és a cég mentése funkció
eltérő.
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Log fájlok
A „Beállítások” menüpont „Log fájlok” menüpontja alatt találhatóak meg a program
használata során felmerült szoftveres hibák, figyelmeztetések naplózásai.
iii.

Ablak

Az „Ablak” menüpontban a kijelző felületen megjelenő ablakok elrendezése módosítható.

Vonalkód keresés

iv.

A „Vonalkód keresés” menüpontra kattintás után egy felugró ablakban olyan felület jelenik
meg, melyen keresztül az IMA program által generált vonalkódok között könnyű és gyors
keresés hajtható végre.
v.

Számológép

A „Számológép” menüpontra kattintás után egy felugró ablakban számológép felület nyílik
meg.
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vi.

Cégek

A cég létrehozás, mentés, törlés és visszatöltés csak a könyvelőirodai licenccel és mentési,
törlési, illetve visszatöltési jogosultsággal rendelkező felhasználóink részére áll rendelkezésre,
a felső menüsor „Cégek” menüpont alatt.
Cég mentési jogosultság lásd III/2/d/i/Cégeket menthet pont.
Cég törlési jogosultság lásd III/2/d/i/Cégeket törölhet pont.
Cég visszatöltési jogosultság lásd III/2/d/i/Cégeket visszatölthet pont.
Cég létrehozás
A felső menüsor „Cégek” menüpontjában az „Új” gombra kattintás után a cég nevének
megadásával készül el az új cég. Melybe létrehozás után közvetlenül csak az adott felhasználó
névvel és jelszóval lehet bejelentkezni.
Cég hozzáférés kiosztás további felhasználóknak lásd III/2/b pont.
Ezen kívül fontos, a cégbe történő belépés után a Kezdő oldalon a „Cégadatok módosítása”
gombra kattintással a cég további adatainak megadása lásd I/3/d/i/Kezdő gombok pont.
Cég mentés
A felső menüsor „Cégek” menüpontjában a „Cég mentése” gomb, csak a cégek mentésére
jogosultsággal rendelkező felhasználók részére aktív.
Az adott cégen állva, a „Cég mentése” gombra kattintással, a mentés helyének megadása után,
rövid időn belül elkészül az adott cég mentése.
Az utolsó mentés időpontja és a mentést végző felhasználó neve kijelzésre kerül ezen
menüpontban.
Cég mentési jogosultság lásd III/2/d/i/Cégeket menthet pont.
Cég törlés
A felső menüsor „Cégek” menüpontjában a „Törlés” gomb, csak a cégek törlésére
jogosultsággal rendelkező felhasználók részére aktív.
Az adott cégen állva, a „Törlés” gombra kattintással megtörténik a cég végleges és
visszavonhatatlan törlése.
Cég törlési jogosultság lásd III/2/d/i/Cégeket törölhet pont.
Cég visszatöltés
A felső menüsor „Cégek” menüpontjában a „Cég visszatöltése” gomb, csak a cégek
visszatöltésére jogosultsággal rendelkező felhasználók részére aktív.
A korábbi mentés visszatöltésének feltétele a felső menüsor „Cégek” menüpontjában az adott
cég törlése.
Ezután a „Cég visszatöltése” gombra kattintás után egy korábbi cégmentés visszatölthető.
Figyelem, korábbi mentés visszatöltésekor, a korábbi mentés óta rögzített adatok elvesznek!
Cég visszatöltési jogosultság lásd III/2/d/i/Cégeket visszatölthet pont.
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vii.

Nyitott ablakok sora

A fejléc második sor a nyitott ablakok sora.
A nyitott ablakok sorában azok az ablakok érhetőek el, amelyek a menüpontokból eddig
megnyitásra kerültek.
A nyitott ablakok sora alapértelmezetten látható, de láthatósága felhasználói beállítás
függvénye.
Nyitott ablakok listájának megjelenítése lásd III/3/a/Nyitott ablakok listájának megjelenítése
pont.
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b. Modulok

A bejelentkezés után megjelenő képernyő bal alsó részén találhatóak az IMA modulok.
Az egyes modulok felhasználók általi hozzáférhetősége jogosultság függő.
Jogosultsági csoportok leírása lásd: III/2 pont.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - általános

Oldal: 22 / 85

c. Menüpontok

Egy-egy modulra kattintva a modulok felett a képernyő bal felső részén az adott modulba
tartozó fő menüpontok jelennek meg. Egy-egy fő menüpontra kattintva további almenüpontok
érhetőek el. Azon menüpontok esetében, melyekre kattintva további almenüpontok érhetőek
el, a menüpont előtti ikon egy rózsaszín kör.
Az egyes menüpontok felhasználók általi hozzáférhetősége jogosultság függő.
Jogosultsági csoportok leírása lásd: III/2 pont.
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d. Kijelző felület típusok
A bejelentkezés után megjelenő képernyő jobb oldali részén található a kijelző felület.
Az IMA egyes moduljainak fő-, illetve almenüpontjaira történő kattintáskor az adott
menüponthoz tartozó tartalom mindig a kijelző felületen jelenik meg.
i.

Kezdő felület

A bejelentkezés után a kijelző felületen alapértelmezetten a kezdő felület látható. Illetve a
kezdő felület a „Program adminisztráció” modul „Kezdő” menüpontjából is elérhető.
Kezdő gombok
A kezdő felületen a gombok használatával lehetőség van - amennyiben az adott felhasználó
jogosultságai ezt lehetővé teszik -, a saját cégadatok megadására, módosítására, illetve
embléma feltöltésére.
Cégadatok módosításának jogosultsága, lásd III/3/d/i/Cégadatokat módosíthat pont.
Továbbá jelszó módosítására és a saját beállítások megadására.
Felhasználók leírása lásd III/2 pont.
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ii.

Egyszerű felület

Az egyszerű felület a törzsadat típusú adatrögzítési menüpontok jellemző felülete.
Az egyszerű felület általában 3 részre osztható.
Ezek a következők: gombok
szűrés panel
adatok listája panel
A megjelenő képernyő 2 része: a gombok, és az adatok listája panel a program állandó része.
A szűrés panel alapértelmezetten látható, láthatósága felhasználónként változtatható.
Szűrők becsukása aktualizálás után leírás lásd III/3/a/Szűrők becsukása aktualizálás után pont.
Gombsor
Gombok, ikonok leírása lásd I/4 pont.
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Szűrés panel
A szűrés funkció mindig az adott menüpont adataival dolgozik, állhat egy, vagy több szűrési
mezőből.
A szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonon szereplő adatokra, ilyen az „Oszlop” mező,
melynek értékkészletét a kartonon szereplő adatok mezőnevei képezik. A legördülő menüből
történő kiválasztás, az adott oszlop adatain belüli szűrést jelentik.
A kitölthető „Szűrési érték” mezőbe beírtak, pedig a konkrét adatra történő szűrést
eredményezik.
Továbbá a szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonon szereplő dátumokra.
Illetve a szűrési mezők vonatkozhatnak a kartonok státuszára, állapotára.
A szűrés panel alapértelmezetten látható, azonban a szűrés panel láthatósága felhasználónként
változtatható.
Szűrők becsukása aktualizálás után leírás lásd III/3/a/Szűrők becsukása aktualizálás után pont.
Adatok listája panel
Az adatok listája panelen a kartonokon szereplő főbb mezőnevek – nem minden esetben
mindegyik - és az adott mezőnevekhez tartozó bevitt adatok táblázatos formában szerepelnek.
Az adatok listája az egyes mezőnevekre kattintva, az adott mezőnév szerint sorba rendezhető.
Az adatok listája exportálható.
Export leírás lásd gombok, ikonok leírása I/4 pont
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iii.

Analitika felület

Az IMA-ban kiállított bizonylatok megjelenítési formája az IMA-ban az analitika felület.
Az analitika felület 5 részre osztható.
Ezek a következők: gombok
szűrés
bizonylatok listája
haladó szűrés
jelmagyarázat
A megjelenő képernyő 2 része: a gombok, és a bizonylatok listája, a program állandó része.
A haladó szűrés és a jelmagyarázat panelek alapértelmezetten rejtettek. Az oldal alsó részén
található „Jelmagyarázat” vízszintes kék csíkra történő kattintás után a jelmagyarázat
felnyílik, az oldal jobb szélén található „Haladó szűrés” függőleges csíkra történő kattintás
után a haladó szűrés jobbról benyílik az oldalra. Ugyanazon csíkokra történő kattintás után a
panelek ismét rejtetté tehetőek.
A szűrés panel alapértelmezetten látható, azonban a szűrés panel láthatósága felhasználónként
változtatható.
Szűrők becsukása aktualizálás után leírás lásd III/3/a/Szűrők becsukása aktualizálás után pont.
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Gombsor
Gombok, ikonok leírása lásd I/4 pont.
Szűrés
Szűrés leírása lásd I/3/d/ii/Szűrés panel pont.
Bizonylatok listája
A bizonylatok listája panelen a bizonylatok kartonjain szereplő főbb mezőnevek – nem
minden esetben mindegyik - és a bizonylatokon az adott mezőnevekhez bevitt, illetve
számított adatok táblázatos formában szerepelnek.
A bizonylatok listája panel exportálható.
Export leírás lásd gombok, ikonok leírása I/4/Export pont.
A bizonylatok listájának
I/3/d/iii/Jelmagyarázat pont.
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Haladó szűrés

A haladó szűrés panel alapértelmezetten rejtett, az oldal jobb szélén található. A „Haladó
szűrés” függőleges csíkra történő kattintás után a haladó szűrés jobbról benyílik az oldalra.
Ugyanazon csíkra történő kattintás után a haladó szűrés ismét rejtetté tehető.
A haladó szűrés funkció a szűrés funkciónál összetettebb, részletesebb szűrést tesz lehetővé.
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„Új szűrés” indításakor a felugró ablak a bizonylatok listája panelen található oszlopneveket
tartalmazza, ezek közül ki kell választani az elsődlegesen szűrendőt. Majd a „Szűrés típusa”
mező legördülő értékkészletéből ki kell választani a szűrési feltételt. Majd a „Szűrés értéke”
mező kitöltésével meg kell adni a konkrét adatot, amire a szűrés történik.

További „Új szűrés” indításával és az értékek megadásával a szűrés újra és újra tovább
szűkíthető.
Maga a szűrés az „Aktualizálás” gombra kattintva történik meg.
Az „Összes törlése” gombra kattintva törlődnek a szűrési feltételek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szűrési feltételek törlése nem jelenti a szűrés megszűnését. Az
adatok szűrésének megszűntetése az „Összes törlése” gombra kattintás után, az „Aktualizálás”
gombra történő kattintással lehetséges.
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A „Szűrősablon mentése” gombra történő kattintással az összeállított szűrési feltételek,
elnevezés után, az adott menüpont alá, sablonként lementhetőek.
A „Lementett szűrősablonok” panelen a korábban összeállított és sablonként mentett szűrések
találhatóak. A megfelelő szűrősablon nevén állva a „Sablon betöltése” gombra kattintva a
„Szűrők” panelen megjelennek az adott sablonban megadott szűrési feltételek. Majd az
„Aktualizálás” gombra kattintva megtörténik a szűrés.
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Jelmagyarázat

A jelmagyarázat alapértelmezetten rejtett, az oldal alsó részén található. A „Jelmagyarázat”
vízszintes kék csíkra történő kattintás után a jelmagyarázat felnyílik. Ugyanazon csíkra
történő kattintás után a jelmagyarázat ismét rejtetté tehető.
A „Jelmagyarázat” a bizonylatok listájának első
megnevezéseiket és funkcióiknak leírásait tartalmazza.
Bizonylatok listája lásd I/3/d/iii/Bizonylatok listája pont.

www.imaerp.hu

oszlopában

Felhasználói kézikönyv - általános

található

ikonokat,

Oldal: 32 / 85

iv.

Kimutatás felület

A kimutatás típusú felületek bal panelén a partnerek kerülnek felsorolásra, a felület jobb
panelének fejlécén pedig különböző szűrési paraméterek beállítására van lehetőség. A partner
kiválasztása és a szűrési feltételek beállítása után, a „Szűrés” gombra történő kattintás után, a
felület jobb oldalán, a szűrés alatt jelennek meg a lekérdezett adatok számszaki, vagy
grafikonon történő ábrázolás formájában.
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v.

Jelentés felület

A különböző modulok alatt egy-egy jelentések menüpontra kattintás után a kijelző felületen
azok a jelentések találhatóak meg, melyek az IMA-ba beépítésre kerültek és lekérdezhetőek.
A kiválasztott jelentésre kattintva felugró ablakban megjelenik a jelentés felület.
A jelentés felület bal oldalán különböző szűrési feltételek beállítására van lehetőség. Majd az
„Előnézet” gombra történő kattintás után a felület jobb oldalán legenerálódik az adott
jelentésnek és az adott szűrési feltételeknek megfelelő adatokat tartalmazó dokumentum.
Ez a dokumentum nyomtatható, vagy különböző file formátumokban lementhető, illetve az
„E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben
elküldhető, vagy az „Export” gombra kattintással exportálható.
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4. Gombok, ikonok
Az IMA ablakaiban megtalálható gombok közül a következő fordulnak elő a leggyakrabban,
mindig ugyanazokkal az ikonokkal és mindig ugyanazokkal a funkciókkal:
Új
Az „Új” gomb az adott menüpontban új elem létrehozását teszi
lehetővé.
Karton
A „Karton” gomb az adott menüpontban már korábban
létrehozott elem részleteinek megtekintését és az elem
módosítását teszi lehetővé.
A „Karton” gomb bizonyos elemek nélkülözhetetlensége miatt
bizonyos esetekben nem, vagy csak adminisztrátori
jogosultsággal használható.
Törlés
A „Törlés” gomb az adott menüpontban korábban létrehozott
elem törlését teszi lehetővé.
A „Törlés” gomb törvényi előírások, folytonos számozások és
egyéb szabályok betartása érdekében bizonyos esetekben nem
használható.
Aktualizálás
Az aktualizálás gomb az adott menüpont elemeinek listájának
frissítését teszi lehetővé.
Nyomtatás
A „Nyomtatás” gomb segítségével minden további számítógép
konfigurálás nélkül indíthatóak el nyomtatások.
A „Nyomtatás” gomb jobb szélén sok esetben egy lefelé mutató
háromszög található. Ez esetben egy legördülő menüben, több
típusú nyomtatási lehetőség közül lehet választani.
Feltöltött állományok
A „Feltöltött állományok” gomb segítségével az adott
menüpontban egy-egy elemhez csatolt állományokat lehet
feltölteni, vagy szkennelni.
A feltöltendő képek méretének szabályozását lásd II/1/f pont.
OK
Az „OK” gomb a menüpontok alatt található elemek kartonján
jelenik meg. Megnyomásakor az elem mentésével történik meg
az adott elem kartonjáról a kilépés.
Mégse
A „Mégse” gomb a menüpontok alatt található elemek
kartonján jelenik meg. Megnyomásakor az elem mentése nélkül
történik meg az adott elem kartonjáról a kilépés.
Előnézet
Az „Előnézet” gomb a menüpontok alatt található elemek
kartonján jelenik meg. Megnyomásakor az elem nyomtatási
képe nyílik meg.
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Export - oszlopok tulajdonságai
Az „Export” gomb használatával az adatok excel-be
exportálhatók.
Illetve az oszlopok tulajdonságai módosíthatóak.
Történet
A „Történet” gombra történő kattintáskor új ablakban
megjelenik az adott mező, vagy bejegyzés minden
módosítására vonatkozó napló információ.
Cikk keresés
A „Cikk keresés” mezőbe történt szöveg begépelése és enter
ütése után a kereső keres a cikkek megnevezéseinek első betűi
között.
A „Cikk keresés” mező sorának jobb oldalán a papír-nagyító
ikonra kattintás után új felugró ablakban megjelenik az összes
cikk és itt válaszható ki egy megfelelő cikk.

5. Funkcióbillentyűk, billentyű kombinációk
Az IMA ablakaiban megtalálható gombok közül a következő fordulnak elő a leggyakrabban,
mindig ugyanazokkal az ikonokkal és mindig ugyanazokkal a funkciókkal:
Aktualizálás
Szűrés
Nyomtatás
Új
Karton
Törlés
Ugrás a sorokra
Mennyiség
Cikk keresés
Mai dátum

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F11
F12
n
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II. Az IMA használatához szükséges alapvető, a teljes
cégre vonatkozó beállítások és döntések
1. Fő beállítások
A Fejléc – Beállítások – Fő beállítások menüpontban a „Karton” gombra kattintva adhatóak
meg azok az IMA-ra vonatkozó beállítások, melyek a cég egészére vonatkoznak, függetlenül
az adott felhasználótól.
A fő beállítások változtatására csak azon felhasználóknak van lehetőségük, akik e művelet
elvégzésére külön jogosultsággal rendelkeznek.
Fő beállításokat módosíthat speciális jogosultság beállítása, lásd III/3/d/i/Fő beállításokat
módosíthat pont.

Jelen felhasználói kézikönyvben az egyes beállítások sorának elején azon modulok ikonjai
láthatóak, amely modulok használata esetén szükséges az adott beállítás elvégzése.
Amennyiben az IMA logó látható a sor elején, akkor az azt jelzi, hogy minden modul
használata esetén szükséges az adott beállítás elvégzése.
a. Általános beállítások
Módosítások okának megadása
Nem:
A „Módosítások okának megadása” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az egy-egy
kartonon végzett módosításkor nem szükséges megadni a módosítások okait.
Amennyiben a „Módosítások okának megadása” mező bepipálásra kerül, az egy-egy kartonon
végzett módosításkor meg kell adni a módosítás okát, mely bekerül az egyes elemek
történetének bejegyzései közé.
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Vonalkód típus
128:
Az IMA által generált vonalkódok alapértelmezett vonalkód típusa 128-as.
Vonalkód típus a következő közül választhat:
Vonalkód típus

Vonalkód kép

128

39

39 Extended

93 Extended

Datamatrix

Tizedesek száma
2:
A tizedesek számaként az IMA kettőt állít be automatikusan, azaz a számok megjelenítése 2
tizedes jegyig történik. (A számítási műveletek elvégzése mindig 16 tizedes jegyig történik.)
Amennyiben tizedesek számaként az adott cég mást használ, akkor a „Tizedesek száma”
mező alatti legördülő menüben található számok közül kell kiválasztani az adott cégnek
megfelelő értéket.
Vízjel kimutatása a jelentéseken
Igen:
A „Vízjel kimutatása a jelentéseken” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz a lekérhető
jelentéseken halványan megjelenik az IMA vízjele.
Amennyiben a „Vízjel kimutatása a jelentéseken” mező nem kerül bepipálásra, a lekérhető
jelentéseken nem szerepel az IMA vízjel.
Hűtőközeget kimutat a cikkeknél
Nem:
A „Hűtőközeget kimutat a cikkeknél” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a Készlet
modulban található Cikkek és Cikk sablonok kartonjain nem jelenik meg a „Hűtőközeg”
pipálható mező.
Amennyiben a „Hűtőközeget kimutat a cikkeknél” mező bepipálásra kerül, a Cikkek és Cikk
sablonok kartonjain megjelenik a „Hűtőközeg” pipálható mező.
www.imaerp.hu
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Cikkek és cikk sablonok lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Cég szabadnap százaléka
A „Cég szabadnap százaléka” mezőben megadott százalékos értéknek megfelelő mennyiségű
szabadnap felett rendelkezik a cég minden foglalkoztatott esetében.
Szabadnap nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – HR.
Direktory (általános beállítás minden cégnek)
Feltöltési direktory
F:\IMAUploadedFiles\:
Feltöltési direktory-ként az IMA a F:\IMAUploadedFiles\ elérési utat állítja be automatikusan.
Amennyiben feltöltési direktory-ként az adott cég mást használ, akkor a „Feltöltési direktory”
mezőben kell megadni az adott cég feltöltési direktory-jának megfelelő elérési utat.
Remote server (global setting for all companies)
Remote port
9090:
Portként az IMA a 9090-es port-ot állítja be automatikusan.
Host address
erp.imaerp.com:
Az IMA szerver címe: erp.imaerp.com, ezt az IMA automatikusan beállítja, vagy beírandó
annak a számítógépnek a neve, vagy IP címe, amire az IMA szerver telepítve lett.
Árfolyam szerver (általános beállítás minden cégnek)
Szerver cím\SQL szolgáltatás
erp.imaerp.com,1344:
Annak a szervernek a címe, amire a szerver lett telepítve\SQL szerver instance neve. Ha az
IMA Szerver telepítő telepítette az SQL szervert is: “számítógép_neve\SQLEXPRESS”.
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b. Pénzügy / Számvitel beállítások
i.

Általános

Könyvelési időszakok használata
Nem:
A „Könyvelési időszakok használata” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az IMA a
lezárt könyvelési időszakokat, könyveléskor nem veszi figyelembe.
Amennyiben a „Könyvelési időszakok használata” mező bepipálásra kerül, akkor az IMA a
lezárt könyvelési időszakokat figyelembe veszi, azaz lezárt könyvelési időszakra nem lehet
könyvelni.
Könyvelési időszakok lásd IV/3/c pont.
ÁFA könyvelési időszakok használata
Nem:
Az „ÁFA könyvelési időszakok használata” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az
IMA a lezárt ÁFA könyvelési időszakokat, könyveléskor nem veszi figyelembe.
Amennyiben az „ÁFA könyvelési időszakok használata” mező bepipálásra kerül, akkor az
IMA a lezárt ÁFA könyvelési időszakokat figyelembe veszi, azaz lezárt ÁFA könyvelési
időszakra nem enged áfát könyvelni.
ÁFA könyvelési időszakok lásd IV/1/b pont.
Tárgyi eszk. ellenszámla szám
161 – Befejezetlen beruházások:
A tárgyi eszk. ellenszámla számaként az IMA automatikusan a „161 – Befejezetlen
beruházások” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a tárgyi eszközöket, akkor a
„Tárgyi eszk. ellenszámla szám” mező alatti legördülő menüben található főkönyvi számok
közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő tárgyi eszközök könyvelésére
szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Iparűzési adó főkönyvi száma
4692 – Helyi iparűzési adó elszámolási számla:
Az iparűzési adó főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör „4692 – Helyi iparűzési
adó elszámolási számla” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván az iparűzési adót, akkor az
„Iparűzési adó főkönyvi száma” mező alatti legördülő menüben található főkönyvi számok
közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő iparűzési adó könyvelésére
szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
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Társasági adó főkönyvi száma
4611 – Társasági adó elszámolási számla:
A társasági adó főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör „4611 – Társasági adó
elszámolási számla” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a társasági adót, akkor az
„Társasági adó főkönyvi száma” mező alatti legördülő menüben található főkönyvi számok
közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő társasági adó könyvelésére
szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla - vevő
A „Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla – vevő” mező legördülő értékkészletéből
kiválasztandó azon „ideiglenes főkönyvi szám” melyre pénzforgalmi Áfa adózási típusú cég
és/vagy partner esetén a vevői számlák ÁFA tartalma az ÁFA napló könyveléséig kerülni fog.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
ÁFA adózási típus beállítása cégünkben lásd II/1/b/vii/ÁFA típus pont.
ÁFA adózási típus beállítása partnernél lásd IV/6/f/ÁFA típus pont.
Vevői számlák kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
ÁFA napló kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy / számvitel.
Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla - szállító
A „Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla – szállító” mező legördülő értékkészletéből
kiválasztandó azon „ideiglenes főkönyvi szám” melyre pénzforgalmi Áfa e adózási típusú cég
és/vagy partner esetén a szállítói számlák ÁFA tartalma az ÁFA napló könyveléséig kerülni
fog.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
ÁFA adózási típus beállítása cégünkben lásd II/1/b/vii/ÁFA típus pont.
ÁFA adózási típus beállítása partnernél lásd IV/6/f/ÁFA típus pont.
Szállítói számlák kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
ÁFA napló kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – pénzügy / számvitel.
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ii.

Pénztár

Pénztár kerekítési jogcím
Kerekítés:
A pénztár kerekítési jogcímként az IMA automatikusan a „Kerekítés” jogcímet állítja be.
Amennyiben az adott cég más jogcímen tartja nyilván a pénztár kerekítést, akkor a „Pénztár
kerekítési jogcím” mező alatti legördülő menüben található jogcímek közül kell kiválasztani
az adott cég könyvelésének megfelelő jogcímet.
Jogcímek nyilvántartása, lásd IV/2/b/Jogcím pont.
Pénztár túlfiz. fők. szám. – vevői
A vevői pénztári túlfizetések könyvelésére alapértelmezetten nincs megadva főkönyvi szám.
Amennyiben az adott cég szeretne a vevői pénztári túlfizetése könyvelésére főkönyvi számot
használni, akkor a „Pénztár túlfizetés főkönyvi szám – vevő” mező alatti legördülő menüben
található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő vevői
pénztári túlfizetés könyvelésére szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Pénztár túlfiz. fők. szám. – szállítói
A szállítói pénztári túlfizetések könyvelésére alapértelmezetten nincs megadva főkönyvi
szám.
Amennyiben az adott cég szeretne a szállítói pénztári túlfizetése könyvelésére főkönyvi
számot használni, akkor a „Pénztár túlfizetés főkönyvi szám – szállítói” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő szállítói pénztári túlfizetés könyvelésére szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
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Pénztár árfolyamkülönbség – követel
3689 – Egyéb követelések:
A követel oldali pénztár árfolyamkülönbség főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „3689 – Egyéb követelések” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a követel oldali pénztár
árfolyamkülönbséget, akkor az „Pénztár árfolyamkülönbség – követel” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő követel oldali pénztár árfolyamkülönbség nyilvántartására szolgáló főkönyvi
számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Pénztár árfolyamkülönbség – tartozik
3689 – Egyéb követelések:
A tartozik oldali pénztár árfolyamkülönbség főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „3689 – Egyéb követelések” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a tartozik oldali pénztár
árfolyamkülönbséget, akkor az „Pénztár árfolyamkülönbség – tartozik” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő tartozik oldali pénztár árfolyamkülönbség nyilvántartására vonatkozó szolgáló
főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Bejövő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcím
Kiegyenlítés:
A bejövő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcímeként az IMA automatikusan a „Kiegyenlítés”
jogcímet állítja be.
Amennyiben az adott cég más jogcímen tartja nyilván a bejövő pénztárbizonylat kiegyenlítést,
akkor az „Bejövő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcím” mező alatti legördülő menüben
található jogcímek közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő jogcímet.
Jogcím nyilvántartás lásd IV/2/b/Jogcím pont.
Kimenő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcím
Kiegyenlítés:
A kimenő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcímeként az IMA automatikusan a „Kiegyenlítés”
jogcímet állítja be.
Amennyiben az adott cég más jogcímen tartja nyilván a kimenő pénztárbizonylat
kiegyenlítést, akkor az „Kimenő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcím” mező alatti legördülő
menüben található jogcímek közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő
jogcímet.
Jogcím nyilvántartás lásd IV/2/b/Jogcím pont.
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iii.

Bank

Bank túlfiz. fők. szám. – vevői
3689 – Egyéb követelések:
A vevői banki túlfizetés főkönyvi számla főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör
„3689 – Egyéb követelések” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a vevői banki túlfizetést, akkor
az „Bank túlfiz. fők. szám. – vevői” mező alatti legördülő menüben található főkönyvi
számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő vevői banki túlfizetés
nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Bank túlfiz. fők. szám. – szállítói
3689 – Egyéb követelések:
A szállítói banki túlfizetés főkönyvi számla főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „3689 – Egyéb követelések” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a szállítói banki túlfizetést,
akkor az „Bank túlfiz. fők. szám. – szállítói” mező alatti legördülő menüben található
főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő szállítói banki
túlfizetés nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Bank árfolyamkülönbség – követel
9762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége:
A követel oldali bank árfolyamkülönbség főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör
„9762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett
árfolyamnyeresége” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a követel oldali bank
árfolyamkülönbséget, akkor az „Bank árfolyamkülönbség – követel” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő követel oldali bank árfolyamkülönbség nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Bank árfolyamkülönbség – tartozik
8762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége:
A tartozik oldali bank árfolyamkülönbség főkönyvi számaként az IMA automatikusan a
„8762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett
árfolyamvesztesége” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a tartozik oldali bank
árfolyamkülönbséget, akkor az „Bank árfolyamkülönbség – tartozik” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő tartozik oldali bank árfolyamkülönbség nyilvántartására vonatkozó szolgáló
főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
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iv.

Eladás / Beszerzés

Szállítói nyitó számla jogcím
Nyitás (analitika):
A szállítói nyitó számla jogcímeként az IMA automatikusan a „Nyitás (analitika)” jogcímet
állítja be.
Amennyiben az adott cég más jogcímen tartja nyilván a szállítói nyitó számlát, akkor az
„Szállítói nyitó számla jogcím” mező alatti legördülő menüben található jogcímek közül kell
kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő jogcímet.
Jogcím nyilvántartás lásd IV/2/b/Jogcím pont.
Vevői nyitó számla jogcím
Nyitás (analitika):
A vevői nyitó számla jogcímeként az IMA automatikusan a „Nyitás (analitika)” jogcímet
állítja be.
Amennyiben az adott cég más jogcímen tartja nyilván a vevői nyitó számlát, akkor az „Vevői
nyitó számla jogcím” mező alatti legördülő menüben található jogcímek közül kell
kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő jogcímet.
Jogcím nyilvántartás lásd IV/2/b/Jogcím pont.
Folyamatos ÁFA fők. szám – vevő
4799 – Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek:
A vevői folyamatos ÁFA főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör „4799 – Rövid
lejáratú egyéb kötelezettségek” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a vevői folyamatos ÁFA-t,
akkor az „Folyamatos ÁFA fők. szám - vevő” mező alatti legördülő menüben található
főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő vevői
folyamatos ÁFA nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Folyamatos ÁFA fők. szám – szállító
3689 – Egyéb követelések:
A szállítói folyamatos ÁFA főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör „3689 –
Egyéb követelések” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a szállítói folyamatos ÁFA-t,
akkor az „Folyamatos ÁFA fők. szám - szállító” mező alatti legördülő menüben található
főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő szállítói
folyamatos ÁFA nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
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Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon
Nem:
Az „Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon” mező alapértelmezetten nincs
bepipálva, azaz a számlasor kartonon csak egy megnevezés sor szerepel.
Amennyiben a „Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF számlákon” mező bepipálásra
kerül, a számlasor kartonon a korábbi megnevezés sor alatt megjelenik a „Megnevezés
(idegen)” mező is.
Előnézet leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv I/4/Előnézet pont.
Kétnyelvű számla nyomtatása
Nem:
Az „Kétnyelvű számla nyomtatása” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a számlák
sorai előnézetben és nyomtatásban csak magyar nyelvűek.
Amennyiben a „Kétnyelvű számla nyomtatása” mező bepipálásra kerül, a számlák sorai
előnézetben és nyomtatásban magyar és angol nyelven is megjelennek HUF-os és devizás
számlák esetén egyaránt.
Előnézet leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv I/4/Előnézet pont.
Kontírozás kimutatása a vevői számlákon
Igen:
A „Kontírozás kimutatása a vevői számlákon” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz a
számlákon szerepel a kontírozás főkönyvi számokkal és összegekkel.
Amennyiben a „Kontírozás kimutatása a vevői számlákon” mező nem kerül bepipálásra, a
számlákon nem szerepelnek a kontírozás főkönyvi számai és összegei.
Készlet értékének csökkenése könyvelődik
Igen:
A „Készlet értékének csökkenése könyvelődik” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz
a cikk könyvelési csoport kartonon a „Készletérték csökkenésének fők. száma” mező alatti
legördülő menüből kiválasztott főkönyvi számra könyvelődik a készletérték csökkenés, az
IMA-ból kiállított készletes vevői számlák esetében, amennyiben az adott cikk könyvelési
csoport a számlán szereplő adott cikk kartonján a „Könyvelési csoport – eladás” mezőben ki
lett választva.
Amennyiben a „Készlet értékének csökkenése könyvelődik” mező nem kerül bepipálásra, a
cikk könyvelési csoport kartonon a „Készletérték csökkenésének fők. száma” mező alatti
legördülő menüből kiválasztott főkönyvi számra nem könyvelődik készletérték csökkenés.
Cikk könyvelési csoport nyilvántartás lásd IV/3/b/Cikk könyvelési csoport pont.
Cikk rögzítés lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
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Szállítói számlák költségre való rákötésének ellenőrzése
Nem:
A „Szállítói számlák költségre való rákötésének ellenőrzése” mező alapértelmezetten nincs
bepipálva, azaz a szállítói számlasor kartonon csak „Költség hozzárendelés” gomb van,
ellenőrzés nincs.
Amennyiben a „Szállítói számlák költségre való rákötésének ellenőrzése” mező bepipálásra
kerül, a szállítói számlasor kartonon megjelennek a „Rákötve költségre” és a „Nem rákötve
költségre” mezők. Melyek közül az egyiket ki kell választani a költségre kötés ellenőrzése
után.
Pénztárbiz. nyomtatása KP-s vevői számláknál
Nem:
A „Pénztárbiz. nyomtatása KP-s vevői számláknál” mező alapértelmezetten nincs bepipálva,
azaz készpénzes vevői számlák kiállításakor a pénztárbizonylatokat nem ajánlja fel az IMA
nyomtatásra.
Amennyiben a „Pénztárbiz. nyomtatása KP-s vevői számláknál” mező bepipálásra kerül,
készpénzes vevői számlák kiállításakor a pénztárbizonylatokat az IMA felajánlja nyomtatásra.
Számla kerekítésének módja
Sorok kerekítve, végösszeg ezekből számolva:
A számlák kerekítésének módjaként az IMA a „Sorok kerekítve, végösszeg ezekből
számolva” értéket állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég mást használ a számlák kerekítésének módjaként, akkor a „Számla
kerekítésének módja” mező alatti legördülő menüben található értékek közül kell kiválasztani
az adott cég számla kerekítési módjának megfelelő értéket.
Bevételek elhatárolása – passzív:
481 – Bevételek passzív időbeli elhatárolása:
A bevételek passzív időbeli elhatárolása főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör
„481 – Bevételek passzív időbeli elhatárolása” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a bevételek passzív időbeli
elhatárolását, akkor a „Bevételek elhatárolása - passzív” mező alatti legördülő menüben
található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő
bevételek passzív időbeli elhatárolásának nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Bevételek elhatárolása – aktív:
391 – Bevételek aktív időbeli elhatárolása:
A bevételek aktív időbeli elhatárolása főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör
„391 – Bevételek aktív időbeli elhatárolása” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a bevételek aktív időbeli
elhatárolását, akkor a „Bevételek elhatárolása - aktív” mező alatti legördülő menüben
található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő
bevételek aktív időbeli elhatárolásának nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
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Költségek elhatárolása – passzív:
482 – Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:
A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása főkönyvi számaként az IMA az
ajánlott számlatükör „482 – Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása” főkönyvi
számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a költségek és ráfordítások
passzív időbeli elhatárolását, akkor a „Költségek elhatárolása - passzív” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő bevételek költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának nyilvántartására
szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Költségek elhatárolása – aktív:
392 – Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:
A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „392 – Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása” főkönyvi számát állítja
be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a költségek és ráfordítások
aktív időbeli elhatárolását, akkor a „Költségek elhatárolása - aktív” mező alatti legördülő
menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének
megfelelő bevételek költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának nyilvántartására
szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Vevő számla jelentés típus
Alapértelmezett számla:
A „Vevő számla jelentés típus”-aként az IMA az „Alapértelmezett számla” számlaképet állítja
be automatikusan.
Számlakép típusként a „Vevő számla jelentés típus” mező legördíthető menüben található
típusok közül lehet választani, melyek gyorsnézete a menü alatt mini-képként megjelenik.
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Év végi nyitott devizás tételek átértékelése - nyereség:
Az „Év végi nyitott devizás tételek átértékelése – nyereség” mezőben alapértelmezetten nincs
megadva főkönyvi szám.
Az adott cég számviteli politikájának megfelelően kiválasztandó az a főkönyvi szám, melyre
év végén, a devizás számlákon, pénztárban, vagy bankban keletkező árfolyam nyereséget le
fogják könyvelni.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Év végi nyitott devizás tételek átértékelése - veszteség:
Az „Év végi nyitott devizás tételek átértékelése – veszteség” mezőben alapértelmezetten nincs
megadva főkönyvi szám.
Az adott cég számviteli politikájának megfelelően kiválasztandó az a főkönyvi szám, melyre
év végén, a devizás számlákon, pénztárban, vagy bankban keletkező árfolyam veszteséget le
fogják könyvelni.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Egyéb bevétel kerekítési különbözetből
9698 – Egyéb bevétel kerekítési különbözetből:
A kerekítési különbözetből adódó egyéb bevételek főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „9698 – Egyéb bevétel kerekítési különbözetből” főkönyvi számát állítja be
automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a kerekítési különbözetből
adódó egyéb bevételeket, akkor az „Egyéb bevétel kerekítési különbözetből” mező alatti
legördülő menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég kerekítési
különbözetből adótó bevételeinek nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Ezen beállítások akkor szükségesek, ha a „Számla kerekítésének módja” mezőben a „Csak
végösszeg kerekítve” érték van kiválasztva.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Számla kerekítés módja lásd II/1/b/iv/Számla kerekítésének módja pont.
Egyéb ráfordítás kerekítési különbözetből
8698 – Egyéb ráfordítás kerekítési különbözetből:
A kerekítési különbözetből adódó egyéb ráfordítás főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „8698 – Egyéb ráfordítás kerekítési különbözetből” főkönyvi számát állítja be
automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a kerekítési különbözetből
adódó egyéb ráfordításokat, akkor az „Egyéb ráfordítás kerekítési különbözetből” mező alatti
legördülő menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég kerekítési
különbözetből adótó ráfordításainak nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Ezen beállítások akkor szükségesek, ha a „Számla kerekítésének módja” mezőben a „Csak
végösszeg kerekítve” érték van kiválasztva.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Számla kerekítés módja lásd II/1/b/iv/Számla kerekítésének módja pont.
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v.

Technikai számla

Technikai számla túlfiz. fők. szám.
3895 – Technikai átvezetési számla:
A túlfizetések technikai számlájaként az IMA az ajánlott számlatükör „3895 – Technikai
átvezetési számla” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más technikai főkönyvi számon tartja nyilván túlfizetéseket, akkor
az „Technikai számla túlfiz. fők. szám.” mező alatti legördülő menüben található főkönyvi
számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő túlfizetések
nyilvántartására szolgáló technikai főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Technikai számla árfolyamkülönbség – követel
9762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége:
A követel oldali árfolyamkülönbség technikai főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „9762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg
rendezett árfolyamnyeresége” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más technikai főkönyvi számon tartja nyilván a követel oldali
árfolyamkülönbséget, akkor az „Technikai számla árfolyamkülönbség - követel” mező alatti
legördülő menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég
könyvelésének megfelelő követel oldali árfolyamkülönbség nyilvántartására szolgáló
technikai főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Technikai számla árfolyamkülönbség – tartozik
8762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége:
A tarozik oldali árfolyamkülönbség technikai főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „8762 – Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg
rendezett árfolyamvesztesége” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más technikai főkönyvi számon tartja nyilván a tartozik oldali
árfolyamkülönbséget, akkor az „Technikai számla árfolyamkülönbség - tartozik” mező alatti
legördülő menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég
könyvelésének megfelelő tartozik oldali árfolyamkülönbség nyilvántartására szolgáló
technikai főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c. pont.
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vi.

Nyitás / Zárás

Nyitónapló ellenszámla száma
491 – Nyitómérleg számla:
A nyitónapló ellenszámla főkönyvi számaként az IMA az ajánlott számlatükör „491 –
Nyitómérleg számla” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván a nyitónaplót, akkor az
„Nyitónapló ellenszámla száma” mező alatti legördülő menüben található főkönyvi számok
közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő nyitónapló nyilvántartására
szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Zárónapló ellenszámla 1-4 sz.osztály
492 – Zárómérleg számla:
Az 1-4-es számlaosztály zárónapló ellenszámla főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „492 – Zárómérleg számla” főkönyvi számát állítja be automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván az 1-4-es számlaosztály
zárónaplót, akkor az „Zárónapló ellenszámla 1-4 sz.osztály” mező alatti legördülő menüben
található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő 1-4es számlaosztály zárónapló nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Zárónapló ellenszámla 5-9 sz.osztály
493 – Adózott eredmény elszámolása:
Az 5-9-es számlaosztály zárónapló ellenszámla főkönyvi számaként az IMA az ajánlott
számlatükör „493 – Adózott eredmény elszámolása” főkönyvi számát állítja be
automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván az 5-9-es számlaosztály
zárónaplót, akkor az „Zárónapló ellenszámla 5-9 sz.osztály” mező alatti legördülő menüben
található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég könyvelésének megfelelő 5-9es számlaosztály zárónapló nyilvántartására szolgáló főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Zárónapló ellenszámla 5-9 sz.osztály különbs.
419 – Mérleg szerinti eredmény:
Az 5-9-es számlaosztály különbség zárónapló ellenszámla főkönyvi számaként az IMA az
ajánlott számlatükör „419 – Mérleg szerinti eredmény” főkönyvi számát állítja be
automatikusan.
Amennyiben az adott cég más főkönyvi számon tartja nyilván az 5-9-es számlaosztály
különbség zárónaplót, akkor az „Zárónapló ellenszámla 5-9 sz.osztály különbs.” mező alatti
legördülő menüben található főkönyvi számok közül kell kiválasztani az adott cég
könyvelésének megfelelő 5-9-es számlaosztály különbség zárónapló nyilvántartására szolgáló
főkönyvi számot.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
vii.
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Adózási típus
Felvehető, hogy adott időszakban cégünk, mely adózási típusba tartozik.
Az „Új” gombra történő kattintás után az „Adózási típus” felugró ablakban a „Kezdő dátum”
megadása utána az „Adózási típus” mező legördülő menüjéből kiválasztandó a megfelelő
érték.
Az itt rögzített adózási típus, az adott időszakban kiállított, minden vevői számlán kijelzésre
kerül.
Amennyiben a cég másik adózási típusba kerül besorolásra, akkor a korábban felvett adózási
típus soron állva a „Karton” gombra történő kattintás után a „Befejező dátum” megadása
szükséges. Majd az „Új” gombra történő kattintással felvehető a megfelelő dátumtól a
megfelelő adózási típus.
Gombok leírása lásd I/4 pont.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
ÁFA típus
Felvehető, hogy adott időszakban cégünk, mely ÁFA adózási típusba tartozik.
Az „Új” gombra történő kattintás után az „ÁFA típus” felugró ablakban a „Kezdő dátum”
megadása utána az „ÁFA típus” mező legördülő menüjéből kiválasztandó a megfelelő érték.
Amennyiben a cég másik Áfa adózási típusba kerül besorolásra, akkor az új áfa adózási típus
az „Új” gombra történő kattintással felvehető a megfelelő dátumtól.
Az itt rögzített „Pénzforgalmi ÁFA adózás” ÁFA adózási típus, az adott időszakban kiállított,
minden vevői számlán kijelzésre kerül.
Illetve „Pénzforgalmi ÁFA adózás” típus rögzítése esetén szükséges még a pénzforgalmi
ÁFA átvezetésére szolgáló főkönyvi számok beállítása.
Gombok leírása lásd I/4 pont.
Vevői számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
Pénzforgalmi ÁFA átvezetésére szolgáló főkönyvi számok beállítása lásd
II/1/b/i/Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla – vevő pont, valamint II/1/b/i/Pénzforgalmi
ÁFA nyilvántartó számla – szállító pont.
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c. Járművek

A „Járművek” menüpontban megadottaknak megfelelően az IMA, belépéskor, a kezdő oldal
üzenetek paneljában figyelmeztet az adott esemény esedékességére az egyes járművek
esetében.
d. Jelentés e-mail beállítások

Azokban az esetekben, amikor a jelentés küldések e-mail-ben nem az Outlook program
használatával történnek meg, az IMA az itt beállított paramétereknek megfelelően küldi ki az
adott e-mail-t.
e. Feltöltött képek mérete
Az IMA-ba feltöltött képek mérete a cég igényeinek megfelelően megadható. Az IMA a
feltöltés során - amennyiben szükséges -, az itt megadott méretűre kicsinyíti a képeket.
f. Menedzsment/Kontrolling
Figyelmeztetés – szerződés lejárat X nap múlva
A „Figyelmeztetés – szerződés lejárat X nap múlva” mező kitöltésével megadható, hogy a
szerződés lejárta előtt hány nappal figyelmeztessen az IMA adott felhasználó Kezdő oldalán
az Üzenetek panelben.
Szerződések lásd IMA felhasználói kézikönyv – menedzsment/kontrolling.
Felhasználók lásd III/2 pont.
Kezdő oldal lásd I/d/i pont.
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g. Vonalkód kódok
A Vonalkód kódok menüpontban az IMA által generált vonalkódok középső részének kódjai
és a hozzájuk kapcsolódó megnevezések találhatóak meg.
Az IMA által generált vonalkódok felépítése a következő:
Az adott cég adószámának első 8 karaktere, kötőjel, IMA vonalkód kód, kötőjel, adott
kódtípuson belüli sorszám.
Pl.: vevői számla: 23059524-1-1
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2. Support
A support beállítások változtatására csak azon felhasználóknak van lehetőségük, akik e
művelet elvégzésére külön jogosultsággal rendelkeznek.
Support beállításokat módosíthat speciális jogosultság beállítása, lásd III/3/d/i/Support
beállításokat módosíthat pont.
a. Adatbázis szinkronizálás
Az Adatbázis szinkronizálás menüpontban az azonos IMA licensz alatt létrehozott cégek
egymás közötti mértékegység, illetve cikk szinkronizálását lehet bekapcsolni.
Mértékegységek lásd IV/2/b pont.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
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III. IMA felhasználók általi használatához szükséges
alapvető beállítások és döntések
1. Jogosultsági csoportok
Program adminisztráció – Jogosultsági csoportok menüpont alatt lehet új jogosultsági
csoportot létrehozni, illetve a meglévő jogosultsági csoportok hozzáféréseit és jogait
módosítani.
A kijelző képernyő bal oldalán a jogosultsági csoportok, jobb oldalán pedig az IMA
menüpontjai látszanak, amelyek jogosultságai külön-külön módosíthatóak.
Új jogosultsági csoport létrehozásakor az adott csoport alapértelmezetten nem rendelkezik
semmilyen jogosultsággal.
A jobb oldalon a megfelelő almenüpont, főmenü pont, vagy teljes modul kiválasztása után a
megfelelő jogosultság típus (láthatja, felvihet, módosíthat, törölhet) oszlopában állva, a jobb
oldali egérgombbal klikkelve állítható a jogosultság „Engedélyezve”, vagy „Letiltva”
állapotúra.
Illetve a jobb oldalon a megfelelő almenüpont, főmenü pont, vagy teljes modul nevén állva a
jobb oldali egérgombbal klikkelve állítható az összes jogosultságtípus egyszerre
„Engedélyezve”, vagy „Letiltva” állapotúra.
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Azon menüpontok, melyek az IMA több moduljában is szerepelnek, a jogosultsági menüpont
felsorolásában csak egyszer szerepelnek, azaz ugyanazon menüpont esetében az egyszeri
jogosultság beállítás minden modulra érvényes.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a menüpontokhoz való hozzáférés szabályozása nem egyezik meg
az egyes funkciókhoz való hozzáférés, vagy műveletek elvégzésére vonatkozó jogosultság
szabályozásával.
Az egyes funkciókhoz való hozzáférés, vagy műveletek elvégzésére vonatkozó jogosultság
szabályozást lásd III/2/d/i pont.

2. Felhasználók
Az IMA-hoz való bejelentkezéshez felhasználót kell létrehozni.

a. Beállítások
Felhasználó neve, bejelentkezési neve, jogosultsági csoport
A felhasználó létrehozása során meg kell adni a következő szabadon választható adatokat
„Felhasználó neve”, „Bejelentkezési neve”, illetve a legördülő menüből ki kell választani az
adott felhasználóra érvényes jogosultsági csoportot.
Nyitott ablakok listájának megjelenítése
Igen:
A „Nyitott ablakok listájának megjelenítése” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az
adott felhasználó esetében megjelennek az IMA fejlécének második sorában a nyitott ablakok.
Amennyiben a „Nyitott ablakok listájának megjelenítése” mező nem kerül bepipálásra, az
adott felhasználó esetében cégtől függetlenül nem jelennek meg az IMA fejlécének második
sorában a nyitott ablakok.
Nyitott ablakok leírása lásd I/3/a/vi pont.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - általános

Oldal: 57 / 85

Szűrők becsukása aktualizálás után
Nem:
A „Szűrők becsukása aktualizálás után” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az
adott felhasználó esetében a különböző menüpontokban megjelenő szűrőkben történő keresés
aktualizálása után a szűrő panel továbbra is látható marad.
Amennyiben a „Szűrők becsukása aktualizálás után” mező bepipálásra kerül, az adott
felhasználó esetében a különböző menüpontokban megjelenő szűrőkben történő keresés
aktualizálása után a szűrő panel felfelé rejtetté csukódik.
Szűrés leírása lásd I/3/d/ii/Szűrés pont.
Kiválasztott nyelv, kiválasztott nyelv nyomtatáshoz
Magyar, Magyar:
Kiválasztott nyelvként és nyomtatási kiválasztott nyelvként az IMA „Magyar” értéket állítja
be automatikusan.
Amennyiben az adott felhasználó más nyelvet szeretne használni, akkor a „Kiválasztott
nyelv” és a „Kiválasztott nyelv nyomtatáshoz” mezők alatti legördülő menüben található
értékek közül kell kiválasztania a megfelelőt.
Cikk listát alapértelmezetten kimutat
Nem:
A „Cikk listát alapértelmezetten kimutat” mező alapértelmezetten nincs be pipálva, azaz az
adott felhasználó esetében a cikk menüpontra történő kattintáskor, a menüpont jobb paneljébe,
a cikk lista csak akkor töltődik be - és csak az a cikk lista töltődik be – amennyiben - és
amelyikre - a felhasználó a menüpont bal paneljében cikkcsoportra kattint.
Amennyiben a „Cikk listát alapértelmezetten kimutat” mező bepipálásra kerül, akkor az adott
felhasználó esetében a cikk menüpontra történő kattintáskor a menüpont jobb paneljébe a cikk
lista minden esetben betöltődik.
Cikk menüpont lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Cikk sablonokat alapértelmezetten kimutat
Nem:
A „Cikk sablonokat alapértelmezetten kimutat” mező alapértelmezetten nincs be pipálva, azaz
az adott felhasználó esetében a cikk sablon menüpontra történő kattintáskor, a menüpont jobb
paneljébe, a cikk sablon lista csak akkor töltődik be - és csak az a cikk sablon lista töltődik be
– amennyiben a felhasználó a menüpont bal paneljében cikk sablon csoportra kattint.
Amennyiben a „Cikk sablonokat alapértelmezetten kimutat” mező bepipálásra kerül, akkor az
adott felhasználó esetében a cikk sablon menüpontra történő kattintáskor a menüpont jobb
paneljébe a cikk sablon lista minden esetben betöltődik.
Cikk sablon menüpont lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
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Cikk kereső kiürítése keresés után
Igen:
A „Cikk kereső kiürítése keresés után” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz bármely
felületen lévő cikk kereső keresés gombjára történő kattintás után, vagy enter lenyomása
utána a cikk kereső mező kiürül.
Cikk kereső lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
b. Adatbázis jogok

Az ezen a felületen történő módosításhoz az „Adatbázis jogokat módosíthat” jogosultsággal
kell rendelkezni.
Adatbázisjogokat módosíthat jogosultság beállítását lásd III/3/d/i/Adatbázis jogokat
módosíthat pont.
Ezen a felületen az IMA felsorolja az összes céget, ami az adott adatbázishoz tartozik.
A megfelelő cég sorában állva a „Van joga” oszlopban kattintva adható, vagy vehető el az
adott felhasználó adott céghez való hozzáférése.
A hozzáférés meglétét a „Van joga” oszlopban található papírlap ikon jelzi.
c. Bejelentkezési adatok
Bejelentkezési IP címek
A „Bejelentkezési IP címek” kitöltése azt eredményezi, hogy az adott felhasználó csak a
bejelentkezési IP címnél megadott egy, vagy több IP címről tud bejelentkezni az IMA
programba.
Bejelentkezési időintervallumok
A „Bejelentkezési időintervallumok” kitöltése azt eredményezi, hogy az adott felhasználó
csak a bejelentkezési időintervallumokban megadott egy, vagy több időintervallumon belül
tud bejelentkezni az IMA programba.
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d. Speciális jogok
A „Speciális jogok” alatt található jogosultságok beállítása cégfüggetlenül a teljes IMA
adatbázisra vonatkoznak.
i.

Általános

Adatbázis jogokat módosíthat
Nem:
Az „Adatbázis jogokat módosíthat” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem jogosult a saját illetve az adott adatbázishoz tartozó más felhasználók
adatbázisjogainak módosítására.
Amennyiben az „Adatbázis jogokat módosíthat” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó
jogosultságot kap a III/3/d/i/Adatbázis jogok pontban leírt műveletek végrehajtására.
Fő beállításokat módosíthat
Nem:
A „Fő beállításokat módosíthat” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem jogosult a cég egészére vonatkozó fő beállítások módosítására.
Amennyiben a „Fő beállításokat módosíthat” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó
jogosultságot kap a II/1 pontban leírt adatok megadására, beállítására.
Cégadatokat módosíthat
Nem:
A „Cégadatokat módosíthat” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem jogosult a cég adatainak módosítására.
Amennyiben a „Cégadatokat módosíthat” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó
jogosultságot kap az I/3/d/i/Kezdő felület pontban leírt adatok megadására, beállítására.
Support beállításokat módosíthat
Nem:
A „Support beállításokat módosíthat” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem jogosult a support beállításokat módosítani.
Amennyiben a „Support beállításokat módosíthat” mező bepipálásra kerül, az adott
felhasználó jogosultságot kap a II/2 pontban leírt adatok megadására, beállítására.
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Cégeket menthet
Nem:
A „Cégeket menthet” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott felhasználó nem
jogosult cégeket lementeni.
Amennyiben a „Cégeket menthet” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó jogosultságot
kap az I/3/a/v/Cég mentés pontban leírt cég mentés elvégzésére.
Cégeket visszatölthet
Nem:
A „Cégeket visszatölthet” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott felhasználó
nem jogosult cégek visszatöltésére.
Amennyiben a „Cégeket visszatölthet” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó
jogosultságot kap az I/3/a/v/Cég visszatöltés pontban leírt cég visszatöltés elvégzésére.
Cégeket törölhet
Nem:
A „Cégeket törölhet” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott felhasználó nem
jogosult a cégeket törölni.
Amennyiben a „Cégeket törölhet” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó jogosultságot
kap az I/3/a/v/Cég törlés pontban leírt cég törlés elvégzésére.
Szerződések lejáratának figyelmeztetése
Nem:
A „Szerződések lejáratának figyelmeztetése” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az
adott felhasználó nem az adott felhasználó Kezdő oldalán, az Üzenetek panelben nem jelenik
meg figyelmeztetés a szerződések lejárta előtt.
Amennyiben a „Szerződések lejáratának figyelmeztetése” mező bepipálásra kerül, az adott
felhasználó Kezdő oldalán, az Üzenetek panelben a Fő beállításoknak megfelelően megjelenik
figyelmeztetés a szerződések lejárta előtt.
Szerződések lásd IMA felhasználói kézikönyv – menedzsment/kontrolling.
Kezdő oldal lásd I/d/i pont.
Fő beállítások szerződés lejáratának figyelmeztetésére lásd II/1/g//Figyelmeztetés – szerződés
lejárat X nap múlva pont.
Láthatja a partner honlapok admin jelszavát
Nem:
A „Láthatja a partner honlapok admin jelszavát” mező alapértelmezetten nincs bepipálva,
azaz az adott felhasználó nem jogosult a partner kartonon rögzíthető partner honlapok admin
jelszavának megtekintésére és rögzítésére.
Amennyiben a „Láthatja a partner honlapok admin jelszavát” mező bepipálásra kerül, az adott
felhasználó jogosultságot kap a IV/6/g/Admin jelszó pontban leírtak elvégzésére.
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ii.

Pénzügy / Számvitel

Könyvelő
Nem:
A „Könyvelő” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott felhasználó nem
rendelkezik könyvelői jogosultsággal.
Amennyiben a „Könyvelő” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó jogosultságot kap
minden könyvelői művelet elvégzésére.
Bármely számlát visszaigazolhat
Nem:
A „Bármely számlát visszaigazolhat” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem igazolhat vissza minden szállítói számlát.
Amennyiben a „Bármely számlát visszaigazolhat” mező bepipálásra kerül, az adott
felhasználó jogosultságot kap minden szállítói számla visszaigazolására.
Szállítói számla visszaigazolás lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
iii.

Készlet

Raktár menedzser
Nem:
A „Raktár menedzser” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott felhasználó nem
hozhat létre új raktárakat, illetve meglévő raktárak adatait, paramétereit nem módosíthatja.
Amennyiben a „Raktár menedzser” mező bepipálásra kerül, az adott felhasználó jogosultságot
kap raktárak létrehozására és adataik, paramétereik módosítására.
Raktárak kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Árak kimutatását megadhatja a bevételi szállítólevélen
Nem:
Az „Árak kimutatását megadhatja a bevételi szállítólevélen” mező alapértelmezetten nincs
bepipálva, azaz amikor az adott felhasználó készít bevételi szállítólevelet, akkor a bevételi
szállítólevél kartonon az „Árakat kimutat” mező inaktív, azaz nem pipálható be.
Amennyiben az „Árak kimutatását megadhatja a bevételi szállítólevélen” mező bepipálásra
kerül, akkor, amikor az adott felhasználó készít bevételi szállítólevelet, a bevételi szállítólevél
kartonon az „Árakat kimutat” mező aktív, azaz bepipálható.
Árakat kimutat mező lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Árak kimutatását megadhatja a kiadási szállítólevélen
Nem:
Az „Árak kimutatását megadhatja a kiadási szállítólevélen” mező alapértelmezetten nincs
bepipálva, azaz amikor az adott felhasználó készít kiadási szállítólevelet, akkor a kiadási
szállítólevél kartonon az „Árakat kimutat” mező inaktív, azaz nem pipálható be.
Amennyiben az „Árak kimutatását megadhatja a kiadási szállítólevélen” mező bepipálásra
kerül, akkor, amikor az adott felhasználó készít kiadási szállítólevelet, a kiadási szállítólevél
kartonon az „Árakat kimutat” mező aktív, azaz bepipálható.
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Árakat kimutat mező lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
e. Csoport beállítások
Cikk sablon csoportok használata
Nem:
A „Cikk sablon csoportok használata” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem lát cikk sablon csoportokat.
Cikk sablon csoportok kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Cikkcsoportok használata
Nem:
A „Cikkcsoportok használata” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
felhasználó nem lát cikkcsoportokat.
Cikkcsoportok kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
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IV. Az IMA általános használatához szükséges
alapvetően rögzítendő adatok
1. Főkönyvi könyvelés beállításai
a. ÁFA kulcsok
Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés - ÁFA menüpont
alatt található az ÁFA kulcsok menüpont.
Az „ÁFA kulcsok” menüpontban az IMA automatikusan létrehozza a különböző ÁFA kulcs
bejegyzéseket, a hozzájuk tartozó szállítói számla főkönyvi számmal és vevői számla
főkönyvi számmal. Továbbá pipálható mezőben van lehetőség annak megadására, ha az adott
ÁFA kulcs fordított ÁFA-t tartalmaz. Illetve pipálható mezőben lehetőség van annak
jelölésére, hogy az adott ÁFA kulcs ne szerepeljen az ÁFA bevallásban.
Az IMA által automatikusan létrehozott különböző ÁFA kulcs bejegyzések módosíthatóak,
kiegészíthetőek, illetve törölhetőek.
ÁFA bevallás kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
b. ÁFA könyvelési időszakok
Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés - ÁFA menüpont
alatt található az ÁFA könyvelési időszakok menüpont.
Az „ÁFA könyvelési időszakok” menüpontban létrehozott nyitott könyvelési időszakokra
lehet csak és kizárólag ÁFA-t könyvelni.
ÁFA könyvelési időszakot lezárni a „Bezár” gombra kattintva lehetséges, azaz az ily módon
lezárt könyvelési időszakra ÁFA-t könyvelni már nem lehet. Adott ÁFA könyvelési időszak
lezárása egyben az összes korábbi ÁFA könyvelési időszak lezárást jelenti.
Amennyiben lezárt ÁFA könyvelési időszak visszanyitására van szükség, akkor ez a
„Megnyit” gombra kattintással lehetséges. Adott ÁFA könyvelési időszak visszanyitása,
egyúttal minden korábbi, már lezárt, ÁFA könyvelési időszak visszanyitását is eredményezi.
Amennyiben egy adott cég a lezárt ÁFA könyvelési időszakokra is kíván áfát könyvelni,
akkor a II/1/b/i/ÁFA könyvelési időszakok használata pontban leírtak szerint kell eljárnia.
c. Számlatükör
Pénzügy / Számvitel – Főkönyvi könyvelés menüpont alatt
található a Számlatükör menüpont.
A „Számlatükör” menüpont alatt, az ajánlott számlatükör alapján, az IMA automatikusan
elkészít egy teljes számlatükröt, benne a mérleg/eredmény bejegyzésekkel.
Az IMA által automatikusan létrehozott számlatükör - a számlaosztályok kivételével –
módosítható, kiegészíthető, alábontható, illetve a nem szükséges és nem használt számlasorok
törölhetőek.
A Mérleg / Eredmény menüpont használata lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
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d. Technikai számla törzs
Pénzügy / Számvitel – Technikai számla menüpont alatt
található a Technikai számla törzs menüpont.
A „Technikai számla törzs” menüpont alatt, az IMA a „3895 – Technikai átvezetési számla”
főkönyvi számot automatikusan technikai számlaként rögzíti.
Az IMA által automatikusan létrehozott technikai számla rögzítés módosítható, törölhető,
illetve új technikai számla rögzítések hozhatóak létre.
A technikai számla törzs menüpont alatt található bejegyzésekkel dolgozik a technikai számla
napló menüpont.
A technikai számla napló menüpont használata lásd IMA felhasználói kézikönyv – számvitel.
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2. Törzsadatok
Program adminisztráció – Törzsadatok menüpont alatt találhatóak a törzsadatok.
Törzsadatoknak nevezzük azon adatcsoportokat, melyek meghatározott értékkészlettel
rendelkeznek és ezen értékkészlet az IMA programban több esetben felhasználásra kerül.
a. Általános törzsek
Az általános törzsekben azon törzsadat csoportok szerepelnek, amely értékkészletének
kezelése adatbázis szinten, cég függetlenül történik, azaz, az általános törzsekben szereplő
törzsadatok adott adatbázison belül minden cégből elérhetőek.
A következő táblázat azokat az általános törzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA
által automatikusan feltöltésre kerül: Illetve a táblázatban láthatóak azok az IMA modulok,
melyek az adott törzsadat értékkészletével dolgoznak. Továbbá szerepel a táblázatban, hogy
az adott törzsadat értékkészlete módosítható-e, vagy nem.
Automatikusan feltöltött általános törzsek

Modul

Módosítható

Adósáv

igen

Ágazati besorolás

nem

Biztosítási jogviszony

igen

Címlet

nem

FEOR

nem

Foglalkozási viszonyok

igen

Jelenlét típusok

igen

Jogviszony

igen

Kilépés módja

igen

Megbízás jellege

igen

Munkaképesség csökkenés

igen

Önkéntes egészségpénztár

nem

Önkéntes nyugdíjpénztár

nem

Önkéntes önsegélyező pénztár

nem

Pótszabadság

igen

Szabadság napok

nem

TEÁOR

nem

Ünnepnapok

igen
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Nyomtatványok
A nyomtatványok menüpontban, a nyomtatvány minták létrehozása során, lehetőség van az
adott nyomtatvány szabadszöveges megfogalmazása mellett, a beszúrható adatok listából
választott, adat változók nyomtatványba történő beszúrására is.
Az elkészített nyomtatvány minták az IMA program különböző moduljainak a megfelelő
menüpontjaiból elérhetőek.
Az adat változók egy-egy nyomtatványban mindig az aktuális elérésnek megfelelő értékeket
veszik fel.
A következő táblázat azokat az általános törzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA
által nem kerül feltöltésre: Illetve a táblázatban láthatóak azok az IMA modulok, melyek az
adott törzsadat értékkészletével dolgoznak.
Nem feltöltött általános törzsek

Modul

Bér – kedvezményes járulék
Bér letiltás
Bér típus
b. Cégtörzsek
A cégtörzsekben azon törzsadat csoportok szerepelnek, amely értékkészletének kezelése
cégszinten történik, azaz egy cégtörzs értékkészletében történő módosítás, csak az adott cég
cégtörzsének értékkészletében történt változást eredményezi.
A következő táblázat azokat a cégtörzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA által
automatikusan feltöltésre kerül: Illetve a táblázatban láthatóak azok az IMA modulok, melyek
az adott törzsadat értékkészletével dolgoznak.
Automatikusan feltöltött cégtörzsek

Modul

Adótörzs
Iparűzési adó
Társasági adó
Jogcím
Mértékegység
Országok
Térség
Városok
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Jogcím
Jogcím törzsadat a számlán szereplő gazdasági esemény megnevezése, főkönyvi számokkal
együtt.
Beruházás jogcímű szállítói számla könyvelésekor, a rögzített tárgyi eszközök kiválaszthatóak
a befejezetlen beruházások elszámolására.
A következő táblázat azokat a cégtörzseket tartalmazza, amelyek értékkészlete az IMA által
nem kerül feltöltésre: Illetve a táblázatban láthatóak azok az IMA modulok, melyek az adott
törzsadat értékkészletével dolgoznak.
Nem feltöltött cégtörzsek

Modul

Állampolgárság
Cím típus
Elérhetőség kategória
Elhelyezés
Felhasználói telefon típus
Hűtőközeg
Költséghely
Munkaszám
Nyelv szintje
Nyelvek
Online tárhely
Partner csoportok
Költséghely
A költséghely egyéni kimutatásra szolgáló saját rendszer, mely főkönyvre épül, számlákhoz
és bank műveletekhez köthető. Pénztár műveletekhez nem.
Munkaszám
A munkaszám egyéni kimutatásra szolgáló saját rendszer, mely főkönyvre épül, számlákhoz
és bank műveletekhez köthető. Pénztár műveletekhez nem.
Partner csoportok
Partner csoportok felvételével a partnerek ezen csoportokba sorolhatóak (egy partner több
csoportba is tartozhat), valamint az egyes partner csoportokhoz listaár képzési árrés és
engedmény adható meg.
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3. Pénzügyi beállítások
a. Fizetési információk
Pénzügy / Számvitel – Beállítások menüpont alatt találhatóak a
fizetési információk.
A fizetési feltételként és fizetési módként az IMA által automatikusan létrehozott értékek
módosíthatóak, törölhetőek, illetve bővíthetőek.
Adott fizetési módnál a „PB kiegyenlítésnél kimutat” mező bepipálása, a fizetési módnak
megfelelő számla pénztárbizonylatoknál történő megjelenését eredményezi.
b. Könyvelési csoport
Pénzügy / Számvitel – Beállítások menüpont alatt található a Könyvelési csoport menüpont.
A könyvelési csoportokba felvett főkönyvi számok az IMA-ban kiállított számlákra
automatikusan rákerülnek.
Amennyiben a könyvelő az adott számlán, illetve számlasoron belül az IMA által
automatikusan felajánlott főkönyvi számon nem módosít, az adott számla, illetve számlasor
könyvelése a könyvelési csoportok menüpontban felvetteknek megfelelően történik meg.
Cikk könyvelési csoport
Cikk könyvelési csoportként az IMA automatikusan létrehoz két bejegyzést, melyek
módosíthatóak, vagy törölhetőek, illetve újabb bejegyzések hozhatóak létre.
A „Cikk könyvelési csoport”-ban szereplő bejegyzések az IMA Készlet moduljában
nyilvántartható Cikkek kartonján a „Könyvelési csoport – eladás” és „Könyvelési csoport –
vétel” mezők legördíthető értékkészleteként jelennek meg.
Amennyiben egy adott Cikk kartonján a „Könyvelési csoport – eladás” és „Könyvelési
csoport – vétel” mezők kitöltése megtörténik, akkor az adott cikkről kiállított számla sorra az
adott cikk könyvelési csoportban megadott főkönyvi számok automatikusan rákerülnek.
Szállító könyvelési csoport
4541 – Belföldi anyag és áruszállítók
Szállítói könyvelési csoportként az IMA az ajánlott számlatükör „4541 – Belföldi anyag és
áruszállítók” főkönyvi számával automatikusan létrehoz egy bejegyzést, mely módosítható,
vagy „Pro-forma főkönyvi szám”-mal kiegészíthető, továbbá törölhető, illetve újabb
bejegyzések hozhatóak létre.
A „Szállítói könyvelési csoport”-ban szereplő bejegyzések az IMA Program adminisztráció
moduljában nyilvántartható Partnerek kartonján a „Szállító könyvelési csoport” mező
legördíthető értékkészleteként jelennek meg.
Amennyiben egy adott partner kartonján a „Szállító könyvelési csoport” mező kitöltése
megtörténik, akkor az adott partner részére kiállított szállítói, illetve pro-forma számlára az
adott szállítói könyvelési csoportban megadott főkönyvi szám automatikusan rákerül.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
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Vevő könyvelési csoport
Vevői könyvelési csoportként az IMA automatikusan létrehoz két bejegyzést,
3111 – Belföldi követelések
316 – Külföldi követelések (forintban)
melyek módosíthatóak, vagy törölhetőek, illetve újabb bejegyzések hozhatóak létre.
A „Vevői könyvelési csoport”-ban szereplő bejegyzések az IMA Program adminisztráció
moduljában nyilvántartható Partnerek kartonján a „Vevői könyvelési csoport” mező
legördíthető értékkészleteként jelennek meg.
Amennyiben egy adott partner kartonján a „Vevői könyvelési csoport” mező kitöltése, annak
függvényében megtörténik, hogy az adott vevő belföldi, vagy külföldi partnerünk-e, akkor az
adott partner részére kiállított vevői számlára az adott vevői könyvelési csoportban megadott
főkönyvi szám automatikusan rákerül.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
c. Könyvelési időszakok
Pénzügy / Számvitel – Beállítások menüpont alatt található a
Könyvelési időszakok menüpont.
A „Könyvelési időszakok” menüpontban létrehozott nyitott könyvelési időszakokra lehet
csak és kizárólag könyvelni.
Könyvelési időszakot lezárni a „Bezár” gombra kattintva lehetséges, azaz az így módon lezárt
könyvelési időszakra könyvelni már nem lehet. Adott könyvelési időszak lezárása egyben az
összes korábbi könyvelési időszak lezárást jelenti.
Amennyiben lezárt könyvelési időszak visszanyitására van szükség, akkor ez a „Megnyit”
gombra kattintással lehetséges. Adott könyvelési időszak visszanyitása, egyúttal minden
korábbi, már lezárt, könyvelési időszak visszanyitását is eredményezi.
Amennyiben egy adott cég a lezárt könyvelési időszakokra is kíván könyvelni, akkor a
II/1/b/i/Könyvelési időszakok használata pontban leírtak szerint kell eljárnia.
d. Pénznem
Pénzügy / Számvitel – Beállítások menüpont alatt található a
Pénznem menüpont.
A pénznem menüpontban az IMA alapértelmezetten és automatikusan betölti a magyar
forintot.
„Új” pénznem felvételekor a megfelelő pénznem kiválasztása után az IMA automatikusan
betölti az adott pénznemre vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyam információkat.
Az adott pénznemen állva az „Árfolyam” gombra kattintva láthatóak az adott pénznemre
vonatkozó MNB árfolyam adatok számszerűsítve és diagramos megjelenítésben egyaránt.
Továbbá lehetőség van a különböző időszakokra történő szűrésre.
Az adott pénznemen állva a „Címlet” gombra kattintva láthatóak az adott pénznemre
vonatkozó címletezési adatok. Ezek közé új vehető fel, módosíthatóak, törölhetőek, illetve az
„Alapértelmezettek átvétele” gombra kattintva az alapértelmezett pénznem címletezése
tölthető át az adott pénznemhez.
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e. Számozási körökkel kapcsolatos információk
Program adminisztráció – Számozási körök menüpont alatt
találhatóak a Számozási körökkel kapcsolatos információk.
A kézi számozási kör funkciója az IMA-ban készült bizonylatok kézi, egyedi
sorszámozásának biztosítása. A vevői számla rögzítés számozási köre minden esetben ilyen.
A definiált számozási körök funkciója az IMA-ban készült bizonylatok automatikus,
folytonos sorszámozásának biztosítása.
Definiált számozási kör készítésekor lehetőség van alapértelmezett sablon definiálására.
Alapértelmezett sablon számozási kör formátum definiálásakor az itt megadott adatok
automatikusan bekerülnek minden évenkénti számozási körbe. Azonban szükség esetén
módosíthatóak, mindaddig amíg az adott év számozási köre még nincs használatban.
Egyszerű sorszám kiosztásos számozási körök
Az egyszerű sorszám kiosztásos számozási körök közé tartozik az árajánlat, az árajánlat kérő,
a gépészeti kivitelezés, a karbantartási és javítási szerződés, a munkalap és a rendelés.
Egyszerű sorszám kiosztásos dokumentum készítésekor, a dátum felugró ablakban megadott
dátum évszámának megfelelő évszám kerül a dokumentum iktatószámába, illetve az adott
évszámnak megfelelő számozási kör jön létre, vagy folytatódik a soron következő
sorszámmal.
Esztimált sorszám kiosztásos számozási körök
Az esztimált sorszám kiosztásos számozási körök közé tartozik minden áthelyezési
szállítólevél, a bevételi szállítólevél, a díjbekérő, a kiadási szállítólevél, a végtermék
bevételezés és a vevői számla készítés.
Az esztimált sorszám kiosztásos dokumentum készítésekor, a dokumentumon kijelzésre kerül
az a lehetséges, esztimált iktatószám, ami a dokumentum keltezési mezőjében megadott
dátum évszámát használja fel, illetve az adott évszámnak megfelelő számozási kör jön létre,
vagy folytatódik a soron következő sorszámmal.
Az esztimált iktatószám az „OK” gomb megnyomásakor még nem, csak a
„Véglegesítés/Elküld” gomb megnyomásakor kerül kiosztásra.
Speciális sorszám kiosztásos számozási körök
i.

Jogcím

Új jogcím rögzítésekor a jogcímkód automatikusan kitöltődik a jogcím számozási kör
„Előtag” és „Sorszám számjegyeinek minimális száma” mezőkben megadott adatok
felhasználásával, a soron következő sorszámmal.
A jogcímkód generálásakor évszám nem kerül felhasználásra.
ii.

Szállítói számla

Szállítói számla készítésekor, a számla iktatószáma a számla keltezési mezőjében megadott
dátum évszámát használja fel, illetve az adott évszámnak megfelelő számozási kör jön létre,
vagy folytatódik a soron következő sorszámmal, már az „OK” gomb megnyomásakor.
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iii.

Pénztár

Minden pénztárhoz 3 számozási kör tartozik:
- bevételi pénztárbizonylat számozási köre,
- címletezés számozási köre,
- kiadási pénztárbizonylat számozási köre.
Az egy-egy adott pénztárhoz tartozó számozási kör mindig az adott pénztár kartonján
található.
Működésük az esztimált sorszám kiosztásos számozási köröknek megfelelő.
Esztimált sorszám kiosztásos számozási körök lásd IV/3/e/Esztimált sorszám kiosztásos
számozási körök pont.
f. Sztornózás oka
Pénzügy / Számvitel – Beállítások menüpont alatt található a
Sztornózás oka menüpont.
A „Sztornózás oka” menüpont alatt kell felvenni azokat az okokat, amelyek sztornó számla
kiállításakor felléphetnek.
Sztornó számla kiállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
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4. Bank
Pénzügy / Számvitel – Bank menüpont alatt található a Bank
menüpont.
A „Bank” menüpontban az IMA automatikusan létrehoz egy bank bejegyzést melyhez a
„3841 – Elszámolási betétszámla” főkönyvi számlaszámot kapcsolja.
Ez a bank bejegyzés módosítható, kiegészíthető, továbbá törölhető, illetve az adott cég
bankszámláiról újabb bank bejegyzések hozhatóak létre.
Egy bank bejegyzéshez, több bankszámla karton is rögzíthető. A bankszámla kartonon
pénznemet csak abban az esetben kell megadni, ha ez a magyar forinttól eltérő.
Az itt létrehozott bank-, illetve bankszámla bejegyzések a „Bank napló” menüpontban az
adott bankszámlaszámhoz tartozó folyószámla műveletek IMA-ban történő nyilvántartását,
illetve könyvelését teszik lehetővé.
Főkönyvi szám rögzítés lásd IV/1/c pont.
Bank napló menüpont kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.

5. Pénztár
Pénzügy / Számvitel – Pénztár menüpont alatt található a
Pénztár menüpont.
A „Pénztár” menüpontban az IMA automatikusan létrehoz egy házipénztár bejegyzést, amely
módosítható, kiegészíthető, illetve törölhető.
Továbbá az adott cég pénztárairól újabb pénztár bejegyzések hozhatóak létre. A pénztár
kartonon pénznemet csak abban az esetben kell megadni, ha ez a magyar forinttól eltérő.
Az itt létrehozott pénztárak az IMA különböző menüpontjaiban számos pénztárkezelési
művelet (pl.: kiadási-, bevételi pénztárbizonylat műveletek, címletezés, napi pénztár
egyenlegek, különböző jelentések, pénztár napló) IMA-ban történő nyilvántartását, illetve
könyvelését teszik lehetővé.
Pénznem leírása lásd IV/3/d pont.
Foglalkoztatottak leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv - HR.
Főkönyvi számlaszám lásd számlatükör IV/1/c pont.
Számozási körökkel kapcsolatos információk leírása lásd IV/3/e pont.
Pénztár kerekítési főkönyvi számok lásd számlatükör IV/1/c pont.
Pénztárfelelősök lásd felhasználók III/2 pont.
A különböző pénztár menüpontok kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
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6. Partnerek

(Fejléc) Beállítások – Cég hozzáadása,
adminisztráció – Partner menüpont.

vagy Program

A „Partner” menüpontban az adott cég minden partnerének nyilvántartása lehetséges.
Az „Új” partner kartonon az „Azonosító” mezőt az IMA automatikusan egy sorfolytonos
számmal legenerálja.
A „Partner neve” mező értelemszerűen kitöltendő.
A „Típus” mező legördíthető értékkészletéből kiválasztott értéknek megfelelően az adott
partner a későbbiekben csak az adott értéknek megfelelően fog kezelődni.
Az „Adószám” mezőbe csak a magyarországi adószám formátumnak megfelelő érték írható
be.
Amennyiben az adott partner magánszemély, a „Magánszemély” mezőt be kell pipálni.
a. Címek
A partner karton címek menüpontjában az adott partner elérhetőségi adatai tarthatóak nyilván.
A „Címek” panelen az „Új” gombra kattintás után lehet kiválasztani a cím típusának
megfelelőt, illetve lehet kitölteni a cím kartont.
Egy-egy címhez további adatok (pl.: telefon, e-mail, kapcsolattartó, más elérhetőség)
fűzhetőek hozzá.
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b. Pénzügy / Számvitel
A partner karton Pénzügy / Számvitel menüpontjában az adott partner egyedi pénzügyi,
számviteli adatai adhatóak meg.
i.

Bank

A partner karton Bank menüpontjában új bejegyzés létrehozásakor megadhatóak az adott
partner bankszámlaszámára vonatkozó általunk ismert adatok.
Bank kódja
A „Bank kódja” mező legördülő értékkészlete megegyezik a IV/4 pontban is használatos bank
kóddal, azonban a partner kartonon létrehozott bankszámlaszám adatok nem kerülnek át a
IV/4-as pontban leírt adatok közé.
Pénznem
A „Pénznem” mező legördülő értékkészlete megegyezik a IV/3/d pontban is használatos
pénznemekkel.
ii.

Számlázás

A partner karton Számlázás menüpontjában az adott partnerre vonatkozó számlázási
információk értelemszerűen kitöltendők.
Fizetési mód, Fizetési határidő számítás
A „Fizetési mód” és „Fizetési határidő számítás” mezők legördülő értékkészlete megegyezik a
IV/3/a pontban használatos fizetési információkkal.
Pénznem
A „Pénznem” mező legördülő értékkészlete megegyezik a IV/3/d pontban is használatos
pénznemekkel.
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Hitelkeret – Szállító – Hitelkeret összege
A „Hitelkeret – Szállító – Hitelkeret összege” mező kitöltése esetén a mezőben megadott
összeg feletti és a „Hitelkeret típusa” mező legördülő értékkészletében kiválasztott típusnak
megfelelő, nem teljesen kiegyenlített szállítói számlák esetén, az adott partnerre vonatkozó
újabb szállítói számla IMA-ban történő rögzítésekor, az IMA egy felugró ablakban
figyelmeztet a hitelkeret túllépésére.
Szállítói számlák kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
Hitelkeret – Vevő – Hitelkeret összege
A „Hitelkeret – Vevő – Hitelkeret összege” mező kitöltése esetén a mezőben megadott összeg
feletti és a „Hitelkeret típusa” mező legördülő értékkészletében kiválasztott típusnak
megfelelő, nem teljesen kiegyenlített vevői számlák esetén, az adott partnerre vonatkozó
újabb vevői számla IMA-ban történő rögzítésekor, az IMA egy felugró ablakban figyelmeztet
a hitelkeret túllépésére.
Vevői számlák kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.
iii.

Könyvelés

Vevő könyvelési csoport
A partner karton Könyvelés menüpontjában a „Vevő könyvelési csoport” mező legördülő
értékkészlete megegyezik a IV/3/b/Vevő könyvelés csoport pontban használatos könyvelési
csoport információkkal.
Szállító könyvelési csoport
A partner karton Könyvelés menüpontjában a „Szállító könyvelési csoport” mező legördülő
értékkészlete megegyezik a IV/3/b/Szállító könyvelés csoport pontban használatos könyvelési
csoport információkkal.
c. Partner csoportok
A partner karton a Partner csoportok menüpontban az adott partner partnercsoportokba
sorolható.
A partnercsoportok kartonokon megadott árrések és engedmények közül az érvényesül,
amelyik partnercsoport fő csoportként van bepipálva.
Partnercsoportok lásd IV/2/b/Partner csoportok pont.
Árképzés lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Engedmények lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
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d. Készlet
Bevételi szállítóleveleken szerepel ár
A „Bevételi szállítóleveleken szerepel ár” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a
bevételi szállítólevelek előnézetén és nyomtatott példányain nem szerepelnek az árak.
Bevételi szállítólevél lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Kiadási szállítóleveleken szerepel ár
A „Kiadási szállítóleveleken szerepel ár” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a
kiadási szállítólevelek előnézetén és nyomtatott példányain nem szerepelnek az árak.
Kiadási szállítólevél lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Árrés
Az „Árrés” mező szabadon kitölthető, az adott partnerhez tartozó listaár képzési árrés
százalékkal.
Engedmény
Az „Engedmény” mező szabadon kitölthető, az adott partnernek adható engedmény
mértékével.
i.

Cikk – partner ár beállítások

A partner kartonon, a készlet menüpontban, az „Új” gombra kattintva, a cikk – partner ár
beállítások ablakban megadható az egyes cikkek adott partnerre vonatkozó árrése,
engedménye, vagy fix listaára.
Az itt beállított cikk – partner ár, a cikk nyilvántartásban, az adott cikk kartonján is
megjelenik.
Illetve cikk – partner ár beállítás felvehető a cikk kartonról is.
Cikk nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Partner
A „Partner” legördülő listából kiválasztandó a partner neve.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
A cikk – partner ár beállítás partner kartonról történő indításakor a partner mező
automatikusan kitöltődik és inaktív.
Cikk
A cikk – partner ár beállítás cikk kartonról történő indításakor a cikk mező automatikusan
kitöltődik és inaktív.
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Árrés
Az „Árrés” mező szabadon kitölthető, az adott cikkhez tartozó és adott partnerre vonatkozó
listaár képzési árrés százalékkal.
Engedmény
Az „Engedmény” mező szabadon kitölthető, az adott cikkre, adott partnernek adható nettó
engedmény mértékével.
Cikk fix listaára
A „Cikk fix listaára” mező szabadon kitölthető a cikk fix, adott partnerre érvényes nettó
eladási árával.
Cikk fix listaára a bruttó árat jelenti
A „Cikk fix listaára a bruttó árat jelenti” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a cikk
– partner ár beállítás ablakban, a „Cikk fix listaára” mezőben megadott érték alatt a cikk, adott
partnerre érvényes nettó eladási árát értjük. Amennyiben a „Cikk fix listaára a bruttó árat
jelenti” mező bepipálásra került a cikk – partner ár beállítás ablakban, akkor a „Cikk fix
listaára” mezőben megadott érték alatt, a cikk, adott partnerre érvényes bruttó eladási árát
értjük.
e. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd I/4/Feltöltött állományok pont.
f. Adózási típus
Adózási típus
Felvehető, hogy az adott partner, adott időszakban, mely adózási típusba tartozik.
Az „Új” gombra történő kattintás után az „Adózási típus” felugró ablakban a „Kezdő dátum”
megadása utána az „Adózási típus” mező legördülő menüjéből kiválasztandó a megfelelő
érték.
Az itt rögzített adózási típus, az adott partnertől, adott időszakban érkező minden szállítói
számla kartonján automatikusan megjelenik, azonban módosítható.
Amennyiben a partner másik adózási típusba kerül besorolásra, akkor a korábban felvett
adózási típus soron állva a „Karton” gombra történő kattintás után a „Befejező dátum”
megadása szükséges. Majd az „Új” gombra történő kattintással felvehető a megfelelő
dátumtól a megfelelő adózási típus.
Gombok leírása lásd I/4 pont.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás.

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - általános

Oldal: 78 / 85

ÁFA típus
Felvehető, hogy adott időszakban adott partner, mely ÁFA adózási típusba tartozik.
Az „Új” gombra történő kattintás után az „ÁFA típus” felugró ablakban a „Kezdő dátum”
megadása utána az „ÁFA típus” mező legördülő menüjéből kiválasztandó a megfelelő érték.
Amennyiben a partner másik Áfa adózási típusba kerül besorolásra, akkor az új áfa adózási
típus az „Új” gombra történő kattintással felvehető a megfelelő dátumtól.
„Pénzforgalmi ÁFA adózás” típus rögzítése esetén szükséges még a pénzforgalmi ÁFA
átvezetésére szolgáló főkönyvi számok beállítása.
Gombok leírása lásd I/4 pont.
Pénzforgalmi ÁFA átvezetésére szolgáló főkönyvi számok beállítása lásd
II/1/b/i/Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számla – vevő pont, valamint II/1/b/i/Pénzforgalmi
ÁFA nyilvántartó számla – szállító pont.
g. Honlapok
Honlap
A „Honlap” mező szabadon kitölthető, az adott partnerhez weboldalának címével, mely a
partner karton honlapok menüpontjából egy kattintással külön felugró böngésző ablakban
megnyílik.
Admin felület
Az „Admin felület” mező szabadon kitölthető, az adott partner weboldalához tartozó
adminisztrációs felület címével, mely a partner karton honlapok menüpontjából egy
kattintással külön felugró böngésző ablakban megnyílik.
Admin jelszó
Az „Admin jelszó” mező szabadon kitölthető az adott partner weboldalához tartozó
adminisztrációs felület jelszavával.
Az „Admin jelszó” mező csak azon felhasználók számára látható, amely felhasználók a
partner honlapok admin jelszavának láthatóságára vonatkozó speciális jogosultsággal
rendelkeznek.
a partner honlapok admin jelszavának láthatóságára vonatkozó speciális jogosultság
beállítása, lásd III/3/d/i/ Láthatja a partner honlapok admin jelszavát pont.
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Bejelentkezési időintervallumok
III/3/c/Bejelentkezési időintervallumok
Bejelentkezési IP címek
III/3/c/Bejelentkezési IP címek
Bejövő pénztárbizonylat kiegyenlítési jogcím II/1/b/ii/Bejövő
pénztárbizonylat
kiegyenlítési jogcím
Bevételek elhatárolása – aktív
II/1/b/iv/Bevételek elhatárolása – aktív
Bevételek elhatárolása – passzív
II/1/b/iv/Bevételek elhatárolása – passzív
Bizonylatok listája
I/3/d/iii/Bizonylatok listája
Cég mentés
I/3/a/v/Cég mentés
Cég szabadnap százaléka
II/1/a/Cég szabadnap százaléka
Cég törlés
I/3/a/v/Cég törlés
Cég visszatöltés
I/3/a/v/Cég visszatöltés
Cégadatokat módosíthat
III/3/d/i/Cégadatokat módosíthat
Cégeket menthet
III/2/d/i/Cégeket menthet
Cégeket törölhet
III/2/d/i/Cégeket törölhet
Cégeket visszatölthet
III/2/d/i/Cégeket visszatölthet
Cégtörzsek
IV/2/b
Cégváltás
I/3/a/i/Cégváltás
Cikk könyvelési csoport
IV/3/b/Cikk könyvelési csoport
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Direktory (általános beállítás minden cégnek) II/1/a/Direktory (általános beállítás minden
cégnek)
Egyszerű felület
I/d/ii
Előnézet
I/4/Előnézet
Export
I/4/Export
F2
I/5/F2
F5
I/5/F5
F6
I/5/F6
F7
I/5/F7
Felhasználó neve, bejelentkezési neve, III/3/a/Felhasználó neve, bejelentkezési neve,
jogosultsági csoport
jogosultsági csoport
Felhasználó váltás
I/3/a/i/Felhasználó váltás
Felhasználók
III/2
Felhasználók - Adatbázis jogok
III/2/b
Felhasználók - Beállítások
III/2/a
Felhasználók - Bejelentkezési adatok
III/2/c
Felhasználók - Speciális jogok
III/2/d
Felhasználók - Speciális jogok - Általános
III/2/d/i
Felhasználók - Speciális jogok - Pénzügy / III/2/d/ii
Számvitel
Feltöltött állományok
I/4/Feltöltött állományok
Fizetési határidő számítás
IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő
számítás
Fizetési információk
IV/3/a
Fizetési mód
IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő
számítás
Folyamatos ÁFA fők. szám – szállító
II/1/b/iv/Folyamatos ÁFA fők. szám –
szállító
Folyamatos ÁFA fők. szám – vevő
II/1/b/iv/Folyamatos ÁFA fők. szám – vevő
Fő beállítások
II/1
Fő beállítások - Feltöltött képek mérete
II/1/f
Fő beállítások - Járművek beállítások
II/1/d
Fő beállítások - Jelentés e-mail beállítások
II/1/e
Fő beállítások - Készlet beállítások
II/1/c
Fő beállítások - Pénzügy / Számvitel II/1/b
beállítások
Fő beállítások - Pénzügy / Számvitel II/1/b/i
beállítások – Általános
Fő beállítások - Pénzügy / Számvitel II/1/b/iii
beállítások – Bank
Fő beállítások - Pénzügy / Számvitel II/1/b/iv
beállítások – Eladás / Beszerzés
Fő beállítások - Pénzügy / Számvitel II/1/b/ii
beállítások – Pénztár
Fő beállítások - Pénzügy / Számvitel II/1/b/v
beállítások – Technikai számla
Fő beállításokat módosíthat
III/3/d/i/Fő beállításokat módosíthat
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Főkönyvi könyvelés beállításai
Főkönyvi számlaszám
Funkcióbillentyűk, billentyű kombinációk
Gombok, ikonok
Gombsor
Gps zoom érték
Haladó szűrés
Hitelkeret – Szállító – Hitelkeret összege

IV/1
IV/1/c
I/5
I/4
I/d/ii/Gombsor
II/1/a/Gps zoom érték
I/d/iii/Haladó szűrés
IV/6/b/ii/Hitelkeret – Szállító – Hitelkeret
összege
Hitelkeret – Vevő – Hitelkeret összege
IV/6/b/ii/Hitelkeret – Vevő – Hitelkeret
összege
Hűtőközeget kimutat a cikkeknél
II/1/a/Hűtőközeget kimutat a cikkeknél
Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF II/1/f/iv/
Idegen
nyelvű
megnevezés
számlákon
kimutatása HUF számlákon
Idegen nyelvű megnevezés kimutatása HUF II/1/b/iv/Idegen
nyelvű
megnevezés
számlákon
kimutatása HUF számlákon
IMA felhasználók általi használatához III
szükséges alapvető beállítások és döntések
IMA felület
I/3
IMA felület - Fejléc
I/3/a
IMA felület - Fejléc - Ablak
I/3/a/ii
IMA felület - Fejléc - Beállítások
I/3/a/i
Iparűzési adó főkönyvi száma
II/1/b/i/Iparűzési adó főkönyvi száma
Jelentés felület
I/3/d/v
Jelmagyarázat
I/3/d/iii/Jelmagyarázat
Jogcím
IV/2/b/Jogcím
Jogosultsági csoportok
III/2
Karton
I/4/Karton
Készlet értékének csökkenése könyvelődik
II/1/b/iv/Készlet
értékének
csökkenése
könyvelődik
Kétnyelvű számla nyomtatása
II/1/b/iv/Kétnyelvű számla nyomtatása
Kezdő felület
I/d/i
Kezdő gombok
I/d/i/Kezdő gombok
Kijelző felület típusok
I/d
Kimenő
pénztárbizonylat
kiegyenlítési II/1/b/ii/Kimenő
pénztárbizonylat
jogcím
kiegyenlítési jogcím
Kimutatás felület
I/3/d/iv
Kiválasztott nyelv, kiválasztott nyelv III/3/a/Kiválasztott nyelv, kiválasztott nyelv
nyomtatáshoz
nyomtatáshoz
Kontírozás kimutatása a vevői számlákon
II/1/b/iv/Kontírozás kimutatása a vevői
számlákon
Költségek elhatárolása – aktív
II/1/b/iv/Költségek elhatárolása – aktív
Költségek elhatárolása – passzív
II/1/b/iv/Költségek elhatárolása – passzív
Költséghely
IV/2/b/Költséghely
Könyvelési csoport
IV/3/b
Könyvelési időszakok
IV/3/c
Könyvelési időszakok használata
II/1/b/i/Könyvelési időszakok használata
Könyvelő
III/3/d/ii/Könyvelő

www.imaerp.hu

Felhasználói kézikönyv - általános

Oldal: 82 / 85

Láthatja a partner honlapok admin jelszavát

III/3/d/i/ Láthatja a partner honlapok admin
jelszavát
Licensz
III/1
Másolás
I/4/Másolás
Megjegyzés
I/4/Megjegyzés
Mégse
I/4/Mégse
Menüpontok
I/c
Mértékegység
IV/2/b
Módosítások okának megadása
II/1/a/Módosítások okának megadása
Modulok
I/b
Munkaszám
IV/2/b/Munkaszám
n
I/5/nem
Nyitónapló ellenszámla száma
II/1/b/vi/Nyitónapló ellenszámla száma
Nyitott ablakok listájának megjelenítése
III/3/a/Nyitott
ablakok
listájának
megjelenítése
Nyitott ablakok sora
I/3/a/vi
Nyomtatás
I/4/Nyomtatás
Nyomtatványok
IV/2/a/Nyomtatványok
OK
I/4/OK
Partner csoportok
IV/2/b/Partner csoportok
Partnerek
IV/6
Partnerek - Címek
IV/6/a
Partnerek - Fizetési mód, Fizetési határidő IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő
számítás
számítás
Partnerek – Honlapok - Admin jelszó
IV/6/g/Admin jelszó
Partnerek - Pénzügy / Számvitel
IV/6/b
Partnerek - Pénzügy / Számvitel - Bank
IV/6/b/i
Partnerek - Pénzügy / Számvitel - Bank – IV/6/b/i/Pénznem
Pénznem
Partnerek - Pénzügy / Számvitel – Könyvelés IV/6/b/iii
Partnerek - Pénzügy / Számvitel – Számlázás IV/6/b/ii
Partnerek - Pénzügy / Számvitel – Számlázás IV/6/b/ii/Pénznem
– Pénznem
Partnerek - Pénzügy / Számvitel – Számlázás IV/6/b/ii/Státusz
– Státusz
Partnerek - Szállító könyvelési csoport
IV/6/b/iii/Szállító könyvelési csoport
Partnerek - Vevő könyvelési csoport
IV/6/b/iii/Vevő könyvelési csoport
Pénznem
IV/3/d
Pénztár
IV/5
Pénztár árfolyamkülönbség – követel
II/1/b/ii/Pénztár árfolyamkülönbség – követel
Pénztár árfolyamkülönbség – tartozik
II/1/b/ii/Pénztár
árfolyamkülönbség
–
tartozik
Pénztár kerekítési jogcím
II/1/b/ii/Pénztár kerekítési jogcím
Pénztár túlfiz. fők. szám. – szállítói
II/1/b/ii/Pénztár túlfiz. fők. szám. – szállítói
Pénztár túlfiz. fők. szám. – vevői
II/1/b/ii/Pénztár túlfiz. fők. szám. – vevői
Pénzügyi beállítások
IV/3
Remote server (global setting for all II/1/a/Remote server (global setting for all
companies)
companies)
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Support
Support - Általános beállítások
Support - Pénzügy / Számvitel
Support - Pénzügy / Számvitel - Eladás /
Beszerzés
Support - Pénzügy / Számvitel - Nyitás /
Zárás
Support beállításokat módosíthat
Szállító könyvelési csoport
Szállítói nyitó számla jogcím
Szállítói számlák költségre való rákötésének
ellenőrzése
Számla kerekítés módja
Számla kerekítésének módja
Számlatükör
Számológép
Számozási körökkel kapcsolatos információk
Sztornózás oka
Szükséges informatikai háttér
Szűrés
Szűrők becsukása aktualizálás után
Tárgyi eszk. ellenszámla szám
Társasági adó főkönyvi száma
Technikai számla árfolyamkülönbség –
követel
Technikai számla árfolyamkülönbség –
tartozik
Technikai számla törzs
Technikai számla túlfiz. fők. szám.
Testreszabható kezdő felület
Tizedesek száma
Törlés
Törzsadatok
Új
Vevő könyvelési csoport
Vevő számla jelentés típus
Vevői nyitó számla jogcím
Vevői számla és PB számozás típus
Víznyomás kimutatása a jelentéseken
Vonalkód keresés
Vonalkód kódok
Vonalkód típus
Zárónapló ellenszámla 1-4 sz.osztály

II/2
II/2/a
II/2/b
II/2/b/i
II/2/b/ii

III/3/d/i/Support beállításokat módosíthat
IV/3/b/Szállító könyvelési csoport
II/1/b/iv/Szállítói nyitó számla jogcím
II/1/b/iv/Szállítói számlák költségre való
rákötésének ellenőrzése
II/1/b/iv/Számla kerekítésének módja
II/1/b/iv/Számla kerekítésének módja
IV/1/c
I/3/a/iv
IV/3/e
IV/3/f
I/1
I/3/d/ii/Szűrés
III/3/a/Szűrők becsukása aktualizálás után
II/1/b/i/Tárgyi eszk. ellenszámla szám
II/1/b/i/Társasági adó főkönyvi száma
II/1/b/v/Technikai számla árfolyamkülönbség
– követel
II/1/b/v/Technikai számla árfolyamkülönbség
– tartozik
IV/1/d
II/1/b/v/Technikai számla túlfiz. fők. szám.
I/d/i/Testreszabható kezdő felület
II/1/a/Tizedesek száma
I/4/Törlés
IV/2
I/4/Új
IV/3/b/Vevő könyvelési csoport
II/1/b/iv/Vevő számla jelentés típus
II/1/b/iv/Vevői nyitó számla jogcím
II/1/b/iv/Vevői számla és PB számozás típus
II/1/a/Víznyomás kimutatása a jelentéseken
I/3/a/iii
II/1/g
II/1/a/Vonalkód típus
II/1/b/vi/Zárónapló
ellenszámla
1-4
sz.osztály
Zárónapló ellenszámla 5-9 sz.osztály
II/1/b/vi/Zárónapló
ellenszámla
5-9
sz.osztály
Zárónapló ellenszámla 5-9 sz.osztály II/1/b/vi/Zárónapló
ellenszámla
5-9
különbs.
sz.osztály különbs.
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