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1 Bizonylatszövegek funkció 
A bizonylatszövegek funkció segítségével fix szövegekkel tudjuk ellátni a lokalizációban szereplő 
eladási és szerviz bizonylatainkat fejlesztő igénybevétele nélkül. A szövegek nyelvkódonként 
megadhatóak, valamint inaktívvá tehetőek, amennyiben már nem kívánjuk használni a továbbiakban. 

Egyedi riportok/bizonylatképek esetén ki kell egészíteni a bizonylatképet a bizonylatszöveg 
funkcionalitással. 

 

2 Beállítások 

2.1 Bizonylatszövegek 
A kereső funkció (1) segítségével navigáljunk el a Bizonyatszövegek oldalra (2)(3). 

 
Az Új gomb megnyomásával tudunk létrehozni bizonylatszöveget: 

 
A felugró ablakban lévő mezőket a következőképp töltsük ki: 

Kód: szabadon kitölthető, 20 karakteres kód, amely alapján beazonosítható, hogy az adott 
bizonylatszöveg milyen szövegtartalommal látja el a dokumentumokat. Ha több bizonylatszöveget 
veszünk fel ugyanazon bizonylattípusra, akkor a bizonylatszövegek sorrendjét a Kód határozza meg 
– betűrend szerinti sorrendben kerülnek rá, vagy számok esetén növekvő sorrendben. 

Megnevezés: szabadon kitölthető, 100 karakteres megnevezés, amely alapján beazonosítható, hogy 
az adott bizonylatszöveg milyen szövegtartalommal látja el a dokumentumokat 

Zárolva: amennyiben nem szeretnénk az adott bizonylatszöveget a továbbiakban használni, ezzel a 
mezővel tudjuk azt inaktívvá tenni. Ez a későbbiekben feloldásra kerülhet, ha ismét használni kívánjuk 
azt. 

Használatban: ezt a mezőt a rendszer automatikusan módosítja, amennyiben az adott 
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bizonylatszöveg már használatba került, azaz valamelyik dokumentumon már szerepel. 

Eladás: itt válaszható ki, hogy a lokalizációs eladási bizonylatok közül melyeket szeretnénk az adott 
bizonylatszöveggel ellátni 

Szerviz: itt válaszható ki, hogy a lokalizációs szerviz bizonylatok közül melyeket szeretnénk az adott 
bizonylatszöveggel ellátni 

 

2.2 Fordítások 
A Fordításokra (4) kattintva tudjuk nyelvkódonként megadni a bizonylatszöveget: 
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3 Funkció működése 

3.1 Bizonylatszöveg a dokumentumon 
A bizonylatszöveg felvétele után nincs más teendőnk, mint készíteni egy dokumentumot, amelyet 
bizonylatszöveggel szeretnénk ellátni. 

Példa: Könyvelt eladási számla készítése – HUN nyelvkódú vevőre 

1. Első lépésként navigáljunk el az eladási számlákhoz. 

2. Vegyünk fel egy új eladási számlát, válasszunk egy HUN nyelvkódú vevőt, rögzítsük a számla 
adatait. 

3. Könyveljük le a számlát. 

4. Navigáljunk el a könyvelt eladási számlánkhoz. 

5. Tekintsük meg a könyvelt eladási számlánk nyomtatási képét 

Amennyiben minden beállításunk megfelelő volt – az adott vevő kartonján be volt állítva olyan 
nyelvkód a számla rögzítése előtt, amelyre megadtunk bizonylatszöveget – akkor meg kell jelennie 
az általunk definiált bizonylatszövegnek: 

 
Példa: Könyvelt eladási számla készítése – ENU nyelvkódú vevőre 

1. Első lépésként navigáljunk el az eladási számlákhoz. 

2. Vegyünk fel egy új eladási számlát, válasszunk egy ENU nyelvkódú vevőt, rögzítsük a számla 
adatait. 
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3. Könyveljük le a számlát. 

4. Navigáljunk el a könyvelt eladási számlánkhoz. 

5. Tekintsük meg a könyvelt eladási számlánk nyomtatási képét 

Amennyiben minden beállításunk megfelelő volt – az adott vevő kartonján be volt állítva olyan 
nyelvkód a számla rögzítése előtt, amelyre megadtunk bizonylatszöveget – akkor meg kell jelennie 
az általunk definiált bizonylatszövegnek: 

 


