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I. Raktár
Raktárakat az IMA - Készlet - Raktár menüpontjában lehet rögzíteni.
Új raktár létrehozására csak azon felhasználóknak van lehetőségük, akik e művelet
elvégzésére külön jogosultsággal rendelkeznek.
Raktárak kezelése speciális jogosultság beállítása, lásd IMA felhasználói kézikönyv –
általános - III/2/d/iii/Raktár menedzser pont.

Az „Új” gombra kattintva a felugró ablakban egy új raktár kartonja nyílik meg.
A raktárak létrehozása során az IMA program minden esetben automatikusan, sorfolytonos,
növekvő sorrendű, egyedi, belső raktár azonosító számot generál.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános –
II/2/a pont.
Raktár
A „Raktár” mező értelemszerűen kitöltendő a raktár nevével. A „Raktár” mező kitöltése
kötelező.
Zárolt
A „Zárolt” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben az adott raktár zárolásra
kerül, a „Zárolt” mező bepipálása szükséges.
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a. Alapadatok

Saját
A „Saját” mező alapértelmezetten be van pipálva. Azaz az adott raktár saját raktárként
funkcionál.
Partner
A „Partner” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben az adott raktár nem saját,
hanem valamely az IMA-ban nyilvántartott partner raktára, akkor a „Partner” mező
bepipálása szükséges, illetve a legördülő menüből ki kell választani az adott partner nevét.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Foglalkoztatott
A „Foglalkoztatott” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben az adott raktár nem
saját és nem partner raktár, hanem valamely az IMA-ban nyilvántartott foglalkoztatotthoz
kapcsolható raktár, akkor a „Foglalkoztatott” mező bepipálása szükséges, illetve a legördülő
menüből ki kell választani az adott foglalkoztatott nevét.
Foglalkoztatottak lásd IMA felhasználói kézikönyv – HR.
Jármű
A „Jármű” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben az adott raktár nem saját,
nem partner és nem foglalkoztatott raktár, hanem valamely az IMA-ban nyilvántartott jármű
egyben raktár is, akkor a „Jármű” mező bepipálása szükséges, illetve a legördülő menüből ki
kell választani az adott járművek.
Járművek lásd IMA felhasználói kézikönyv – szállítás.
www.imaerp.hu
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b. Felelősök

Raktárfelelős
A „Raktárfelelős” legördülő menü értékkészletéből kiválasztandó azon felhasználó neve, aki
az adott raktárban mozgásokat hajthat végre és/vagy láthatja a raktárkészletet.
Felhasználók leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - III/2 pont.
Módosíthat
A „Módosíthat” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz, a kiválasztott raktárfelelős az
adott raktár raktárkészletét csak láthatja. Amennyiben a „Módosíthat” mező bepipálásra kerül,
akkor az adott raktárfelelős az adott raktárban mozgásokat is végrehajthat.
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II. Cikk kezelés
1. Cikk sablon csoportok

Cikk sablon csoportokat az IMA - Készlet – Cikk – Cikk sablon menüpontjának bal
paneljében lehet rögzíteni. Használatukkal a cikk sablonok csoportokba sorolhatóak.
A cikk sablon csoportok panel csak abban az esetben jelenik meg, ha az adott felhasználóknak
a cikk sablon csoportok használata engedélyezve van.
Cikk sablon csoportok használata csoport jogosultság beállítása, lásd IMA felhasználói
kézikönyv – általános - III/2/e/Cikk sablon csoportok használata pont.
Csoport neve
A „Csoport neve” mező szabadon kitölthető, melyben a cikk sablon csoport neve adható meg.
Szülő
A „Szülő” mező legördülő menüjéből ki kell választani azt a cikk sablon csoportot, amely alá
az adott cikk sablon csoport létrehozásra kerül.
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2. Cikk sablonok
Cikk sablonokat az IMA - Készlet – Cikk – Cikk sablon menüpontjának jobb paneljében lehet
rögzíteni.

Egy-egy cikk sablonban azokat az alapadatokat kell rögzíteni, melyek az adott kategóriába
tartozó minden cikkre jellemzőek.
a. Alapadatok
Sablon név
A „Sablon név” mező értelemszerűen kitöltendő a cikk sablon nevével. A „Sablon név” mező
kitöltése kötelező.
Aktív
Az „Aktív” mező alapértelmezetten be van pipálva. Azaz az adott cikk sablon aktív
sablonként funkcionál.
Csoport
A „Cikk sablon csoport választás” szövegre történő kattintás után a megfelelő csoportra
kattintással kiválasztható a cikk sablon csoport, melybe az adott cikk sablon besorolása
megtörténik.
Mértékegység
A „Mértékegység” mező legördülő menüjéből ki kell választani az adott cikk sablon
alapértelmezett mértékegységét.
Mértékegységek lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/c pont.
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Könyvelési csoport – eladás
A „Könyvelési csoport - eladás” mező legördülő menüjéből ki kell választani az adott cikk
sablonból létrehozott cikkek eladásra vonatkozó könyvelési csoportját.
Cikk könyvelési csoportok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/3/b/Cikk
könyvelési csoport pont.
Könyvelési csoport – vétel
A „Könyvelési csoport - vétel” mező legördülő menüjéből ki kell választani az adott cikk
sablonból létrehozott cikkek beszerzésére vonatkozó könyvelési csoportját.
Cikk könyvelési csoportok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/3/b/Cikk
könyvelési csoport pont.
ÁFA kulcs
Az „ÁFA kulcs” mező legördülő menüjéből ki kell választani az adott cikk sablonból
létrehozott cikkek ÁFA kulcsát.
ÁFA kulcsok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/1/a pont.
Káló
A „Káló” mező értelemszerűen kitöltendő.
Szavatosság
A „Szavatosság” mező értelemszerűen kitöltendő.
VTSZ szám
A „VTSZ” mező értelemszerűen kitöltendő. Az itt megadott VTSZ szám szerepelni fog a
készletes számlákon.
Járműhöz rendelhető
A „Járműhöz rendelhető” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott cikk
sablonból készített cikkek készletre történő bevételezésekor a „Jármű” mező inaktív, az adott
készlet járműhöz történő hozzárendelésére nincs lehetőség.
Amennyiben a „Járműhöz rendelhető” mező bepipálásra kerül, akkor az adott cikk sablonból
készített cikkek készletre történő bevételezésekor az adott készlet bevételezésekor, a „Jármű”
mező legördülő menüjéből kiválasztandó a megfelelő érték, az adott készlet a járműhöz
történő hozzárendelésére lehetséges.
Járművek lásd IMA felhasználói kézikönyv – szállítás.
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Hűtőközeg
A „Hűtőközeg” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott cikk sablonból
készített cikk nem kerül be hűtőközegként a hűtőközeg nyilvántartásba.
Amennyiben a „Hűtőközeg” mező bepipálásra kerül, az adott cikk sablonból készített cikk
bekerül a hűtőközegként a hűtőközeg nyilvántartásba.
A „Hűtőközeg” mező csak abban az esetben jelenik meg a cikk sablon és cikk kartonokon,
amennyiben a Beállítások – Fő beállítások kartonon a „Hűtőközeget kimutat a cikkeknél”
mező be van pipálva.
Hűtőközeget kimutat a cikkeknél lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/1/a/Hűtőközeget kimutat a cikkeknél pont.
b. Adatkategóriák
A cikk sablonokba továbbá az „Új” gombra történő kattintással felvehetőek olyan jellemző
adat kategóriák, melyek az adott cikk sablonból létrehozott minden cikkre jellemzőek,
azonban konkrét adattartalmukban már eltérőek lesznek. Azaz ezek az egyes cikkek olyan
jellemzői, melyek általánosak, de amik az egyes cikkek azonosítását, egymástól való
megkülönböztetését teszik lehetővé.
Az adat kategóriákat a cikk sablonban kell létrehozni. A cikk sablonon létrehozott
adatkategóriák a cikkek kartonján kitöltendő mezőkként jelennek meg, melyekben az
adattartalom rögzítendő.
Cikkek lásd II/5 pont.

Cikk sablon adat
A „Cikk sablon adat” mezőben kitöltendő a jellemző adatkategória mező megnevezése.
Adat típus
Az „Adat típus” mező legördülő menüjéből ki kell választani az adott adatkategória mezőhöz
tartozó adatbevitel formáját.
i.

Szöveg

A „Szöveg” típusú adatkategória kitöltendő mezőjébe a cikk kartonon bármivel szabadon
kitölthető.
Cikkek lásd II/5 pont.
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ii.

Egész szám

Az „Egész szám” típusú adatkategória kitöltendő mezőjébe a cikk kartonon csak egész szám
formátumú adat adható meg.
Cikkek lásd II/5 pont.
Tizedes szám

iii.

A „Tizedes szám” típusú adatkategória kitöltendő mezőjébe a cikk kartonon egész, vagy
tizdes szám formátumú adat adható meg.
Cikkek lásd II/5 pont.
iv.

Dátum

A „Dátum” típusú adatkategória kitöltendő mezőjébe a cikk kartonon csak dátum formátumú
adat adható meg.
Cikkek lásd II/5 pont.
v.

Törzsadat

A „Törzsadat” típusú adatkategória használatakor a sor végi törzsadat ikonra kattintás után a
„Törzsadatok” felugró ablakban kiválasztandó a megfelelő törzsadat készlet, vagy új törzsadat
hozható létre.
A „Törzsadat” típusú adatkategória kitöltendő mezője a cikk kartonon az adott törzsadat
készletet legördülő menüben jeleníti meg, mely értékek közül egy választható.
Cikkek lásd II/5 pont.
vi.

Igen/Nem

Az „Igen/Nem” típusú adatkategória kitöltendő mezőjébe a cikk kartonon pipálható mezőként
jelenik meg.
Cikkek lásd II/5 pont.
Kötelező
A „Kötelező” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott adatkategória mező
kitöltése a cikk kartonon nem kötelező. Amennyiben a „Kötelező” mező bepipálásra kerül,
akkor az adott adatkategória mező kitöltése a cikk kartonon kötelezővé válik.
A „Kötelező” mező bepipálása csak „Szöveg, Egész szám, Tizedes szám, Dátum és
Törzsadat” típusú adatkategóriák esetén lehetséges, azaz a cikk kartonon csak ezen
adatbeviteli mezők kitöltése tehető kötelezővé.
Cikkek lásd II/5 pont.
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Mértékegységgel rendelkezik
A „Mértékegységgel rendelkezik” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a cikk
kartonon az adott adatkategória mellett nem jelenik meg a mértékegységek legördülő menüje.
Amennyiben a „Mértékegységgel rendelkezik” mező bepipálásra kerül, akkor a cikk kartonon
az adott adatkategória mellett megjelenik a mértékegységek legördülő menüje.
az adott adatkategória mező kitöltése a cikk kartonon kötelezővé válik.
A „Mértékegységgel rendelkezik” mező bepipálása csak „Szöveg, Egész szám és Tizedes
szám” típusú adatkategóriák esetén lehetséges, azaz a cikk kartonon csak ezen adatbeviteli
mezők mellé lehet mértékegység mezőt rendelni.
Cikkek lásd II/5 pont.
Megnevezésben szerepel
A „Megnevezésben szerepel” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
adatkategória cikk kartonon felvitt adattartalma nem jelenik meg magában az adott cikknek a
megnevezésében. Amennyiben a „Megnevezésben szerepel” mező bepipálásra kerül, akkor az
adott adatkategória cikk kartonon felvitt adattartalma megjelenik magában az adott cikknek a
megnevezésében, mértékegységgel együtt.
Cikkek lásd II/5 pont.
Mező nevét kimutatja
A „Mező nevét kimutatja” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
adatkategória neve, azaz a „Cikk sablon adat” mezőben megadott név nem jelenik meg
magában az adott cikknek a megnevezésében. A „Mező nevét kimutatja” mezőt csak akkor
lehet bepipálni, ha a „Megnevezésben szerepel” mező bepipálásra került. Amennyiben a
„Mező nevét kimutatja” mező bepipálásra kerül, akkor az adott adatkategória neve, azaz a
„Cikk sablon adat” mezőben megadott név is megjelenik magában az adott cikknek a
megnevezésében.
Cikk sablon adatkategóriák lásd II/2/b pont.
Megnevezésben szerepel mező lásd II/2/b/Megnevezésben szerepel pont.
Cikkek lásd II/5 pont.
Megjelenítési sorrendet módosít
A „Megjelenítési sorrendet módosít” gombra történő kattintáskor a „Sablon mezők
megjelenítési sorrendje” ablakban a le és felfele nyilak segítségével módosítható az
adatkategória mezők kitöltési sorrendje a cikk kartonon.
Cikkek lásd II/5 pont.
Megnevezés sorrendet módosít
A „Megnevezés sorrendet módosít” gombra történő kattintáskor a „Sablon mezők
megnevezés sorrendje” ablakban a le és felfele nyilak segítségével módosítható a cikk
nevében megjelenő adatok sorrendje.
Cikk sablon adatkategóriák lásd II/2/b pont.
Megnevezésben szerepel mező lásd II/2/b/Megnevezésben szerepel pont.
Cikkek lásd II/5 pont.
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c. Kapcsolt mértékegységek

A cikk sablon kartonon, a kapcsolt mértékegységek menüpontban, az „Új” gombra kattintva
megadható, hogy 1 egység más mértékegységben nézve -kiválasztandó a megfelelő
mértékegység-, mennyit tartalmaz -kitöltendő a megfelelő mennyiség-, az adott cikk sablon
alap mértékegységéből.
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3. Törzsadatok
Az IMA - Készlet – Törzsadatok menüpontjának bal paneljében törzsadat csoportokat lehet
rögzíteni, jobb paneljében pedig a törzsadatokat.

A „Törzsadat” típusú adatkategória gyakorlatilag a cikk kartonon egy olyan kitöltendő mezőt
jelent, melynek saját értékkészlete van, ami legördülő menüként jelenik meg a cikk kartonon.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető, melyben a törzsadat értékkészletének
összefoglaló neve adható meg.
Adat típus
Az „Adat típus” mezőben kiválasztandó, hogy a törzsadat legördülő értékkészlete szöveges,
vagy számadatokat fog tartalmazni.
Mértékegység
A „Mértékegységgel rendelkezik” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott
törzsadat értékkészletéhez alapértelmezetten nincs mértékegység kapcsolva.
Amennyiben a „Mértékegységgel rendelkezik” mező bepipálásra kerül, akkor az
„Alapértelmezett mértékegység” mező legördülő menüjéből kiválasztandó a megfelelő
mértékegység. Az itt kiválasztott mértékegység az adott törzsadat minden értékéhez
hozzárendelésre kerül.
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4. Cikkcsoportok

Cikkcsoportokat az IMA - Készlet – Cikk – Cikk menüpontjának bal paneljében lehet
rögzíteni. Használatukkal a cikkek csoportokba sorolhatóak.
A cikkcsoportok panel csak abban az esetben jelenik meg, ha az adott felhasználóknak a
cikkcsoportok használata engedélyezve van.
Cikkcsoportok használata csoport jogosultság beállítása, lásd IMA felhasználói kézikönyv –
általános - III/2/e/Cikkcsoportok használata pont.
Csoport
A „Csoport” mező szabadon kitölthető, melyben a cikkcsoport neve adható meg.
Szülő
A „Szülő” mező legördülő menüjéből ki kell választani azt a cikkcsoportot, amely alá az adott
cikkcsoport létrehozásra kerül.
Árrés
Az „Árrés” mező szabadon kitölthető, a listaár képzés során felhasználni kívánt, az adott cikk
csoporthoz tartozó árrés mértékével.
Engedmény
Az „Engedmény” mező szabadon kitölthető az adott cikk csoporthoz adható nettó engedmény
mértékével.
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5. Cikkek
A Cikkek kezelése az IMA - Készlet – Cikk - Cikk menüpontjának jobb paneljében történik.
A „Szűrési érték” szabad szöveges mezőbe történt bármilyen szöveg, vagy szöveg részlet
begépelése és enter ütése, vagy a „Keres” gombra kattintás után, a szűrő keres a cikkek
megnevezéseiben.
Amennyiben a „Minden csoportban keres” mező bepipálásra kerül, akkor a szűrés az összes
cikkcsoportra vonatkozik, amennyiben a „Minden csoportban keres” mező nem kerül
bepipálásra, akkor a szűrő csak azon a cikkcsoporton belül keres, amelyiken állunk.
Cikkeket az IMA - Készlet – Cikk - Cikk menüpontjának jobb paneljében az „Új” gombra
kattintás után lehet rögzíteni.

Egy-egy cikk kartonon a cikkek egyedi adatait kell rögzíteni.
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a. Alapadatok
Saját cikkszám
A „Saját cikkszám” az IMA által generált automatikus vonalkód.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/2/a pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Megnevezés
A „Megnevezés” mezőben a cikksablon neve automatikusan megjelenik, de átírható,
kiegészíthető.
Zárolt
A „Zárolt” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott cikkre készlet vehető fel,
illetve a meglévő készletek kiadhatóak.
Amennyiben a „Zárolt” mező bepipálásra kerül, az adott cikkre nem vehető fel készlet, illetve
a meglévő készletek nem adhatóak ki belőle.
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Szériaszámokkal rendelkezik
A „Szériaszámokkal rendelkezik” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz az adott cikk
bevételezésekor a készlet minden egyes darabja nem kap külön szériaszámot.
Amennyiben a „Szériaszámokkal rendelkezik” mező bepipálásra kerül, akkor az adott cikk
bevételezésekor a készlet minden egyes darabja külön, az IMA által generált automatikus
szériaszámot és vonalkódot kap.
Mivel szériaszámot a készlet minden egyes darabja külön kap, ezért a „Szériaszámokkal
rendelkezik” mező bepipálásakor a „Mértékegység” mező automatikusan felveszi a
„db/darab” értéket.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/2/a pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Vonalkód
Az IMA minden cikk kartonra a beállított vonalkód típusnak és vonalkód kódnak megfelelően
automatikusan vonalkódot generál.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános II/1/g pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Gyári cikkszám
A „Gyári cikkszám” mező szabadon kitölthető az adott cikkhez tartozó gyári cikkszámmal.
Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Cikkcsoport
A „Cikkcsoport” mező automatikusan kitöltődik azon cikkcsoporttal, amelyre kattintottunk a
cikk létrehozásakor. Az adott cikk cikkcsoportba sorolása módosítható.
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Könyvelési csoport – eladás
A „Könyvelési csoport - eladás” mezőbe automatikusan bekerül a cikk cikksablonában
kiválasztott eladási könyvelési csoport. A „Könyvelési csoport – eladás” mező értéke
módosítható.
Cikksablon eladási könyvelési csoport lásd II/2/a/Könyvelési csoport – eladás pont.
Könyvelési csoport – vétel
A „Könyvelési csoport - vétel” mezőbe automatikusan bekerül a cikk cikksablonában
kiválasztott vételi könyvelési csoport. A „Könyvelési csoport – vétel” mező értéke
módosítható.
Cikksablon vételi könyvelési csoport lásd II/2/a/Könyvelési csoport – vétel pont.
ÁFA kulcs
Az „ÁFA kulcs” mezőbe automatikusan bekerül a cikk cikksablonában kiválasztott ÁFA
kulcs. Az „ÁFA kulcs” mező értéke módosítható.
Cikksablon ÁFA kulcs lásd II/2/a/ÁFA kulcs pont.
Káló
A „Káló” mezőbe automatikusan bekerül a cikk cikksablonában megadott káló érték. A
„Káló” mező értéke módosítható.
Cikksablon Káló lásd II/2/a/Káló pont.
Szavatosság
A „Szavatosság” mezőbe automatikusan bekerül a cikk cikksablonában megadott szavatossági
érték. A „Szavatosság” mező értéke módosítható.
Cikksablon Szavatosság lásd II/2/a/Szavatosság pont.
VTSZ szám
A „VTSZ szám” mezőbe automatikusan bekerül a cikk cikksablonában megadott VTSZ szám.
A „VTSZ szám” mező értéke módosítható.
Cikksablon VTSZ szám lásd II/2/a/VTSZ szám pont.
Járműhöz rendelhető
A „Járműhöz rendelhető” mező a cikk cikksablonában található „Járműhöz rendelhető”
mezőnek megfelelő. A „Járműhöz rendelhető” mező értéke módosítható.
Cikksablon Járműhöz rendelhető lásd II/2/a/Járműhöz rendelhető pont.
Hűtőközeg
A „Hűtőközeg” mező a cikk cikksablonában található „Hűtőközeg” mezőnek megfelelő. A
„Hűtőközeg” mező értéke módosítható.
Cikksablon Hűtőközeg lásd II/2/a/Hűtőközeg pont.
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Bevizsgálási törzs
A „Bevizsgálási törzs” mező legördíthető értékkészlete a bevizsgálási törzs kategóriák
értékkészletéből jön, a legördülő menü értékkészletéből kiválasztandó az a bevizsgálási
kategória, amelybe az adott cikk tartozik.
b. Sablon adatok
A cikk kartonon a sablon adatok menüpontban, a cikk sablonokban létrehozott adatkategóriák
alapján kitöltendőek a cikk egyedi jellemző adatai.
Az itt kitöltött adatok azon értékei, melyek esetében a cikk sablon adatkategóriák között a
„Megnevezésben szerepel” mező bepipálásra került, megjelennek magában az adott cikknek a
megnevezésében, mértékegységgel együtt.
Cikk sablon adatkategóriák lásd II/2/b pont.
c. Cikk árak
Cikk fix listaára
A „Cikk fix listaára” mező szabadon kitölthető a cikk fix, nettó lista árával.
Cikk fix listaára a bruttó árat jelenti
A „Cikk fix listaára a bruttó árat jelenti” mező alapértelmezetten nincs bepipálva, azaz a
„Cikk fix listaára” mezőben megadott érték alatt a cikk nettó fix listaárát értjük. Amennyiben
a „Cikk fix listaára a bruttó árat jelenti” mező bepipálásra került, akkor a „Cikk fix listaára”
mezőben megadott érték alatt, a cikk bruttó fix listaárát értjük.
Listaár – valós
A „Listaár - valós” mező automatikusan kitöltődik, amennyiben az árképzési beállításoknál a
listaár képzés be van kapcsolva.
A „Listaár – valós” mező az adott cikkből beszerzett készletek nettó átlagárát tartalmazza a
listaár képzési beállításoknak megfelelően.
Listaár – használt
A „Listaár - használt” mező automatikusan kitöltődik, amennyiben az árképzési beállításoknál
a listaár képzés be van kapcsolva.
A „Listaár – használt” mező az adott cikkből beszerzett készletek nettó átlagárát tartalmazza,
azonban ez eltérhet a „Listaár – valós” mező értékétől, amennyiben az utolsó listaár
újraszámítás óta nem telt el annyi nap, amennyi a listaár képzési beállításokban található.
Listaár – valós mező lásd II/5/c/Listaár – valós pont.
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Árrés
Az „Árrés” mező szabadon kitölthető, az adott cikkhez tartozó listaár képzési árrés
százalékkal.
Engedmény
Az „Engedmény” mező szabadon kitölthető, az adott cikkhez adható nettó engedmény
mértékével.
i.

Cikk – partner ár beállítások

A cikk kartonon, a cikk árak 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 partner nyilvántartásban, az adott partner kartonján is
megjelenik.
Illetve cikk – partner ár beállítás felvehető a partner kartonról is.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
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.
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.
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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.
d. Kapcsolt mértékegységek
A cikk kartonon, a kapcsolt mértékegységek menüpontban, az „Új” gombra kattintva
megadható, hogy 1 egység más mértékegységben nézve - kiválasztandó a megfelelő
mértékegység -, mennyit tartalmaz - kitöltendő a megfelelő mennyiség -, az adott cikk alap
mértékegységéből.
e. Cikk - Partner összekötés
A cikk kartonon, a cikk – partner összekötés menüpontban, az azonos licensz alatt az IMAban létrehozott cégek cikkeinek szinkronizálása miatt, automatikusan létrejönnek a cégekhez
tartozó cikkszámok, mint cikk – partner összekötés bejegyzések, amennyiben a cikkek
szinkronizálása be van kapcsolva.
Cikkek szinkronizálásának bekapcsolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/2/b
pont.
Illetve a cikk kartonon a cikk – partner összekötés menüpontban megadhatóak az adott cikkek
IMA licenccel nem rendelkező partnercégeknél nyilvántartott belső cikkszáma(i) és
megnevezése.
Az itt felvett adatokra a különböző felületeken lévő cikk keresőkben rá lehet keresni.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Cikk kereső lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/4 pont.
Partner
A „Partner” legördülő listából kiválasztandó a partner neve.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Partner cikkszám
A „Partner cikkszám” mező szabadon kitölthető az adott partnernél nyilvántartott
cikkszámmal.
Partner cikkszám 2
A „Partner cikkszám 2” mező szabadon kitölthető az adott partnernél nyilvántartott további
cikkszámmal.
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Partner cikknév
A „Partner cikknév” mező szabadon kitölthető az adott partnernél nyilvántartott cikk névvel.
f. Végtermék összerakása
A cikk kartonon a végtermék összerakása menüpontban az eddig felvett cikkekből, mint
alapanyagokból végtermék állítható össze.
Cikk keresés [F12]
A „Cikk keresés” mezőbe történt keresés eredményeként, amennyiben egy találat van, akkor
az automatikusan bekerül a végtermék összerakása ablak „Cikk” mezőjébe. Amennyiben a
keresésre több találat van, akkor a keresés eredményei új felugró ablakban jelennek meg és itt
válaszható ki egy megfelelő cikk.
Cikk kereső lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/4 pont.
Cikk
A „Cikk” mező legördülő menüjéből kiválasztandó egy megfelelő cikk.
Mennyiség
A „Mennyiség” mező szabadon kitölthető az adott cikkből alapanyagként szükséges
mennyiséggel.
Mértékegység
A végtermék összerakása ablakban a megfelelő cikk kiválasztásával az adott cikkhez tartozó
mértékegységgel a „Mértékegység” mező automatikusan kitöltődik, azonban, ha szükséges az
adott mértékegység kategórián belül módosítható.
Mértékegységek lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
g. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
h. Feltöltött fényképek
Feltöltött fényképek lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
Feltöltött képek mérete lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/f pont.
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Hivatkozásjegyzék – készlet Cikk sablon adatkategóriák
Cikkek
Cikksablon ÁFA kulcs
Cikksablon eladási könyvelési csoport
Cikksablon Hűtőközeg
Cikksablon Járműhöz rendelhető
Cikksablon Káló
Cikksablon szavatosság
Cikksablon vételi könyvelési csoport
Cikksablon VTSZ szám
Listaár – valós mező
Megnevezésben szerepel
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