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Kísérő okmányok felvitele 

Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő 

okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. 

 

Borkísérő okmányok 

A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására, lekérdezésére szolgál. 
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A jelenlegi törvények értelmében ezek az okmányok szigorú számadás alá 

esnek, így utólagos módosításra vagy törlésre nincs mód. 

A borkísérő okmányok nyomtatási példányszámát a rendszerparaméterek 

használatával állíthatjuk be. A nyomtatás a bizonylatkészítés menüpontnál 

történik. 

A jelenleg készíthető okmányok:  

 BKO  Borkísérő okmány készül. 

 TKO   Termékkísérő okmány készül. 

 EKO   Egyszerűsített kísérő okmány készül. 

Rögzítés közben csak azok a mezők jelennek meg, melyekre az adott 

bizonylattípus elkészítésénél szükség van. 

Az okmány rögzítését követően a program generálja a pincekönyvben a 

megadott jogcímhez tartozó tételt. 

Gépi sorszám 

Gép által generált sorszám. Nem módosítható. 

Bizonylat sorszám 

BETÜJEL 

Az adott bizonylattípushoz rendelt betűjel, melyet a tárolóhely kitöltése után 

tölt fel a program. Nem módosítható mező. 

SORSZÁM 

Az adott bizonylattípushoz rendelt sorszám, melyet a tárolóhely kitöltése 

után tölt fel a program. Nem módosítható mező. 

Stornó 

Bekapcsolása esetén a hivatkozási számban szereplő borkísérő lerontásra 

kerül. 

A sztornó bizonylatot ellentétes előjelű mennyiséggel kell kitölteni. 

Stornó hivatkozás 

A stornózni kívánt borkísérő gépi sorszáma. 
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Csak Stornó jelző bekapcsolásakor értelmezett. 

A sztornó bizonylatot ellentétes előjelű mennyiséggel kell kitölteni. 

Típus 

A bizonylat típusának meghatározása. 

BKO 

Borkísérő okmány fog készülni. 

TKO 

Termékkísérő okmány fog készülni. 

EKO 

Egyszerűsített kísérő okmány fog készülni. 

Vevő 

Itt kell megadni a vevőpartnert. A program a vevőket a Törzs/Partnerek 

menüpont alatt tartja nyilván. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Számlaszám 

Annak a számlának, vagy szállítólevélnek a száma, amely alapján a 

borkísérőt kiállítjuk. A KELE program visszaírja az elkészült számla 

sorszámát. Ilyen esetben a mező üresen hagyható. 

Szállító 

A termék szállítását végző partner neve. A program a partnereket a Törzs/ 

Partnerek menüpont alatt tartja nyilván. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Szállítmányozói számla száma 

A szállítmányozó által kiállított számla száma. 

Rendszám 

A szállítást végző gépjármű forgalmi rendszáma. 
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Kiadási hely 

A termék tárolási helye ebben az adóraktárban történik. A program az 

adóraktárakat (egyszerűsített adóraktárakat) a Törzs/Tárolási helyek 

menüpont alatt tartja nyilván. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Dátum 

Az okmány kibocsátás dátuma. 

Fuvarozási mód 

A fuvarozás módja. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Rendeltetési hely 

A termék szállításkori rendeltetési helye. A program automatikusan 

felajánlja a vevő címét. 

Adóképviselő 

A cég adóképviselője. A program az adóképviselőket a Törzs/Partnerek 

menüpont alatt tartja nyilván. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Vámhatóság 

Az illetékes vámhivatal rögzítése. A program a Vámhivatalokat a 

Törzs/Partnerek menüpont alatt tartja nyilván. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Szállítási adatok 

Egyéb szállítási adatok. 

Szállítási adatok 2. 

Egyéb szállítási adatok folytatása. 
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Csomag 

Csomagolási adatok. 

Menetidő 

A szállításhoz szükséges menetidő. 

Jogcím  

A termék-előállítási művelet jogcíme. A jogcím határozza meg a végzett 

művelet rendszerre gyakorolt hatásait. 

A gyártási jogcímek a Törzs/Gyártási jogcímek menüpont alatt kerülnek 

nyilvántartásra. 

Körtelezően kitöltendő, import mező. 

Értékesítési jogcím 

Az értékesítés jogcíme. A pincekönyv alapján meghatározott érték. Az 

értékesítési jogcímek a Törzs/Értékesítési jogcímek menüpont alatt 

kerülnek nyilvántartásra. 

Megjelenése esetén, kötelezően kitöltendő, import mező. 

Tételek 

A tételekben rögzíthető adatok a következők: 

 

Gyártás sorszáma 

A termék-előállítás gépi sorszáma, ahol a tételben szereplő termék 

nyilvántartása történik. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Melléktermék 

A tételen szereplő melléktermék rögzítése. Csak abban az esetben jelenik 

meg, ha melléktermék értékesítés történik. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 
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Cikkszám 

A tételen szereplő termék rögzítése. A gyártási sorszám alapján a program 

automatikusan felkínálja. 

Kötelezően kitöltendő, import mező. 

Megnevezés 

A tételen szereplő bortermék, vagy melléktermék megnevezése. A rendszer 

automatikusan feltölti. 

Göngyöleg 

GÖNGYÖLEG 

Bekapcsolása azt jelenti, hogy a termék mellé a törzsben megjelölt 

göngyöleget is számlázni kell. 

Darab 

A számlázandó göngyöleg mennyisége. Csak a Göngyöleg mező 

bekapcsolásával együtt értelmezett. 

Űrtartalom 

Az értékesítésre kerülő palackok, vagy kannák egységnyi űrtartalma. A 

törzs alapján a rendszer automatikusan feltölti. Hordós bor, illetve 

melléktermék értékesítése esetén nem értelmezett. 

Darabszám 

A tételen szereplő palackok, illetve kannák darabszáma. A beírt adat alapján 

automatikus mennyiségszámítás történik. Hordós bor, illetve melléktermék 

értékesítése esetén nem értelmezett. 

Mennyiség 

Az okmányon szereplő termék mennyisége.  

Kötelezően kitöltendő mező 

Bruttó tömeg 

Az okmányon szereplő termék bruttó tömege. 
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Nettó tömeg 

Az okmányon szereplő termék nettó tömege. 

Eladási ár 

Az okmányon szereplő termék eladási ára. 

Tartály 

Hordós bor esetén meg kell adni annak az edénynek a nevét, amelyből a 

kiadás történik. A terméktörzsben megadható alapértelmezés alapján a 

rendszer a mező automatikusan feltölti. 

Hordós bor esetén kötelezően kitöltendő, import mező. 

Korábban zárjegyezett termék 

KORÁBBAN ZÁRJEGYEZETT TERMÉK 

Bekapcsolása azt jelenti, hogy a program nem fogja a zárjegy nyilvántartás 

adatait módosítani. 

Bizonylatkészítés 

EKO, BKO, TKO, számla és szállítólevél nyomtatása. 

A számlák és szállítóleveleket a gép automatikusan készíti el az okmányok 

alapján. 

A számlák és szállítólevelek kétféle módon nyomtathatók. Egyrészt, a 

beéptett nyomtatási funkcióval, amely meghatározott formátumú 

bizonylatokat állít elő. Alaphelyzetben a rendszer ezt a megoldást 

tartalmazza. Másrészt, a program on-line kapcsolatban lehet, a szintén 

cégünk által fejlesztett, integrált rendszer kereskedelmi moduljával. Ez a 

program a kereskedelmi rendszerek által elvárható valamennyi szolgáltatást 

biztosítja. 

Ezt a szoftvert a VINO nem tartalmazza. 

A bizonylatkészítés menete a következő: 

1. A felkínált listából ki kell választani a kívánt bizonylat típusát: 
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2. Ki kell választani a vevőt a felkínált böngésző alapján: 

 

3. A rendszer felkínálja azokat a kísérő okmányokat, amelyek alapján 

még nem történt bizonylat nyomtatás: 
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4. A kiválasztott tételek alapján megtörténik a kért bizonylatok 

nyomtatása a megadott opció alapján. 

 


