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Kézikönyv verziók 

 

Verzió Dátum Változások 
0.1 2022.01.31 Első változat 

 

Üzleti igény 

Ez a dokumentum részletes leírást nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszer-
hez készült, a befektetett eszközök kezelését támogató kiegészítő funkciókról. 

A Business Central-ban található Befektetett eszköz kezelés a következő lehetőségekkel bővült 
ki: 

• Befektetett eszköz jóváhagyása 
• Befektetett eszközök vonalkódos azonosítása 
• Befektetett eszközök hely és felhasználó szerint történeti követése 
• Befektetett eszközök tömeges kezelése 
• Aktiválási és kivezetési jegyzőkönyvek 
• Befektetett eszközök leltározása 

Szükséges beállítások 

Befektetett eszközök beállítása 

Az új beállítások eléréséhez kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Befektetett esz-
közök beállítása, majd kattintson a funkció nevére a találati listán. 
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A beállításba található új paraméterek: 

Befektetett eszköz történet: aktív beállítás esetén, a befektetett eszköz kartonon található BE 
hely vagy Felelős alkalmazott értékek változásakor létrejön a BE történet és lehetőség adódik 
átadás/átvételi jegyzőkönyv nyomtatására 

Leltár számok: a befektetett eszközök leltárbizonylatának sorszámait meghatározó számozási 
kör 

 

Felhasználó beállítása 

A befektetett eszközök jóváhagyásához szükséges engedély beállításához kattintson a kereső-
mezőbe és írja be a következőt: Felhasználó beállítása, majd kattintson a funkció nevére a talá-
lati listán 

 

 

Felhasználási esetek 

 

Befektetett eszköz jóváhagyása 

A befektetett eszközök jóváhagyásához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Be-
fektetetteszköz-lista, majd kattintson a funkció nevére a találati listán 

 

Az arra jogosult felhasználó jóváhagyhatja az eszköz kiadását, ehhez a Befektetett eszköz karto-
non található Jóváhagyva kapcsolót kell aktíválni. 
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Amennyiben egy befektetett eszköz jóváhagyásra került, úgy nem változtatható rajta a Felelős 
alkalmazott, csak abban az esetben, ha az arra jogosult felhasználó feloldja a jóváhagyást. 

A későbbiekben ismertetett leltározási funkció használatához szükséges a eszközök jóváha-
gyása. 

 

Befektetett eszköz vonalkódos azonosítása 

 

A később részletezett befektetett eszköz leltár folyamat elengedhetetlen feltétele, hogy az esz-
közöket el tudjuk látni vonalkódos azonosítással. 

A vonalkód a befektetett eszköz azonosító számból + a sorozatszámból áll össze. 

A vonalkód generálása a Feldolgozás menüben található Vonalkód létrehozása funkcióval törté-
nik 
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Vonalkódok nyomtatása 

A Befektetett eszköz lista lapon található Műveletek menüben található a Vonalkód nyomtatása 
funkció, amely egy általános etikett nyomtatási megoldás. (A címkék egyedi címkenyomtatóval 
történő nyomtatása esetén ezen nyomtatási elrendezés személyreszabást igényel) 
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Befektetett eszköz hely és felhasználó szerinti követése, átadás/átvételi bizonylat 
nyomtatása 

 

Amennyiben a BE hely kód vagy a Felelős alkalmazott megváltozik a befektetett eszköz karto-
non, akkor erről automatikus naplózás történik, amely megtekinthető a Kapcsolódó menü 
Történet almenüjében elérhető BE történeti tétel funkció segítségével. 
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A befektetett eszköz átmozgatásokról átadás/átvételi bizonylat nyomtatható 
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Befektetett eszközök tömeges kezelése 

Azokra az esetekre, amikor egyszerre több egyforma eszköz is beszerzésre kerül lehetőségünk 
van egy eszköz alapján több eszközt generálni, úgy, hogy az így lérehozott eszközök automati-
kusan egy főeszközhöz lesznek rendelve. 

(a következőkben ismertetett módszer akkor ajánlott, amikor a Főeszközre könyvelés nem en-
gedélyezett) 
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Főeszköz létrehozása 

Hozzon létre egy főeszközt, amelyen állítson be minden olyan jellemzőt, amely közös lesz a tö-
megesen felvételre kerülő eszközök között, majd a Feldolgozás menüből válassza az Egyező 
értékű aleszközök létrehozása funkciót. 
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A Másolatok száma mezőben adja meg, hány aleszköz jöjjön létre. 

A Megnevezés mezőben pedig elhelyezheti az %1 (aktuális darabszám) és %2 (összes darabs-
zám) paramétereket. 

 

Az fenti módszerrel létrehozott tömeges befektetett eszközök esetén a főeszköz kartonján 
jelezve van, hogy egyező értékű aleszközök tartoznak hozzá és elérhetőek az aleszközök is. 
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Azoknál a főeszközöknél, ahol léteznek egyező értékű leszközök, megváltozik a Főeszköz össze-
tevöi lista: nem lehet kézzel felvenni új aleszközt illetve nem lehet az összetevő listáról törölni. 

 

 

 

 

Egyező értékű aleszközök aktiválása 

Kiegészítésre került a Befektetett eszköz fkv. naplója és a Befektett eszköz napló is azokra az e-
setekre, amikor egyszerre sok egyező értékű aleszközt kell aktíválni. 

A naplóban elég a főeszközt felvinni és egy összegben kitölteni az összes eszközre vonatkozó 
aktíválási értéket, majd használjuk a Műveletek menü Funkciók almenüjéből a Tömeges es-
zközök felbontása funkciót. 
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Aktiválási és kivezetési jegyzőkönyvek 

A BE bevételézési és BE kivezetési dokumentumokat a Befektetett eszköz karton Jelentés me-
nüjéből lehet kinyomtatni. Az BE bevételézési jelentés az BE tételekben szereplő beszerzési 
költség tételen alapul. Az BE kivezetési jelentés BE tételekben szereplő Kivezetés tétel alapján 
kérhető le. 
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Mindkét jelentés kezdőlapján az Értékcsökkenési könyv kódját kell kitölteni. 

Az Eredeti bizonylatszám használata kapcsolót akkor kell aktiválni, ha szükségünk van az eredeti 
bizonylatra a jelentésen, egyébként megadhatjuk a saját preferált értékeinket: 

- bizonylatszám 
- A bizonylat dátuma 
- FA használat kezdőnapja 
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Kiegészítő funkciók befektetett eszközök kezeléséhez Microsoft Dynamics 365 Business Central-ban  
 
 

 

16 / 20 

 

Befektetett eszközök leltározása 

A Befektetett lista lapon válassza a Feldolgozás menüben a Leltár lista funkciót. 
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Nyisson egy új leltár kartont és adja meg a következő adatokat: 

• Leltározó 1: a leltározó személy neve 
• Leltározó 2: a leltározó személy neve 
• BE helykód: annak a helynek a kódja, amelyre vonatkozóan el szeretné végezni a leltárt 
• Leltár kezdő dátuma: a leltár kezdete 
• Leltár záró dátuma: a leltár vége 

A leltár indításhoz kattintson a Feldolgozásra állítás menüpontra 

 

A leltár állapota Folyamatban értékre változik. 
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A Sorok létrehozása funkcióval töltse fel a Nem ellenőrzött sorokat azokkal a leltározandó esz-
közökkel amelyek az adott BE helyen vannak és az állapotuk Jóváhagyott. 

 

Azok az eszközök amelyhez nem volt vonalkód generálva a Nincs vonalkód jelölésű szekcióba 
kerülnek. 

 

 

A Vonalkód mezőbe olvassa be az eszköz vonalkódját majd nyomjon Enter-t. 

Amennyiben a vonalkód alapján van egyezés az eszköz átkerül az Ellenőrzött sorokba, ha isme-
retlen vonalkódot olvasott be, akkor pedig az eszköz az Ismeretlen szekcióba kerül. 
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A Sorok szerkesztése funkcióval lehetőség van az Ismeretlen és a Nincs vonalkód szekciók szer-
kesztésére és kiegészítésére a szükséges információkkal. 

 

 

 

A leltár tételei exportálhatóak Excelbe. 
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A leltár végeztével a leltár kartont a Lezárás funkcióval zárni kell. Zárás után a karton nem 
módosítható, nem törölhető. 
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