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IMA telepítése
www.imakonyveloprogram.hu honlapunkról le kell tölteni az IMA-t minden
gépre, amin használni szeretnék a programot.
Be kell jelentkezni a demo adatbázisba
felhasználó név: eredeti
jelszó: 1234
Be kell lépni az IMA demo cégbe. Ezt követően belépve az ima legfelső
menüsorában, bal felső “Beállítások/Liszenszek” menüpontban “Új” gomb
megnyomásával, megjelenik az alábbi ablak:

A kitöltéshez szükséges saját liszensz adatokat e-mailben küldtük, a hozzá
tartozó jelszót pedig külön SMS-ben.
Beírást követően oké, a liszenszeket mutató ablakból kilépés.
Újra kell indítani az IMA-t.
Induláskor meg fog jelenni a demo és a saját cég, belépés a saját cégbe, az
e-mailben, illetve a szerződésben megadott saját felhasználó névvel és jelszóval.
A “Program adminisztráció / Kezdő” menüben a “Jelszó módosítása”
gombbal javasoljuk ezt megváltoztatni.

Egyéb információk:
Az ima használatához teljes hozzáférés kell a programnak a C: ima3kliens
mappához, illetve a /felhasználók/appdata/roaming/ima3 mappához (vagy
értelemszerűen oda ahova települ). Ellenőrizzük, hogy nekünk van-e teljes
jogunk, a programon módosításokat végrehajtani, ne csak rendszergazdai joggal
lehessen, mert ez a frissítéseknél gondot okozhat.
A mappán belül van egy ima3.exe és donwloader.exe ezeket érdemes hozzáadni
a tűzfal / vírusirtó kivételekhez, hogy ne blokkolják a kommunkikációt,
valamint az alábbi címhez és porthoz:
tcp/ip
80.249.164.183
3307 es port.

IMA felülete

Bal oldalon alul láthatóak a főmenüpontok, felette, a kiválasztott menü alpontjai.
Jobb oldalon látjuk az aktív menüponthoz tartozó ablakot. A nagyobb felület
eléréshez, a menüsort kitakarhatjuk, ha a kékszínű függőleges szalagra
kattintunk. Mindegyik ilyen kék színű, felület elválasztó szalag rákattintással
ki/be kapcsolható.
Az ablakok és felviteli felületek jellemző gombjai az “Új(F5)” - az új tételek
létrehozásához, a “Karton(F6)” - a már létrehozott tétel megtekintéséhez,
szerkesztéséhez (könyvelés előtt) és a “Törlés(F7)” gomb, mellyel a még nem
véglegesített, le nem könyvelt tételeket tudjuk törölni. Az “Aktualizálás(F2)”
gomb segíti a módosult adatok átvételét, akár a felületek között, akár az
egyidejű felhasználás során bekövetkezett változások kapcsán.
A gyors közlekedést a billentyűzet tabulátor gombjának használata segíti.
Többes kijelölést a shiftés ctrlgombok segítségével végezhetünk.
A dátum mezőkbe aktuális hónapra való rögzítéshez a napot (pl: 18.04.09 nap
beírásához amennyiben árpilis az aktuális hónapunk elég a 09-et beírni és
nyomni egy tab-ot), aktuális évben a hónapot,-napot (0409 tab)
, folyamatosan
egybe írva pont nélkül elégséges megadni, ezt az év megadásához, az év utolsó
két karakterével bővítjük, pl. 160504

Az ima egyben pénzügyi és könyvelői rendszerként is funkciónál, elsődlegesen az
“Ok” gombbal rögzített tételek csak az analitikában jönnek létre, és a
“Véglegesítés”vagy “Könyvelés”gomb használatával kerülnek a főkönyvbe.

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások
Cégadatok beállítása
A cég adatait a „Program adminisztráció” modul – „Kezdő”- „Cégadatok
módosítása” menüponton keresztül tudjuk beállítani.

Fontos az “Adószám”(ha rendelkezünk vele, lejjebb a “Közösségi adószám”
)
kitöltése, és a “Cég bankok”megadása.
A “Cég bankok” – Bankszámla létrehozása, az “Új” gombra kattintva történik.
Itt azokat a cég bankokat, bankszámla számokat szerepeltessük, amiket az
imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is
meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik.
Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a bankhoz tegyük be! (Több bank esetén
válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen
megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára automatikusan
betenni.)
Egy bankhoz több számlaszámot a “Bank” menüpontban tudunk rendelni, itt
egyazon bankhoz több számlaszámot úgy tudunk rögzíteni, ha a második
felvitelnél a bank nevébe egy apró módosítást teszünk, pont-ot a végéről
elhagyjuk, vagy kiírjuk a teljes nevet, ugyanazt nem fogadja el a rendszer.
Értelemszerűen töltsük a többi adatot is, ha imá-ból számlázunk, akkor az itt
megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax fognak megjelenni a
számlaképen. Az “OK”gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások után egyszer újra kell indítani a programot!

A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás
szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.

Cég adózás, ÁFA típusa
“Beállítások / Főbeállítások / Adózási típus” menüpontban tudjuk a cég
Adózási és ÁFA típusát, időszakokra megadni. A normál típusokat nem szükséges
beállítani, az az alapértelmezett. Az “Új” gombbal felvesszük kezdő időponttal
valamely megfelelő típust, majd változás esetén a változás kezdő időpontjával
felvesszük az új típust, a rendszer automatikusan lezárja a megelőző szakaszt.
Itt ne hozzunk létre átfedésben különböző típusokat. A rendszer 13.01.01-től
normál cégként hoz létre minden új céget, így leghamarabbi időpontra
13.01.02-től lehet beállítani a pénzforgalmist (vagy valamely adózási típust), az
új létrehozásával záródik le az előző időszak. IMA innen veszi az adatokat, a
dátum szerinti típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
Pénzforgalmis cég esetén jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási
típus”menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben
megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés.
Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel”menüben
adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton”gomb
megnyomásával válik szerkeszthetővé.
A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a
pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó.

Számlatükör testre szabása
Az ima összetett rendszerként rendkívül sok automatizmussal rendelkezik,
melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket
a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához
alakítsuk ki számlatükrünket.
A
számlatükör
főkönyvi
számai
alábonthatók,
illetve
az
alábontás
megszüntethető (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra).
Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy újat, a
következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet,
nem lehet 9111), ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit
alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó
sorra fog kerülni.
Törölni mindig a legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a
főkönyvi számra még nem történt hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak
adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások /
Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve
néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások”
menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más
főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd
törlés után a létrehozott főkönyvi számok szerint állítsuk be a hivatkozásokhoz a
megfelelő számokat.

Teszt és minta cég használata
Célszerű, és ajánlott az indulásnál egy teszt cég létrehozása, amiben lehet
gyakorolni, a kérdéses, bonyolultabb dolgoknak a kezelését ki lehet próbálni.
Ezen kívül érdemes egy minta céget létrehozni, amiben a számlatükröt,
használt
főkönyvi
számokat,
alapbeállításokat,
sok
cégben
használt
standardizálható jogcímeket, bérszámfejtés alapbeállításait létrehozzuk, és ebből
a mintából másoljuk az új cégeket, hogy ezeket ne kelljen minden egyes cégben
beállítani. Arra figyeljünk, hogy adatot ne vigyünk fel a minta cégbe, mert a
másolás funkcióval minden tartalom másolódik.
Az ima legfelső menüsorának “Cégek” menügombja alatt lehet új céget
létrehozni, illetve kiválasztott céget másolni.
Másolás funkció során a cég nevét ugyan azon a felületen adjuk meg, melyen új
céget hoznánk létre. A másolás során a minta cég tulajdonságai “öröklődnek” az
itt megadott pénzforgalmi ÁFA típus nem kerül beállításra. Az új cégnél
beállítható “Cég adózás, ÁFA típusa” pontban leírtak szerint.

Pénzügy/Számviteli alapbeállítások
Bank beállítása
A cégek menüpontban létrehozott, és további bankszámláknak be kell állítani a
“Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” –
„Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton”(ill. “Új”)gombbal.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a
devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk
több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő
menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a
további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást
kezelünk.

Pénznemek használata
A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a
pénzem
rögzítése,
melyre
a
következő
felületen
nyílik
lehetőség:
„Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
Pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet
ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.

Pénztár beállítása
- pénztár felelősnek ne felejtsük el hozzáadni a felhasználót!
A “Pénzügy/Számvitel” modul - “Pénztár/ Pénztár” menüponton
gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

az “Új”

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, a pénznem és a használni kívánt
Főkönyvi számlaszám választása.
Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és
szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl.
8698, 9698).
A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a
pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni. A pénztár
karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható a “Pénztár
felelősök” menü ennek kiválasztása után az “Új” gombra kattintva legördülő
menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
A pénztári bizonylatok számozásának előtagot tudunk megadni. A
pénztár kartonján, a Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat karton gombjára
kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám 2 számjegyű
használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. Ezeket a beállításokat, első
használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható,
következő évben tudunk változtatni rajta. Érdemes a be- és ki bizonylatok
megkülönböztetése, ill. több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére
használni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos,
hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az “Új”
gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban
szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek
az adatok.

Túlfizetés kezelése
Ha a túlfizetéseket a partner főkönyvi számra szeretnénk könyveltetni, akkor a
“Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel - Általános” “Túlfizetés
a partner főkönyvi számra könyvelődik” pipát tegyük be, akkor
automatikusan erre teszi az ima, ellenkező esetben, a “Beállítások/
Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel” Pénztár és a Bank beállítási füleken
megadott főkönyvi számokra kerülnek a túlfizetések (pl.353, 453).

Pénzforgalmi ÁFA főkönyvek beállítása
“Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel - Általános” fülön lehet
megadni a Pénzforgalmi ÁFA nyilvántartó számlát a vevő és szállítói oldalon.
Ebben a beállításban az ideiglenes nyilvántartó fk. számot kell megadni, nem a
tényleged ÁFA fk. számot, azt az ÁFA kulcsokon belül tudjuk állítani.

További, néhány kiemelten fontos beállítás
A bal felső menü “Beállítások/Főbeállítások”menüben
A menü tartalma a karton gomb használatával válik szerkeszthetővé.
“Beállítások/Főbeállítások/Általános beállítások”
Program használati statisztika:
Ennek segítségével nyomon követhetjük, melyik cégben, mennyi idő
ráfordítással dolgoztunk. Ezt nyomon követhetjük a Program adminisztráció /
Program használati statisztika menüpontban
Partner adatok ellenőrzése:
Új partner felvételekor az adószámának beírásával, ellenőrzi a partner
adószámának érvényességét, és a cég adatait innen automatikusan feltölti, nem
kell kézzel kitölteni.
Ez külön fizetős
menüpont alatt.

szolgáltatás,

további

információk

honlapunkon

az árak

Amennyiben nem kívánjuk használni, alul a “Partner adatok ellenőrzése”
pipát vegyük ki.
“Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános”
Könyvelés kezdete:
Beállítható, hogy a könyvelt cég számlái között mi a legkorábbi dátum amit
könyvelni szeretnénk. Amennyiben ennél korábbit írunk be szól az IMA. Lehet
kezelni korábbi dátumot is, de előtte lesz figyelmeztetés.
Könyvelési időszakok használata:
Létrehozhatunk könyvelési időszakokat, melyek lezárhatóak, ezzel elkerülhető,
hogy olyan időszakra történjen utólag rákönyvelés, amit már lezártnak
tekintettünk, pl. egy havi jelentés esetén, az adatok nem változnak meg egy
később rögzített számla miatt.
ÁFA könyvelési időszakok használata:
Létrehozhatunk Áfa időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi áfa
jelentsünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt.
Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA
könyvelési időszakok használatát.

Átlag árfolyam használata pénztárnál és banknál:
Devizás tételek esetén fontos, hogy be legyen pipálva, hogyha átlagáron
szeretnénk elszámolni a kiadásokat. Bevételt MNB közép árfolyamon számolja,
kiadást folyamatos átlagáron, ha a pipa bent van.
Egyéb, főbb főkönyvi számok beállításai
Fontos a pénzforgalmi ÁFA átvezetések beállítása mellet, a Tárgyi eszköz,
Iparűzési adó, Társasági Adó, Pénzforgalmi áfa, éven belüli költség, stb.
Túlfizetés kezelése
Ha a túlfizetéseket a partner főkönyvi számra szeretnék könyveltetni, akkor a
“Túlfizetés a partner főkönyvi számra könyvelődik” pipát tegyük be, és
akkor a partnerre teszi, ellenkező esetben, a bank és a pénztár beállítási füleken
megadott főkönyvi számokra teszi.
“Beállítások/ Főbeállítások/ Pénztár”
A kerekítési jogcím, bizonylatok jogcíme, és a túlfizetés, árfolyamkülönbség
főkönyvi számainak beállítása.
“Beállítások/ Főbeállítások/ Bank”
Túlfizetés, árfolyamkülönbség főkönyvi számainak megadása.
“Beállítások/ Főbeállítások/ Eladás/Beszerzés”
Eltérő időszaki áfa, elhatárolások főkönyvi beállításai.
Számlázással kapcsolatos beállítások:
Kétnyelvű, kontírozás megjelenítése, nyomtatási példányszám.
Év végi devizaátértékelés főkönyvi számai.
“Beállítások/ Főbeállítások/ Eladás/Beszerzés-1”
Kerekítési számla tétel használata:
Amennyiben használunk tizedeseket, a kerekítési különbözetek elvezetését itt
lehet megadni. Ez esetben a Számla rögzítési felületeken tizedesek
használata legyen bepipálva. A használni kívánt tizedesek száma az általános
beállításokban adható meg.

Számla rögzítési felületeken tizedesek használata

Ha nem kívánunk tizedeseket használni, akkor a pipa kivételével a forintos
számláinkon nem lesznek tizedesek megjelenítve, de a devizás számlák továbbra
is használják a tizedeseket.

Egyéb beállítások:
Számozási körök
Program adminisztráció / Számozási körök
A számlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.

A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy előtagot, kiválaszthatjuk, hány karakteres
legyen az évszám, és hány helyiértékű a sorszám. Választhatunk kézi sorszámozást is. Ezt
egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben nem módosítható.

Partnerek
Program adminisztráció / Partner felvitel

Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő / szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési
határidő
-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg,
hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, 
ezt
adott

számla

rögzítésekor

módosíthatjuk.

A

Könyvelési

csoportokat

a

“Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben
tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük
ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabad szavas mezőbe. (Ha a
partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van
jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zölt pipára kattintva,
automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.)
Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl.
pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a
típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától
adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a
partner számláit.
Amennyiben pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a
partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése.

Jogcímek
Pénzügy/Számvitel / Beállítások/ Jogcím
Jogcím használatához ugrás

Könyvelési csoportok
Pénzügy/Számvitel / Beállítások/ Könyvelési csoport
Itt tudjuk megadni a partnereinkhez tartozó szállító és vevő
könyvelési
csoportokat, amivel szemben a számlák könyvelődnek. Attól függően, hogyan
alakítjuk ki számlatükrünket, megkülönböztethetünk forintos/devizás belföldi/
külföldi partnereket.
A csoportok létrehozásánál, számlatükör átalakításánál figyeljünk oda, hogy a
csoporthoz eredetileg beállított főkönyvi számot nem tudjuk addig törölni, amíg
itt hivatkozunk rá. Át kell állítani egy bármely más számra, hogy számlatükörből
törölhető klegyen, majd a létrehozott főkönyvi tagolás szerint állítsuk be a
csoportjainkat. Ezeket a csoport főkönyveket a partnerhez hozzárendeljük
alapértelmezetten, számlakészítéskor azt fogja használni, de adott számlán
átírható.

ÁFA kulcsok
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA kulcsok
Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat, adjuk meg az ÁFA
főkönyvi számokat és bevallási sorokat. Fordítottan működő ÁFA esetén tegyük
be a fordított pipát, a közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy
termék vagy szolgáltatásról van-e szó. Számlaimportnál jelöljük meg az
alapértelemezett ÁFA kulcsot, amit az importált számlán használni fog az ima.
ÁFAleíráshoz ugrás

Vegyes napló
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes feladási sablon
Vegyes naplóhoz ugrás

Technikai számla
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Technikai napló
Technikai számlára ugrás

Felhasználók, jogosultságok
Program adminisztráció / Felhasználók
Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok
Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása

Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása
“Program adminisztráció / Jogosultsági csoportok”:
Itt tudjuk beállítani, hogy melyik jogosultsági csoporttal milyen menüpontok
láthatók. A menüpont neve után jobb egér gombbal kattintva a menü alatti
almenüket egyben ki és be lehet kapcsolni. Tehát, ha pl. a pénzügy számvitelre
kattintunk,

ás

az

engedélyezést

választjuk,

akkor

az

ahhoz

tartozó

menüpontok mindegyike elérhető lesz.
Legegyszerűbben a meglévő jogcsoport lemásolásával, és a kihagyni kívánt
menüpontok kikapcsolásával hozhatunk létre egy új jogcsoportot.
Leggyakrabban kikapcsolásra kerülő funkció a felhasználók és a jogosultsági
csoportok, ezt néhány belső munkatársnál érdemes csak meghagyni.
Alkalmazhatjuk azt a megoldást is, hogy egy “Új” létrehozásával kezdve hozunk
létre egy jogcsoportot, így az egy feladatkörre szorítkozó jogcsoportoknál csak
azt az egyet kapcsoljuk be. Pl. csak számlázással foglalkozó kollégák részére
létrehozunk egy új jogcsoportot és csak a számlázás menüpontot kapcsoljuk be
nekik, ezen kívül érdemes még a program adminisztráció / kezdő, és a partnerek
menüpontot beállítani, ill. a dokumentumokat.
Fontos: a számlázó felhasználókat minden cégben a Pénztár / Pénztár
menüpontban az adott pénztár(ak) kartonját megnyitva hozzá kell adjuk mint
pénztár felelős, különben nem fognak tudni kp-s számlát könyvelni.
“Program adminisztrációk / Felhasználók”:
Új felhasználót az “Új” gomb megnyomásával tudunk létrehozni. Felhasználó
neve: teljes név, Bejelentkezési név lehet egy rövidített név (ezzel kell
belépni ima-ba). Kiválasztjuk a jogosultsági csoportot, majd alatta pipálgatva
megjelöljük a használni kívánt funkciókat.
Felhasználóbarát, alapvetően megjelölendő funkciók:
• Lista fejlécek több sorba,
• Nyitott ablakok listájának megjelenítése,
• Könyvelt tételek mutatása pipa alap értelmezetten betéve
• Számla listák alapértelmezetten szűrés: összes bejegyzés
• Kiválasztott nyelv: magyar, nyomtatáshoz: magyar

A baloldali menüben tovább haladva:
Csoport beállítások:mértékegység csoport használata megjelölése
Speciálsi jogok:
●

adatbázis jogokat módosíthat: hozzárendelhet felhasználót céghez

●

főbeállításokat módosíthat: adott cég beállításait módosíthatja

●

összevezethet partnereket: értelemszerű

●

cégadatokat módosíthat: általában kell

●

support beállításokat módosíthat: ez kell

●

létrehozhat új cégeket: értelemszerű

●

könyvelő: kell, ha a felhasználó könyvelő

●

kiegyenlítést törölhet számlákról: általában kell

Kiemelt felhasználáshoz kötötten ajánlott:
●

módosíthat speciális jogokat a felhasználóknál: ennek a menünek az elérése

●

céget törölhet: értelemszerű

●

joga van minden céghez: a felhasználó automatikusan hozzárendelődik
minden céghez

●

számlákon kitöltheti ellenőrizve pipát: ez akkor használható, ha a cégnél
elkülönülnek a funkciók, ha a feltöltést követően valaki más, gazdaságis
ellenőrzi a számlát könyvelés előtt mint a könyvelő, és csak utána
könyvelhető

●

zárónaplót visszanyithat: értelemszerű

“OK”gombbal zárjuk a felvitelt.
Ez után tudjuk az adatbázis jogokat megadni, ha az előzőekben a speciális jogok
között, a Joga van minden céghez pipát nem tettük be. A karton gombbal
belépve a felhasználó kartonjára, az “Adatbázis jog”menüpontnál tudjuk
kiválasztani azokat a cégeket, amelyeket hozzárendelünk a felhasználóhoz, így ő
csak azokat a cégeket fogja látni.
Felhasználók menü ablakának tetején, a “Jelszó módosítása”gombbal adunk
jelszót a felhasználónak.
Az adatbázis a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési
struktúra előnyeit azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison
korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.

ÁFA
ÁFA kulcsok beállítása
A“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA kulcsok”
menüpontban tudjuk beállítani az áfa kulcsokat. Meg kell adnuk a %-os
mértékét, a megnevezését. Amennyiben fordítottan működő áfa kulcsot
szeretnénk beállítani, akkor a fordított pipátfeltétlenül tegyük be.
A közösségen belüli beszerzésekről az A60-as laptöltését a besoroláshoz
állítsuk be, hogy termék vagy szolgáltatás-e.
Meg kell adni, hogy a kulcs melyik főkönyvi számra, melyik bevallási sorra
tartozik, ha mindkét esetben alkalmazzuk, a vevő és szállítói oldalon is töltsük ki
ezeket az adatokat. Nem a tájékoztató sorokat adjuk meg, ha a 27%-ost pl a 66
és 7-es sorokban kell szerepeltet, és abból tájékoztató sorként kiemeljük pl. a
fordítottat, akkor a fő sort adjuk meg és a tájékoztató sort a rendszer legyűjti.
Fontos, a számlaimportnál,ha az áfa százalék a kód, amivel importálunk,
akkor meg kell jelölnünk, hogy adott % értékek közül, melyik az az áfakulcs,
amelyiket használtatni akarjuk, az áfa kulcs kartonján jelöljük a
Számlaimportnál alapértelmezettpipát.
Létrehozhatunk saját áfakulcsokat is, ha pl. az előleg áfáját külön szeretnénk
látni, akkor létrehzunk egy előleg áfakulcsot.

Pénzforgalmis cég esetén jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási
típus”menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, itt ne hozzunk létre
átfedésben időpontokat. A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre
minden új céget, így leghamarabbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani a
pénzforgalmist, az új létrehozásával záródik le az előző időszak.
Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel”menüben
adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton”gomb
megnyomásával válik szerkeszthetővé.
A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a
pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó.

ÁFA napló
A számlák alapján az áfa bejegyzési tételek létrejönnek, az áfa naplóban
“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA napló”
megjelennek a lekönyveléskor, ezek, könívelt státuszban jönnek létre, a
számlához kötődve, a számla sztornójával módosulnak.
Az áfa naplóban amik könyveletlenül jönnek létre (pl. pénzforgalmis tételek,
vegyesnaplóból jövő tételek), azokat még könyvelnünk kell, a könyvelt státuszt
a számláknál megszokott kis sárga kocka jelzi a sor elején.
Vegyes napló
A vegyes naplóban kézzel tudunk ÁFA főkönyvi számra könyvelni, pl
vámhatározat alapján, vagy ha nyitó pénzforgalmis/eltérő időszaki számla áfáját
kell lekönyvelnünk. Kézi felvitelnél, alul az ÁFA lista összesítőbe fordított előjel
szerepel pipát szükség esetén (minuszos tétel), jelöljük.

ÁFA listák
A “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / Jelentések”és a
“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések”menüpont alatt
található ÁFA lista megegyezik. Az Áfa lista, először bevallási soronként
részletezi az áfa tételeket, majd a végén van az összesítő, ahol áfa kulcsonként
összegezve jelennek meg fizetendő és levonható bontásban az áfa összegek,
továbbá az elszámolandó végösszesítés. Az áfa listában, csak a lekönyvelt
tételek jelennek meg, az itt megjelenő tételek, bevallási sorok fognak a
bevallásba bekerülni.
Előzetes, tájékoztató ÁFA listát láthatunk a felrögzített számlák alapján, a
”Menedzsment/Kontrolling / Controlling / Jelentések”menü “Számla
analitikából generált ÁFA kimutatás”pontjában.

ÁFA bevallás
A “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA bevallás”
menüpontban tudjuk megtenni az ÁNYK adatszolgálatást. Az abevjava könyvtára
mező végénél, a nagyítóra kattintva, amennyiben a C:\ meghajtóra telepítettük
az abevjava programot, a megfelelő fájlt az ima automatikusan megtalálja és
beolvassa. Amennyiben olyan helyen van, hogy nem találja meg magától, akkor
a nagyítótol balra elhelyezkedő kis mappa ikonra kattintva kell kitallóznunk, az
“abevjava_start.bat” fájlt a megfelelő könyvtárból. Felül a “Bevallás adatai”
gombnál adjuk meg az ügyintéző nevét és telefonszámát, ami a nyomtatványra
kerül. Az 
időszakkiválasztása után, “Aktualizálás”-sal olvasódnak be az
adatok, majd az “Export ABEV-be”használatával történik meg az ÁNYK-ba
emelése.

A közösségi ÁFÁ-t ugyanezen a módon, a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi
könyvelés / ÁFA / Közösségi ÁFA összesítő”menüpontban tudjuk
benyújtani.

Technikai számla
Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni.
Technikai számlát a “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai
számla törzs”menüpontban tudunk létrehozni.
Technikai számla beállításakor megadjuk a pénznemet, fontos, hogy adott számlát,
csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden
használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk.
Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, a megadott
főkönyvi

számra

könyvelődik,

így

konkrét

céllal,

konkrét

feladatokra

is

hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére.
A “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla napló” menü
alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott számlához tartozóan
(a szűrőben válasszuk ki az adott számlát), az “Új” menügombbal végezhetünk
elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket.
A “Számlázás” menüpontjai alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai
számlát, ha adott számlán állva, a “Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg
elvezetése”, ez a funkció, az alapértelmezetten elvezetésre beállított, megfelelő
pénznemű
választjuk.

számlát hívja meg, vagy “Túlfizetés átvezetése” gombokat

Jogcím használata
A

gazdasági

eseményekhez tudunk előre definiált jogcímeket használni. A

“Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Jogcím” menüben hozhatunk létre
különböző típusú jogcímeket. Ennek használatával gyorsíthatjuk a rögzítési időt,
illetve, olyan kolléga, vagy ügyfél is tudja használni, aki a főkönyvi számokat
nem tudja definiálni, de a jogcím neve alapján ki tudja választani, így
előrögzíthet számlát, pénztárat, bankot.
A kereskedelmi típusúakat a számláknál használjuk, ahol megadhatjuk a
számlára kerülő tételhez tartozóan a főkönyvi számot, áfa kulcsot, melyet
automatikusan tölt a rendszer. Megadjuk a gazd.esemény nevét, “jogcím
megnevezése” ez a szöveg fog a számla tételmegnevezésében szerepelni.
Kiválasztjuk “jogcím típusának” a kereskedelmi típusút, megjelöljük, hogy
eladáshoz /beszerzéshez tartozóan akarjuk-e használni, vevő, ill. szállító számla
megjelölésével (mindkettőre is használhatjuk ugyanazt), és megadjuk az
eseményhez tartozó bevételi-, ill. költség főkönyvi számot, fontos, nem a
partner főkönyvet, hanem a 9-es és 5-ös számlákat. Megadhatjuk az áfakulcsot.
Fölötte munkaszámot, költséghelyet és eladási nettó árat is rendelhetünk a
jogcímhez,

mindezeket

kiválasztással

kitölti,

a
de

tételmegnevezés kibővíthető.

számla
bármely

felvitelénél,
előre

a

definiált

tételsorban,
mező

a

jogcím

felülírható,

a

A pénztárban főkönyvi számot nem tudunk megadni, ezért elengedhetetlen a
pénztár típusú jogcím használata, a nem számla kiegyenlítési bizonylatokhoz.
Ne

felejtsük

megadni,

hogy

bevételi,

vagy

kiadási

pénztárbizonylat

használatakor jelenjen-e meg a jogcím.
A bank típusú jogcímmel a banki tételek kézi rögzítését tudjuk gyorsítani,
egy-egy gyakrabban használt esemény főkönyvhöz-jogcímhez rendelésével, pl.
bérkifizetés, elszámolás, navos utalások. Másik jogcím beállítást igényel, hogy a
bankimport esetén a jogcím alapú automatizmusra tudjuk használni. Ez esetben
a

jogcím

karton

beparaméterezni
megadjuk,

a

bal
a

oldalán

találathoz

megnevezést,

“Bank

import

szükséges
amit

a

adatok”

adatokat.

jelöléstől

Az

új

függően,

menüben

kell

létrehozásával
típusban

közleményben keres, megadhatunk bankszámla számot, ill. hogy a

vagy

tartozik,

vagy követel oldalon szerepel-e. Pl. egy banki kamat lehet díj jutalák típusú, és
attól függően, hogy mindkét irányú, attól függően, hogy melyik főkönyvi
számhoz rendeljük, bevétel, vagy kiadásként fordul-e elő bejelölöm, hog kövelet
vagy

tartozik

megadhatók

oldalon
a

szerepeljen-e.

bankszámlaszám

A

NAV-os

alapján,

a

utalások

különböző

pl.

könnyedén

bankköltségeket

megadhatjuk a típuskódok alapján. A bankimport használatához tekintse meg
videónkat. https://imakonyveloprogram.hu/bank-import/

Vegyes napló
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló
A vegyes napló használatával tudunk kézi tételeket rögzíteni. Főkönyvek közti
átvezetést kezelni. A gyakrabban használni kívánt vegyes napló tételekhez, mint
pl. a bérhez tartozó tételek, sablonokat hozhatunk létre Pénzügy/Számvitel /
Főkönyvi könyvelés / Vegyes feladási sablon

A vegyes naplóban kézzel tudunk ÁFA főkönyvi számra könyvelni, pl
vámhatározatalapján, vagy ha nyitó pénzforgalmis/eltérő időszaki
számlaáfáját kell lekönyvelnünk. Kézi felvitelnél, alul az ÁFA lista összesítőbe
fordított előjel szerepel pipát szükség esetén(minuszos tétel), jelöljük.

Számla rögzítés
Szállítói számla rögzítés
“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”
A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a
“Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk
paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.

Az ”Új”gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.
Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a
kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor
billentyűvel tudunk közlekedni.

A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla
tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
Adjuk meg akülső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan
kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani.
Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem
szükséges a “Program adminisztráció / Partner”felviteli helyre elmenni).

Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési
határidő
-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg,
hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, 
ezt
adott

számla

rögzítésekor

módosíthatjuk.

A

Könyvelési

csoportokat

a

“Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben
tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük
ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabad szavas mezőbe. (Ha a
partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van
jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zölt pipára kattintva,
automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.)
Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl.
pénzforgalmis partner megjelölése.

“OK”gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését.

Jobboldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk
(Parternél beállított adatot hozza, de módosítható).
Számla

dátumainak

kitöltése

értelemszerűen.

Aktuális

évre

vonatkozóan

elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701),
és tabulátorral tovább lépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év
megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101).
A számla karton közepén látszik a “Szállító könyvelési csoport” a partnerhez
beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová
szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani.
A karton középen lévő “Új” gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:

Megadjuk vagy a “Főkönyvi számlaszám”-ot, és “ÁFA kulcs”-ot, vagy az előre
definiált 
“Jogcím”-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és
megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima
kiszámolja. “OK” gombra kattintva létrejön a számla tétel sora. További sorokat
az előbb használt “Új” gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő
“karton” gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk.
Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken.

A szállítói számla karton alján lévő “OK” gombbal elmenthetjük a számlát, ami
piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál
“igény” szerepel. A “Könyvelés” gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni,
így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem
tudjuk módosítani, csak sztornózni.

Devizás szállítói számlák rögzítése
“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”
Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával,
megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz
beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata
esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat
devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD.
E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott
devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a
számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a
mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára,
illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a
számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés
“Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés”
A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a
menügomb,

az

“Új”

gomb

megnyomásánál

lenyíló

menüből

tudjuk

az

“Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás”számlát kiválasztani.
A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a
rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése
megegyezik az előző pontban leírtakkal.
A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv.
csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői
felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

Számlákkal kapcsolatos további műveletek
A “Számlázás / Számlázás”“Számlázás / Számla rögzítés”menü pontokban:
Számlákat az “Új” gombbal hozunk létre, a “Karton” gombbal tudjuk megnyitni
ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak
a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet
módosítani. “Törlés” csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges.
Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.

Számla másolása / Jóváírás
Másolhatunk számlát, ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a
rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára
vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a
partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá,
hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat

szükséges

először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja
az ima!
Jóváírás
Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát
hozunk létre.
A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait
lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.

Sztornózás
A sztornózni kívánt számlán állva, “Műveletek” / “Sztornó” menüvel, kis felnyiló
ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd az aktív számla adataival hozza
létre, annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan “OK”-val
rögzítünk, “Könyvelés” gombbal véglegesítünk,

utána ugyanezekkel az

adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a
téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói
számát üresen hozza!)

A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen
közvetlenül is létrehozhatjuk, “Új” számla rögzítésekor a számla karton felső
sorában

a

“Bizonylat típus” megadásával. Ezek egy számlán belül is

állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott
tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.
Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa
bejelölésével tudunk készíteni.

Elhatárolás, költségmegosztás
A számla rögzítése során, a számla tételének kartonján, fent jobb oldalon tudjuk
megadni a számlázott időszak kezdő “Elhatárolás kezdete”és záró dátumát
“Elhatárolás vége”. Ennek alapján az ima elfogja végezni az elhatárolást,
ehhez még a főkönyvi számok megadása szükséges, amit a
“Beállítások/Főbeállítások / Eladás/Beszerzés”menüben tudunk
megtenni, a “karton”gomb használatával.
A számlakarton közép részén a számlatételek felett található az “Éven belüli
költségmegosztás”gomb, mellyel szakaszokra bontva tudjuk a költséget
felosztani. Mellette a “Költséghely, munkaszám megosztás”gombbal pedig a
részlegek, munkák között tudjuk szétosztani a költséget.
Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni,
könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások!A felosztott
tételeket vegyesnaplóban látjuk.

Számlák importálása
a megfelelő csv fájlok használatával a “Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-,
Vevői számla import” menükön keresztül lehetséges. A vevő és szállító
számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.
Import előtt
Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent
Import fájl leírása
ansi kódolású ;-el elválasztott csv fájl, a számlázz.hu export mintájára készült.
A mintában kitöltött mezőket használjuk az import során.

SZ sima számla sor
HS helyesbítő számla sor = jóváírás
SS sztorno típusú számla sor
sima számlában lehet SZ és HS típusú számla sor
jóváíró számlában csak HS típusú számla sor lehet
SS csak sztorno számlában lehet
azt hogy milyen típusú a számla a számla első sora dönti el.
Továbbiak:
Főkönyvi számok: figyelni kell, ha 9111 van a könyvelésben akkor az import
fájlban ne 911 legyen
áfa kulcs: az áfa kulcs %-os értéke kell számban kifejezve. Az érintett
áfakulcsoknál az áfa kulcs kartonján (Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /
ÁFA / ÁFA kulcs) számlázásnál alapértelmezett pipa legyen betéve, hogy tudja,
hogy a 27-esek közül melyik 27-re tegye. Ha több ugyanolyan % értékűt
szeretnénk importálni, akkor az ÁFA kódját kell megadnunk az egyértelmű
azonosításhoz.

Partnerek: az import során az adószám alapján ellenőrzi az IMA, hogy létezik-e
már a partner, amennyiben az import során talált adószám létezik már akkor azt
a partnert emeli be, és nem hoz létre új partnert,
ha nem találta meg az adószámot, akkor létrehoz új partnert
ha nincs adószám és nincs pontosan megegyező nevű partner akkor létrehoz új
partnert
A partnereknél azt, hogy melyik főkönyvi számra kerül eldől azzal, hogy ha már
létezik a partner akkor ugyan arra rakja, ha még nem létezik az import során
egységesen megadott partner könyvelési csoport főkönyvi szám beállításával
hozza létre.
A pontosvesszőket ki kell szűrni a partner adatokból és tétel adatokból!
Több fk szám, v több áfa Kulcs esetén több sorban van egy számla, a fejléc
adatokat ugyan úgy töltjük de a sor adatok változnak.
Jogcím nem kell, mert kezeli az áfa-t és a fk-et is.

“Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import” a kis sárga
könyv ikonra kattintva kitallózzuk az import fájlt. Megadhatjuk a könyvelési
csoportokat, amit a még nem létező partnerekhez fog beállítani. Ha egy helyre
mennek a számlák, és nem adtuk meg az importfájlban, alapértelmezettként
megtudjuk adni a főkönyvet és az áfakulcsot, az összes importált számla erre
fog kerülni. A számla import gombbal megtörténik a számlák létrehozása, ezeket
a számla rögzítés menü alatt fogjuk megtalálni, előrögzített - igény státuszban,
itt még ellenőrizhetőek, módosíthatók a számlák, majd könyvelhetjük, kívülről a
számlarögzítés ablak felső menüsorának végén található “kötegelt könyvelés”
gombbal egyszerre, minden kijelölt sor könyvelhető.

Számlázás imá-ból
“Számlázás / Vevői számla készítés”
Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a
számla rögzítésnél használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, ha már
adott napra kiállítottunk számlát, annál korábbi dátummal már nem készíthetünk
új számlát, a folyamatos sorszámozás értelmében!

A

számla

nyomtatásával

megjelenítésével

kapcsolatban

a

“Beállítások

/

Főbeállítások / Eladás/Beszerzés” menüben tudunk rendelkezni. Itt található
a kétnyelvű számla, a nyomtatási példányszám, a kontírozás feltüntetése, a
bruttó értékhez való kerekítés, és fizetési határidő kiinduló adatának beállítása.
A számlázáshoz a “Program adminisztráció / Kezdő” oldalon a cégadatokat ne
felejtsük el felvenni, az itt megadott adatok kerülnek rá a számlaképre. A
cégbanknak beállított alapértelmezett számlaszámot fogja automatikusan a
számlán felkínálni, és csak azok a számlaszámok választhatóak, amik itt vannak
megadva.
ERP-s ügyfeleink számára készletkezeléshez kapcsolódó számlázásis elérhető.

Díjbekérő
“Számlázás / Számlázás / Díjbekérő” menüpontban előzetes díjbekérőt
készíthetünk, melyből utána a díjbekérő felületéről, a karton alsó részén
található “számláz” gomb segítségével számlát készíthetünk, a díjbekérő
adatait így automatikusan emeli át a számla kartonba a rendszer.

Előleg számla
Előleg számlákat a “Számlázás / Előleg számla” menüpont alatt tudunk
kiállítani. Az itt létrehozott előlegszámlákat a végszámlába be tudjuk emelni.
Ezen a felületen nyomon követhetjük, mely előleg milyen arányban, melyik
végszámlába került beemelésre.

Tömeges számlázás
Szerződésekhez kapcsolódó, azonos adatokkal, rendszeresen számlázásra kerülő
tételek számlakészítését automatizálhatjuk.
Időszaki

tömeges

számlázást

a

“Számlázás

/

Tömeges

számlázás”

menüpontból indíthatunk. A funkció használata külön díjhoz kötött, jelenlegi ára
4900,- Ft + ÁFA / hó

Számlák nyilvántartása, nyomonkövetése
A felvitt, rögzített számláinkat az eddig megismert rögzítési felületeknél láthatjuk
táblázatos formában. A

vevői számla rögzítés menüben, csak a külső

bizonylatként rögzített vevői számlákat látjuk, az imából készített számlákat a
számlázás vevői számla készítés menüpont alatt, az előleget az előleg
menüben látjuk, ill. az összes számlát a vevői számla történet menüben.
Ezekben a táblázatokban különböző információkat kaphatunk a számlákról. A
státusza oszlopban mint igény, illetve számlázott, azaz lekönyvelt számlák
láthatóak, ami külön szűrhető információ.
A lekönyvelt státuszú számlákat az eléjük rakott kis sárga kocka is jelzi. Az
oszlopok között láthatjuk a túlfizetést, és a kiegyenlítetlen összeget is, ezek is
szűrhető adatok és a sorok színezése is jelzi az állapotokat, zöld a kiegyenlített,
piros a nem kiegyenlített és lila a részlegesen kiegyenlített számla. Ezeket a
különböző jelöléseket “Jelmagyarázat”néven, a táblázat alján láthatjuk.
A

felkínált

szűrési

lehetőségeken

elhelyezkedő kék sáv, a

túl,

egyéb

lekérdezéseket

a jobboldalon

haladó szűrő kinyitásával, használatával tudunk

beállítani.
Egy számla tartalmát, tételeit az alul elhelyezkedő betekintő sávban is láthatjuk,
nem csak a karton gomb segítségével.
Ezeket a táblázatos adatokat a táblázat bal felső sarkában lévő kis osztott kockára
kattintva exportálhatjuk, excelbe. Ugyanitt tudjuk állítani a táblázat oszlopainak
megjelenítését, sorrendjét.
További táblázatokat, kimutatásokat láthatunk
“Számlázás / Kimutatások / Számla analitika”
“Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása”
“Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák”
“Számlázás / Számlázás / Lejárt vevői számlák”

“Menedzsment/kontrolling / Számla statisztika”
“Menedzsment/kontrolling / Menedzsment jelentések”
“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések”
“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Vevő pénzügyi
nyilvántartás meghatározott időpontban”
“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Jelentések / Szállító pénzügyi
nyilvántartás meghatározott időpontban”
“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Egyszerűsített Excel export”
menüpontok alatt.

Bank napló rögzítése
“Pénzügy/számvitel / Bank / Bank napló”
A bank napló felület 3 részre tagozódik a felső harmadában válasszuk ki, hogy
melyik bankban szeretnénk dolgozni, ugyanitt a dátum mező is szűrőként
funkcionál. A baloldali panelen tudunk egy bank kivonatot létrehozni, és a
jobboldalin tudjuk az arra vonatkozó tételeket rögzíteni.

Az “[F3]” gomb megnyomásával létrehozzuk az aktuális bankkivonatot, a kivonat
számának, dátumának és tartozik követel forgalom megadásával.
A forgalom megadása nem kötelező, azonban ajánlott. Az előzetesen felvitt
forgalmat és a ténylegesen felvitt adatok egyezőségét ellenőrizhetjük vele.
Az aktív baloldali kivonathoz, a jobboldali panelen lévő “ÚJ” gomb megnyomásával
tudunk sorokat felvinni. (A “Banknapló” fejrésze a szűrőkkel összecsukható, a
kék szalagra kattintással)
Megadjuk a “Biz.dátum”-át, és 
“Típus”-át, bankot rögzíthetünk típusa szerint
Főkönyvre, jogcímre, Szállítóra, Vevőre is. Ennek megfelelően adhatjuk meg
hozzá a főkönyvi számot, vagy a partnert “Fők.szám / Partner” megadjuk a

bank szerinti tartozik vagy követel oldal összegét és “Ok” gombbal rögzítjük. Ha
pl. szállítóra rögzítünk, kiválasztjuk a partnert, és az “F9” gombra kattintva,
felkínálja a szállító számláit, ahol kiválaszthatom, hogy melyik számlára történik
a kiegyenlítés, így nem csak összeköti a számlával, de fel is tölti a számla
adataival a banktételt.

Devizás

bank

átlagárfolyamot

esetén

fontos,

használunk,

azt

hogy

milyen

feltétlenül

árfolyamon
állítsuk

be

számolunk,
a

ha

“Beállítások/

Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel” menüpont alatt!
Devizanemek közti keresztfizetések lehetségesek, forintos bankbank is tudunk
devizás, és devizás bankban forintos kifizetést rögzíteni.
Az árfolyamot a bizonylat dátuma szerinti MNB-n adja meg, ez átírható. Az
árfolyam különbözetet automatikusan kezeli, ehhez Főbeállításban adjuk meg, az
árfolyamkülönbözeti főkönyvi számokat.
Túlfizetések kezelését is a Főbeállításokban kell megadni, hogy partner főkönyvi
számon, vagy külön főkönyvi számon kezelje-e.

Bank import használata
A “Pénzügy/számvitel / Bank / Bank import / Általános import” menüpont
alatt, a fornitos bankot importálhatjuk a “Fájl beolvasása” gombbal először
megadjuk

a

bankot,

amilyen

formátumot

használunk,

és

kitallózzuk

a

beimportálandó fájlt. Általánosságban mondható, hogy csv fájlt használunk, de a
különböző

bankokból

eltérő

formátumú

exportot

tudunk kinyerni, ennek

megfelelően az import fájlok is eltérőek.

Bank

Elérési út

Raiffeisen

Bal menü/Számlatörténet/Egyedi nézet/Időintervallum
kiválasztása/Lekérdezés/CSV gombra kattintással megtörténik az
Export
A Történet fülre kattintok a baloldlai sávban, majd szűrésnél megadom
a kívánt dátumot.

Barion

A fenti sávban pedig három gombból tudok ugyanitt választani,
középső a CSV.
Ezekre kattitnva midnig az aktuális nézetet exportálja, ezért fontos
előtte a dátum szerinti szűrés.

CIB

Business terminál, számla történet, bele kattintva a táblázatba jobb
egér gomb, másolás, excel beilleszt, mentés másként csv-ben

Erste

ERSTE netbank, számlatörténet , csv

Erste electra

információkérés / számlatörténet / (időszak, számla kiválaszt) lekérés /
export a felső menüben (nyomtatás mellett) csv kiválaszt (formátum) +
kódkészlet: windows!! , lement (megnézni hova ment)

K&H

A belépés után a "számlatörténet" menüpont >>> ott pedig a lap alján
van csv és xls export gomb. Export előtt érdemes az idő intervallumot
beállítani a kívántra, mert alapból az uccsó 3 hónapot listázza ki, és
természetesen az exportban is a 3 hónap jelenik meg alapesetben.
CSV-t kell menteni, " jelet ki kell venni belőle, (tabos elválasztású jó)

Otp

Az xls-t kell csv-ként menteni

Pannon Takarék

GJK-s Zsuzit hívd fel kérlek, be kell lépni az online bankba,
számlatörténet, egérrel kijelöl, excelben ment, szerintem CSV de
próbáld ki

OTP Electra

otp módosított formátum 2 CAM fájl csak windowsal

Unicredit SpectraNet
Internet Banking

Információk / számlakivonat / Unicredit formátum / export / excel 2007
formátum (különleges karaktereket kiszedni belőle pl ’ )

Budapet Bank új online
felület

excelt és CSV-t exportál, az excel kell és azt kell csv fájllá alakítani,

A beolvasott fájl tartalmát az ablak bal oldalára tölti be az ima, itt kell
kiválasztanunk, a használni kívánt bankszámlát, amire a tételeket felvisszük, és
a banki időszak dátum adatait. Az ablak jobb oldalán a partner számlákat
jelenítjük meg, ezt a számlák beolvasásaF2 gomb használatával töltjük be.

A gyors feldolgozáshoz automatizmusokat használunk. Az “Automatizmusok /
Automata összevezetés” és 
“Automata összevezetés (Bankszámlaszám
alapján)” menük használatával a partner neve, a megnevezésben a számla
száma, partner bankszámlaszáma és a számla összege kerül ellenőrzésre. A
megtalált egyezőségeket felkínálja, a teljes egyezést zöld, a részleges egyezést
sárga színnel jelölve listázza, amit megjelölünk kiegyenlítésre, az oké után
összevezetésre

kerül.

A

banknaplóba

kerülnek

a

tételek,

ehhez

egy

bankkivonatot létre kell hoznunk, úgy mint a banknapló rögzítésénél, a kivonat
számának

és

dátumának,

ill.

a

tartozik

követel

összeg

megadásával.

“Automatizmusok / Jogcím” összevezetés használatával, a rendszeresen
előforduló főkönyvi utalásokat tudjuk automatizálni, a “Pénzügy/Számvitel /
Beállítások / Jogcím” menüben megadottak alapján.
Az automatizmusokon túl, a meg nem talált számlafizetéseket, a “Manuális
összevezetés”-sel tudjuk összepontozni, ha több számla került egyszerre
utalásra, a baloldalon kiválasztott banki tételhez a jobboldalon kiválasztjuk a
számlákat, kijelöljük és a manuális összevezetés felületén, az összeget leosztjuk
a számlákra. Az így összepontozott számlák alapján a rendszer lementi a
partnerhez a bankszámla számot, így legközelebb már megfogja találni az
automatizmus.

A megmaradt főkönyvi tételeket az “Új banknapló bejegyzés” menüvel tudjuk
feldolgozni, a bank napló rögzítésnél használt módon, főkönyvet/Jogcímet, vagy
partner számla kiegyenlítést tudunk ezen a felületen végezni. A devizás
számlákat itt tudjuk feldolgozni.
A bankimport használatához és a jogcím beállításokhoz tekintse meg videónkat.
https://imakonyveloprogram.hu/bank-import/

Pénztár
A pénztár valós, mintegy “házi” pénztárként funkcionál, kiadási és bevételi
bizonylatokkal kezeli le a pénzmozgásokat, ezen bizonylatok előállításához, ill.
készpénzes

számlák

lekönyvelését-kiegyenlítését

csak

pénztárfelelősnek

beállított felhasználó fogja tudni megtenni.
A

Bevételi

és a Kiadási pénztárbizonylatok formátuma megegyezik,

Számozásukat a pénztár kartonján meghatározhatjuk.
“Pénzügy/számvitel
pénztárbizonylat”

/

Pénztár

/

Bizonylatok

/Bevételi-/Kiadási

“Új” gombbal megnyílik a rögzítő felület, kiválasztjuk a

használni kívánt “Pénztár”-at, megadjuk a Számla keltét és a Külső
bizonylat számát.

Pénztárbizonylatot kétféleképpen használhatunk, a bizonylat karton baloldalán
választjuk ki, hogy semleges, vagy kiegyenlítés típusú legyen a bizonylatunk.
Semleges esetén főkönyvre rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, a
“Foglalkoztatott” szalagon egy kollégához hozzárendelhetjük pl. a kiadott
előleget.

A “Kiegyenlítés” gombbal, korábban rögzített szállítói számlát közvetlenül
egyenlíthetünk ki, ebben az esetben megadjuk a “Partner” nevét, a “Karton”
gomb megnyomásával, létrehozzuk a tételt, ahol az “F9”-es gombbal tudjuk
kiválasztani a partner kiegyenlíteni kívánt számláját. Ebben az ablakban
alapértelmezetten csak a készpénzesként rögzített számlák jelennek meg, az
“Összes

számla

megjelenítése”

bepipálásával

tudunk

olyan

számlát

is

kiegyenlíteni, amit előzőleg nem készpénzesként rögzítettünk, most mégis
pénztárból szeretnénk kiegyenlíteni. Amennyiben még nincs a rendszerben
rögzítve a számla, semleges bizonylatot tudunk létrehozni, adjuk meg a
partnert, ezt később a partner számlájához tudjuk rendelni.
Az imá-ban minden számlát a “Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés”
felületen, számlaként rögzítünk, a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha
készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a
program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat,
ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs,
automatikusan

létrehozza

rá

az

új

pénztárbizonylatot, és a bizonylattal

kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy
még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla
menüből, a “műveletek / kiegyenlítés pénztárból” menü használatával, ez
létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található
“Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla
kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári,
banki vagy technaikai számla) bizonylat került rá. Ha egy számlánál vissza
akarjuk venni a kiegyenlítő bizonylatot, akkor azt ezen a menün belül tegyük
meg, a törlés gomb használatával.
A pénztárbizonylatokat is “Ok”-val, vagy “Véglegesít”-ve tudjuk létrehozni. A
véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba. A pénztárnaplóban
és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe,
csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. “Pénzügy/Számvitel / Pénztár /
Pénztár napló” kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük a
könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni,
a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy
ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg.

Tárgyi eszközök
Felvitel
“Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök”menüben
tudjuk felvenni, az “Új”gombbal.
A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti
menüsorában található “Másolás”gomb segítségével.
A Felvitel egy egyszerűbb módja, ha felrögzítjük a szállítói számlát, a 161-es
főkönyv használatával, könyveléskor a rendszer felkínálja a tárgyi eszköz
felvitelét, újat, vagy már meglévő értékváltozását, ebben az esetben, a
számlából ismert adatokkal kitöltötten, helyileg megnyílik a TE karton.

A leltári szám, egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az
Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot.

Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Beszerzés dátuma
értelemszerű, az Üzembehelyezés dátuma, az a dátum, amikorral aktiváljuk az
eszközünket, ettől a dátumtól indul az écs számítás időszaka, ezt később is meg
tudjuk adni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a
100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá
helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.
Számviteli törvény szerintiécs
Itt adjuk meg a leírási kulcsot, ha van Maradványértéket.
Adótörvény szerinti
Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.

“OK”után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már écs-n kívüli elszámolás,
ekkor tudjuk megadni az előzményeket.
Baloldalon látjuk még a Befejezetlen beruházásokmenüt, itt gyűjtődnek az
eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.

Értékcsökkenés, értékváltozás
A “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök”menü felső
menüsorának, “Értékcsökkenés”gombját választva, megadjuk az elszámolni
kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok
segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást,
“OK”-val megtörténik az écs elszámolása.

A “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés,
könyvelésre feladás”menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit,
itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását “Feladás
vegyesbe”.
Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi
könyvelés / Vegyes napló” - dátum szűrő!
Értékválzotás, kivezetés
Az “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök” menü
“Értékváltozások”gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre,
értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.
Selejtezés
A “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés”menüpontban
selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.
Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni.Az “Értékváltozások”
gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva
tudunk törölni.

TE Listák, kimutatások
A tárgyi eszköz kimutatásokat a 
“Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök /
Tárgyi eszközök”menüben a “Nyomtatás”gomb alatt találjuk - eszköz
karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi
eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban
nyomtathatóak.
A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal
tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol
akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat,
illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az
Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket,
értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

Nyitó napló, nyitó szállítói-, vevői számlák felvitele
Nyitó napló tételeket a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Nyitó
napló”menüben tudunk rögzíteni. Az “ÚJ”gomb megnyomásával.

Megadjuk a főkönyvi számot, és az összeget a megfelelő tartozik/követel oldalra
írjuk be.
A nyitó számlákat a számla rögzítés menüpontban vigyük fel, a számlakarton bal
felső sarkában lévő nyitó kockába a pipát tegyük be, ezzel nyitó számlaként fog
létrejönni a számla, a jogcímbe pedig a nyitás(analitika) jogcímet adjuk meg, és
csak a számla bruttó végösszegét kell megadnunk.
Amikor lekönyveljük, az ima felkínálja nyitó napló sor beszúrását a számla alapján.
Ezzel a lehetőséggel automatikusan létrehozza a nyitó napló sort, de figyeljünk a
dátumra, ha több évre visszamenőleges számláink vannak, az ima a számla
dátumához igazítja a nyitó napló dátumát, ezt írjuk át az aktuálisra.

Nyitás
A nyitó tételeket a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Nyitó
napló” menüpontban tudjuk felvinni, az “Új” gomb segítségével. A főkönyvi
számokat itt tudjuk megnyitni, az analitikából érkező vevő és szállító számlákat
nem szükséges itt kézzel megnyitni, ezt a számlák rögzítésénél (importjánál),
nyitó számlaként való megjelölésükkel tudjuk kezelni, a rendszer ezt figyeli, és a
nyitó számla tételeknél rákérdez, hogy kívánunk-e nyitó napló tételt beszúrni, az
igen választása esetén, megadjuk a nyitó évszámot, amikorra a nyitó tétel
bekerüljön, erre figyeljünk, mert pl. egy 2015-ös számlának a nyitótétele
automatikusan 2016 évre jönne létre.
A nyitó számlák esetében a számla a 491-es főkönyvre bruttó értéken kerül, így
ha az előző évünk (megelőző időszakunk) nem imában volt könyvelve, az eredeti
számla nincs imában, akkor a számla áfa tartalmára figyelnünk kell, az eltérő
időszaki, vagy pénzforgalmis számlák áfa vonzatát azt nekünk kell vegyes
naplóban

kézzel

lekönyvelnünk.

(Imában

az

évek

nincsenek

elkülönítve

egymástól, tudunk az előző időszakok adataival dolgozni, így azt is megtehetjük,
hogy felrögzítjük a számláinkat előző időszakra, ott imában zárjuk, onnan
nyitjuk, így meglesz az eredeti számla adat, és automatikusan kezelődik az áfa
tartalom)

Zárás
Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló”
menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a
zárás időintervallumát, és kész. A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi
teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az év zárást, ezt
könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása”gomb segítésével.

1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető
Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás

Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január
eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még
korábbi kezdő dátumra.

E poton belül kiemelten fontos:
K
önyveletlen tételek
Számla analitika ?= könyvelés
Számla ÁFA <> ÁFA napló
ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák

2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel.

3. Tárgyi eszközökegyeztetése a főkönyvvel

4. Technikai számlákrendezése

5. Év végi devizaátértékelés
A számlákat a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év
végi devizaátértékelés gomb segítségével.

A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet
átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell
k
önyvelni.
Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, azt kézzel, vegyes naplóban tudjuk
átértékelni.

6. Elhatárolások rendezése
Alapvetően 2018 keltezéssel kiállítahtunk 17-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen
teendő, 2017-ben fogja kezelni őket.
Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a
jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az
elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni., további teendő ez esetben sincs.

7. Zárás
Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló
Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen
tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk
vissza a zárás menüponthoz.
Megnyomjuk a ceruzás, Évzárás gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek
az évzárás tételei, könyvelhetjükőket.
Ha még találnánk valami hibát, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az Év
visszanyitásagombbal.

Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés
Az ima összetett rendszerként, pénzügyi és könyvelési adatokat egyaránt
tartalmaz , így az előzetesen rögzített analitikusan látható tételek, csak
könyvelés után kerülnek be a főkönyvekbe. Ehhez a használathoz, míg meg nem
szokjuk, hogy mindent le kell könyvelni, érdemes a Pénzügy számvitel/ Főkönyvi
könyvelés / Hibajavítás menüben a könyveletlen tételeket rendszeresen
ellenőrizni.
Főkönyvi könyvelés / Hibajavítások menüben / könyveletlen tétetelek és
egyebek.
Egyszerüsített excel export / Főkönyvi karton egyenleggel - itt felülre teszi a
féllábas könyveléseket.
Egyenlege van a főkönyvnek, szűkítsük az időintervallumot a lekérdezésben,
hogy megtaláljuk melyik napon van az eltérés, és azon belül tudjuk tovább
keresni a hibás tételt.
Legfőbb eltérés általában a partner főkönyvi számok és partner pénzügyi
nyilvántartásoknál fordul elő
A jelentéseket lehet partnerenként csoportosítva lekérni, ugyanarra az
időszakra, ahol az eltérést be tudtuk határolni, 311 karton csoportosítva
partnerenként pipa, és a vevő pénzügyi nyilvántartás, partnerenkénti egyenlegét
nézzük össze.
Tipikus hibák analitika főkönyv elétérsre:
nyitó analitika és nyitó napló egyenlege egyezik-e?
bankból / pénztárból / vegyesből közvetlenül 311 v 45411.. -re van könyvelve
analitika nélkül
van egy 18-as számla aminek a kiegyenlítése 17-ben van de a számla 18-ban,
így tud eltérés lenni (hónapok közti eltérés is lehet, eltérő időszaki, másik
számlára van téve a kiegyenlítés).

