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1., Előszó
A SchoolSystem szoftver Windows 7 vagy újabb Windows operációs rendszer alatt futó, hálózatba kapcsolható, a
hatályos számviteli jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő rendszer.
A szoftver segítségével lehetővé válik a gyors számlák elkészítése, kedvezmények számítása, statisztikák és lekérdezések
készítése.
A SchoolSystem rendszer beépített hálózati funkciókat tartalmaz, mely lehetővé teszi a közös adatbázis egyidejű
használatát több, hálózatba kötött számítógépen. A hálózati munka teljesen megegyezik az egy felhasználós rendszerrel.
Adatvédelmi szempontból a rendszer fontos tulajdonsága, hogy használata csak felhasználói jelszó ismeretében
lehetséges, valamint a felhasználókhoz tevékenységi körök rendelhetők, melyekkel korlátozhatók az elérhető funkciók.

A SchoolSystem szoftverrel nyomtatott számla megfelel a 35/1996. (XII.27.), 12/1997. (IV.18.), 8/1999. (III.5.), a
34/1999. (XII.26.), 8/2000. (II.16.), a 33/2000. (IX.21.), 47/2007. (XII. 29.) és a 41/2009. (XII. 22.) PM rendeletekkel
többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet előírásainak, amely kimondja:
"...b) számítógéppel előállított számla, amelynek szigorú számadás alá vonása az (5) bekezdés szerint megvalósul oly módon,
hogy a program beleértve az alaki hibás, vagy tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla esetét is
kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított."
valamint:

"A számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla eredeti és
másolati példánya egymástól megkülönböztethető legyen. Ezen túlmenően követelmény, hogy az eredeti példány csak 1
példányban legyen nyomtatható. A számla kibocsátójának a számlázó program esetében olyan dokumentációval kell
rendelkeznie - ha eddig még nem rendelkezett - amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes
leírást. Emellett a program jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről, a programkészítő által a számlakibocsátó részére
kiállított írásos nyilatkozattal is rendelkeznie kell."

A fentieknek megfelelően az első nyomtatás első példányán az Eredeti felirat, annak további példányain a Másolat felirat
szerepel. Ismételt nyomtatáskor minden példányon a Másolat megjelölés kerül feltüntetésre. A programhoz szállított
felhasználói kézikönyvben a számlák kezeléséhez szükséges leírás megtalálható. A számla - nyomtatás utáni - utólagos
módosítása a programban nem lehetséges. A programmal olyan számla készíthető, amely tartalmaz minden olyan elemet,
amelyet a hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. áfa-törvény 169-172. § a számla és az egyszerűsített
számla adattartalmára vonatkozóan kötelezően előír. A programmal készített számla megfelel a 2007. évi CXXVII. áfa-törvény
számlaadási kötelezettség előírásainak megfelelően a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény 166-169. §-aiban előírtaknak. A
hibás adatbevitelből eredő károkkal kapcsolatos felelősséget a program fejlesztője a felhasználóra hárítja át. A fenti
nyilatkozat nem vonatkozik olyan programból nyomtatott számlákra, amiket nem a SchoolSystem 2.4.x.x szoftver készít.
Jelen nyilatkozat a következő vonatkozó jogszabályváltozásig érvényes.
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2., Beállítás
2.1., Alap beállítás
➢
➢
➢
➢
➢

Tanév: aktuális tanév.
Konyha szám: intézményben használt konyha vagy tagintézmények száma.
OM és intézmény azonosító
Fizetési módok: Itt lehet beállítani, hogy a rendszer milyen fizetési módokon lehessen étkezést befizetni.
Tanév táblázat: Tanév kezdete, félév, tanév vége.

2.2., Naptár

Itt állíthatóak be azok a munka illetve munkaszüneti napok, melyekre szedünk illetve nem szedünk ebédet. Napot munka
illetve munkaszüneti napra úgy tudunk változtatni, hogy kiválasztjuk az adott napot és alul a megfelelő gombra kattintunk.
Lehetőségünk van több alap naptárt is használni. Mellyel az adott időszakra lehet többféle naptár használni a
befizetéshez.
Amennyiben szeretnénk ezt használni csak kattintsuk be a Bővített naptár jelölőnégyzetet majd válasszuk ki a nekünk
megfelelő naptárt.
Majd a megszokott módon állítsuk be a munka és a munkaszüneti napokat.

2.3., Számla - Bizonylat

Itt állítható be a számla vagy a bizonylat eladó fejlécei, egyéb paraméterei, valamit a bizonylat típusa és annak
példányszáma.
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Számla példányszám: aktuálisan nyomtatandó példányszám
Számla nyomtató
Bizonylat típusa: Nyugta, Számla, Bizonylat, Semmi
Fizetési mód: Készpénz, Csekk, Válaszható
Számla formátum:
A5: A5 méretű, 1 lapon 1 számla
A4 1 példányos: A4 méretű, 1 lapon 1 számla
A4 2 példányos: A4 méretű, 1 lapon 2 számla
A4 3 példányos: A4 méretű, 1 lapon 3 számla
Blokknyomtató: függőleges elrendezésű 80mm-es papírra
Blokknyomtató 2: vízszintes elrendezésű 80mm-es papírra
A5 1 példányos text: A5 méretű, 1 lapon 1 számla (nem grafikus)
A5 álló 1 példányos: A5 méretű (elforgatott), 1 lapon 1 számla
Blokknyomtató 57mm: függőleges elrendezésű 57mm-es papírra
Egyedi SZJ
Számla teljesítés: Számla kelte, utolsó étkezési nap
Átvett készpénz ablak: Segítségünkre lehet a visszaadandó pénz kiszámításában
Teljes hónap: havi vagy heti befizetési időszak.

2.4., Étkezés típusok

Itt állíthatjuk be az intézményben használható étkezési típusokat. Alapesetben 4 étkezési típus van az adatbázisba. Ezek
bármikor bővíthető vagy módosíthatóak.
Árak módosításához nyomjuk meg a Módosítás gombot, majd a következő ablakban lehet az árakat beállítani.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hiányzás figyelése befizetéskor
Befizetésnél részletes befizetési típusok
Befizetésnél csekk dátum figyelése
Befizetésnél tartozás figyelése
Hálók színezése: gyerek és felnőtt lista színezése, határozatoknak megfelelő színezés
Kerekítés: fillérre végződő napi díj esetén a szülő vagy az intézmény felé kerekítse
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2.5., Befizetési időszak
Itt állítható be a befizetésnél kiválasztott hónap dátum intervallumát.
A lemondás oszlopba az a dátumot lehet beállítani, hogy befizetésnél meddig vegye figyelembe a lemondásokat.
Befizetés dátuma, pót befizetés dátuma, megjegyzések adatai a üzenet küldésnél van szerepe.
Dátum módosítása két egér kattintásra lehetséges.
A megfelelő dátum kiválasztása után az OK gomb lenyomásával elmenthetjük a dátumot.

2.6., Kedvezmények

Itt állíthatóak be, hogy a kedvezmény összesített és tételes lekérdezésnél milyen kedvezmény típusokra gyűjthetjük le
az adagszámokat és kedvezményeket.
Új kedvezmény felviteléhez kattintsunk a Új kedvezmény gombra.
Kedvezmény módosításához kattintsunk a Kedv. módosítás gombra.

2.7., Étkezési jegy

Itt állíthatjuk be, hogy milyen formájú étkezési jegyet nyomtasson a program.

2.8., Határozat

Itt állíthatjuk be a különféle nyomtatandó határozatokat.

2.9., Csekk
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Itt állíthatjuk be a sárga postai csekk nyomtatásával kapcsolatos beállításokat.
Befizetésnél csekk adatainak megadása
Befizetésnél csekk dátumának megadása
Befizetésnél kiadott csekk adatainak feltöltése
Csekk nyomtatása utána bizonylat nyomtatása
Csekkes befizetésnél adagszám tárolás
Csekk nyomtatás
Csekkre nyomtatandó adatok

2.10., Email

Itt állítható be szoftver címlistája. Később az itt felvitt címekre tudjuk majd elküldeni a nyomtatványaikat,
adatmentéseiket, táblázataikat.

2.11., Adatmentés
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ebben a menüpontban állíthatjuk a automatikus adatmentés paramétereit.
Mentési útvonal: C:\Megaschool\mentes
Másodlagos mentési útvonal :
Mentések készítése (naponta): 7
Tömörítő program: Winrar, 7za, Zip
Utolsó sikeres mentés dátuma
Mentések tárolása (nap): 60

2.12., Regisztráció
Itt regisztrálhatjuk a Demo programunkat, úgy hogy a SchoolSystem regisztráció gombra kattintunk, majd a regisztrációs
lapról beírjuk a regisztrációs kódot.
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3., Adatok felvitele
3.1., Intézmény
3.1.1., Intézmény alap adatai
Az intézmények menüpontban lehet kiválasztani azt az intézmény akivel szeretnénk dolgozni.
Intézmény módosításhoz kattintsunk kettőt a módosítandó intézményre, majd utána módosíthatjuk az adatokat.
Új intézmény felviteléhez nyomjuk meg az Insert gombot, majd utána töltsük ki megfelelően a mezőket.

3.1.2., Intézmény fenntartó adatai

Itt állapítjuk be a z intézményhez tartozó fenntartó adatait.

3.1.3., Intézmény banki adatai

Itt állíthatjuk be az intézménybe használható bankokat és annak adatait.
Új gombra kattintva vihetjük fel a banki adatokat.

➢ Megbízott bank: OTP Bank, KH Bank, CIB Bank....
➢ Jogosult neve: A szerződő fél neve
➢ Jogosult azonosító: A szerződéskor kapott azonosító

3.1.4., Intézmény bizonylat fejléc szövege

Itt állíthatjuk be az egyedi szolgáltatás bizonylat fejlécét szövegét, mivel ez eltérhet az étkezéshez használt bizonylat
fejléc szövegétől.
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3.2., Tanárok (óvónők, dolgozók)
Itt találhatóak a tanárok, vagy óvónők. Ha a
színezés be van kapcsolva, akkor a színekkel
különböztetjük meg a tanárokat és dolgozókat
valamint, hogy be vannak -e fizetve a
kiválasztott hónapra.
➢ Fehér szín: Tanár
➢ Rózsaszín szín: Dolgozó
➢ Kék szín: Külsős
➢ Zöld szín: Be van fizetve a kiválasztott
időszakra

Alul látható egy zöld csík. Ennek akkor van
jelentősége, ha a tanárokra vagy dolgozókra
szeretnénk név szerint szűrni. Pl.: Ha beírjuk a K
betűt, akkor csak a K betűvel kezdődő nevek
láthatóak. Ha ezt a K betűt kitöröljük, újra az
összes név látszódni fog. Szűrhetünk külön
tanárokra és dolgozókra is, ehhez kattintsunk a
Tanár+Dolgozó menüpontra és válasszuk ki a
nekünk megfelelő szűrő feltételt.

Új tanárt a törzsadat kezelés alatt lehet felvenni. Egyszerűbb megoldás, ha az Insert gombot megnyomjuk. A mezők
megfelelő kitöltése és az étkezési típus kiválasztása után az OK gomb megnyomásával elmenthetjük az adatokat.
Tanárok módosítására nyomjuk meg a Ctrl+A gombot vagy a törzsadatkezelésben az adatok gombra kattintunk.
A jóváírt összeget a gép automatikusan kezeli, ide semmit nem lehet írni. Ha majd az adott tanárnak történik jóváírásos
lemondása, az itt fog megjelenni.

3.3., Osztályok (csoportok)

Az osztályok (csoportok) kezeléséhez a
főmenüben rá kell kattintani az osztályok
(csoportok) képére vagy nyomjuk meg a Ctrl + O
gombot.
Itt találhatóak az osztályok (csoportok). Itt
állíthatjuk be az osztályokhoz (csoportokhoz)
tartozó konyhaszámokat és az osztályfőnököt
(dajkát) is. Valamint látható az osztályba járók
létszáma is.
Új osztály felviteléhez nyomjuk meg az Insert
gombot, vagy kattintsunk a menüsor Új osztály
gombra.
Adatok módosításához nyomjuk meg a Ctrl + A
gombot vagy kattintsunk a menüsor Osztály adatok
gombra.
Osztály törléséhez nyomjuk meg a Delete gombot vagy kattintsunk a menüsor Osztály törlése gombra.
A mezők megfelelő kitöltése és az Mentés gomb megnyomása után az új osztályt (csoportot) sikeresen felvettük. Ezután
felvihetőek a tanulók (óvodások).

3.4., Tanulók (óvodások)
3.4.1., Törzsadatkezelés

3.4.1.1., Felvitel (Ins), adatok (Ctrl+A)
Tanulók (óvodások) felviteléhez a főmenüben rá kell kattintani a tanulók (óvodások) képére.
A jobb oldalon láthatóak azok az osztályok (csoportok) felsorolva, melyeket az előző lépésben már felvittünk. A
tanulókat (óvodásokat) ebbe csoportosíthatjuk. Rákattintunk az osztály (csoport) elnevezésére, majd ez után megjelennek a
tanulók (óvodások). Itt vihetjük fel vagy módosíthatjuk a tanulókat (óvodásokat).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A jobboldali képen látható, hogy a könnyebb eligazodás érdekében színezést használunk.
A színek jelentése a következő :
Fehér szín: Kiválasztott hónapra nincs befizetve
Zöld szín: Kiválasztott hónapra be van fizetve
Világos kék szín: Fehér szín + határozat dátuma (lejárta) 2 hónapon belül van
Piros szín: Fehér szín + határozat dátuma (lejárta) elmúlt
Sötét zöld szín: Zöld szín + határozat dátuma (lejárta) 2 hónapon belül van
Világos rózsaszín : Zöld szín + határozat dátuma (lejárta) elmúlt
Sárga szín: Törölt tanuló (óvodás)
Lila szín: A következő tanévre átcsoportosított
Szürkés kék szín : Kiválasztott hónapra befizetendő csekk készült
Kék szín : Kiválasztott hónapra befizetett csekk, pénzügyileg kiegyenlítve

Új tanuló (óvodás) felviteléhez nyomjuk meg az Insert gombot.
A bal oldalon lévő adatok értelemszerűen kerülhetnek kitöltésre. Minél több adatot töltünk ki az adatlapon, annál több
információt nyerhetünk majd ki a programból a lekérdezéseknél!
A legördülő menüből kiválaszthatjuk az étkezés típusát. Csak azok a típusok jelennek meg itt, melyeket az elején a
beállításokba felvettünk!
Az alatta lévő sorokból választhatjuk ki azokat az állításokat, melyek az adott tanulóra (óvodásra) igazak.
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A diétásoknál lehetőség van arra, hogy a diéta milyenségét is beírjuk. A kedvezmény %-át a gép fogja nekünk kitölteni a
megadott adatok alapján. Ugyanez vonatkozik a jóváírt összegre is. A központi kedvezmény két részből áll. Önkormányzati
kedvezmény az, ami a fizetés alapján adható, és az egyéb kedvezmény alá tartozik.
Amennyiben az étkezés napi díja eltér a hasonló étkezés típusától, abban az esetben lehetőségünk van étkezési felárat
adni. Lehetőségünk van még a tartozások és túlfizetések kezelésére. Ebben az esetben a megfelelő mezőben a túlfizetés ( - )
előjellel a tartozást ( + ) előjellel jelezzük.
Ha a szülők által behozott papírok adatait is a programban szeretnénk tárolni, akkor a központi kedvezményt ne jelöljük
be.
Ilyen esetekben a következő utat kell követni.
Ezekre a beállításokra nyomunk egy OK-t. Visszatérünk a tanuló (óvodás) nevéhez.
3.4.1.2., Bővített adatok (Ctrl + T)

Itt olyan adatokat vihetünk fel a tanulónak (óvodásnak), amelyek szorosan nem kapcsolódnak az étkezéshez. Ezek az
adatok már a tanulói nyilvántartáshoz kellenek.
Az itt felvitt adatok lekérdezhetjük a tanulói lekérdezés ablakban.
3.4.1.3., Szülő (gondviselő) adatok (Ctrl + S)

Itt vihetjük fel a tanulókhoz (óvodásokhoz) a szülők, vagy gondviselők adatait.
A fő ablakban láthatjuk a legfontosabb adatokat, pl.: név, telefon, mobil szám.
A szülő adat ablakában, már több adat is felvihető.
Itt fontos adat lehet a telefonszám, mobil szám, email cím, és a banki adatok.

3.4.1.4., Üzenet küldés (Email, SMS)

Az üzenet küldés ablakból lehet elküldeni a már előre elkészített sablonokat email-en vagy sms-en. A szoftver az előre
megírt sablonokban található egyedi mezőket kitölti a diák vagy gyerekek adataival. Ezek utána a üzenet küldés gombra
elküldi a sablon szöveget a megadott email címre.
3.4.1.5., Törlés, visszaállítás

A diákokat (óvodásokat) ki is törölhetjük, ha már nincs rájuk szükségünk. Diák törlését csak a legvégső esetbe tegyük
meg, mert ha kitörlünk valakit, akkor az ahhoz tartozó nevesített statisztikák, ellenőrzések hibás adatokat fognak szolgáltatni.
Amennyiben mégis szeretnénk a listából eltávolítani, hozzunk létre egy új csoportot „Elment gyerekek” néven, és
csoportosítsuk át oda őket, esetleg a megjegyzés rovatba, vagy a neve mellé írjuk be az osztályt (csoport nevét).
Ha mégis véletlenül kitöröltünk valaki, vagy 2-3 hónap után visszatér a diák, abban az estben van mód a törölt diák
visszaállítására. Ehhez kattintsunk a Törzsadatok menüpontra, majd a visszaállításra.
Ekkor sárga színnel megjelennek a törölt diákok. Válasszuk ki a visszaállítandó gyereket, majd a jobb egérre kattintva a
menüből válasszuk ki a Visszaállítás gombot. Ezután visszaállítódik a diák az osztályba (csoportba).
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3.4.2., Lekérdezések
3.4.2.1., Bizonylatok
Amennyiben a befizetés hibásan történt meg, van módunk a bizonylatokat stornózni.
Válaszuk ki a stornózása kívánt bizonylatot és a Ctrl + S billentyű együttes lenyomása, vagy a Érvénytelenítő gomb
lenyomása után elkészül a érvénytelenítő (stornó) bizonylat.
Amennyiben az eredeti bizonylat nem áll rendelkezésünkre, abban az esetben csak a jóváírást választhatjuk.
A már elkészített bizonylatokról itt is készíthetünk másolatot a Ctrl + M billentyű együttes lenyomása, vagy a Másolat
gomb lenyomása után.
Amennyiben nyomtatás nélkül szeretnénk megnézni a bizonylat tartalmát kattintsunk az Adatok gombra.
3.4.2.2., Határozatok (Ctrl + H)

Itt nézhetjük meg a diákok program által készített határozatokat (döntéseket). Amennyiben szeretnénk új határozatot
hozni, akkor lépjünk át a Tanulói nyilvántartó rendszerbe.
A különböző határozatokat egyedi színekkel is jelezzük.
3.4.2.3., Étkezés előírás (Ctrl + O)

Ha szeretnénk megtervezni a befizetéskori bevételünket, akkor azt ebben a menüpontba tehetjük meg.
Csak válasszuk ki a megfelelő hónapot és osztályt, majd kattintsunk a Lista gombra.
Ekkor kilistázódnak a diákok és a hozzá tartozó befizetendő forinttal. Alul meg láthatjuk a teljes összeget.
A befizetendő összegből már levételre került a jóváírandó vagy egyéb tartozás, túlfizetés összeg.

3.4.2.4., Befizetési lista

Befizetési listában lehet legyűjteni és nyomtatni, hogy ki van befizetve és ki nem. Ehhez csak ki kell választani a
megfelelő hónapot és az étkezést :
➢
➢
➢
➢
➢

Mindenki: Az intézménybe járó összes gyerek.
Befizetve: Csak a befizetett gyerekek.
Nem befizetve: Csak a nem befizetett gyerekek.
Várható bef. összeg: A következő befizetési időszakra befizetendő összeg, a jóváírásokkal.
Neme: Mindenki, lány vagy fiú

Ha az osztály (csoport) be van pipálva, akkor csak a kiválasztott osztályra (csoportra) gyűjti le befizetési listát.

3.4.2.5., Támogatás (forint)

A támogatás (forint) ablakban rögzíthetjük az egy összegben kapott forint támogatásokat és a program a befizetéskor
csak annyit vesz le amennyi a befizetés összeg.
Az összesen sorba látható a még szabad támogatás összege.
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3.4.3., Pénzforgalom
3.4.3.1., Csekk nyomtatás (Ctrl + C)
A szoftver képes kezelni a csekkes befizetést. Ilyenkor a kiválasztott napokról készíthetünk egy sárga postai csekket.
Csekk nyomtatás gombra kattintva, mentésre kerülnek a napok és napi díjak, valamint a sárga postai csekkre
nyomtatódnak a megfelelő adatok.
A postai csekkre a következő adatokat nyomtatjuk :
➢
➢
➢
➢
➢

Befizetendő forint összeg
Befizetett napok számla
Lemondott napok számla
Intézmény adatai
Csekk, diák és egyéb azonosító sorszámok

3.4.3.2., Kiadott csekkek

A már elkészült postai csekkeket itt nézhetjük meg.
A kiadott csekkekről másolatot is itt készíthetünk, valamint ha elrontottuk itt törölhetjük a hibásan kiállított csekket.

3.4.3.3., Csoportos befizetés

Amennyiben szeretnénk munkának megkönnyíteni választhatjuk a csoportos befizetést. Ekkor csak ki kell választani a
csoportot, majd a kiválasztani kinek szeretnénk számlát nyomtatni és a végrehajtás gombra kattintva a program elkészíti az
összes számlát.
3.4.3.4., Csoportos csekk nyomtatás

Csoportos csekk nyomtatásánál egyszerre tudjuk kinyomtatni az összes gyereknek a csekket, így nem kell egyesével a
csekk nyomtatás ablakot használni.
3.4.3.5., Átutalásos beszedési megbízás

A szoftver segítségével könnyes és gyorsan tudunk átutalási megbízásokat nyomtatni.
A megbízáshoz kötelező tölteni az intézmény banki adatait, a tanuló lakcím adatait valamint a szülő banki adatait.
Az elkészült nyomtatványokról bármikor készíthetünk másolatot.
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3.4.4., Hiányzás
3.4.4.1., Hiányzás felvitel (napi)
Ebben az ablakban vihetjük fel a hiányzásokat. Ez segítségünkre lehet abban az esetben ha utólagos étkezés beszedés
van, mert akkor azokat a napokat fel sem ajánlja amelyiken a gyerek hiányzott.
3.4.4.2., Hiányzás felvitel (havi)

Ha naponként nincs időnk a hiányzásokat felvinni, akkor ezt egyszerre is megtehetjük ebben az ablakban.

3.4.5., Képernyő

Mivel a tanulókhoz (óvodásokhoz) belépve csak a legfontosabb adatok látszódnak, ezért lehetőségünk van gyors
gombokkal a képernyőre csalogatni a fontosabb adatokat, hogy ne keljen mindenkihez egyenként bemenni és megnézni egykét adatot. Ehhez csak kattintsunk a menüsoron a Képernyő gombra, majd válasszuk ki a nekünk legmegfelelőbb listát.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Alap: visszaállítás az alap felállásra.
Kedvezmények: itt látható a tanulóhoz (óvodáshoz) tartozó összes kedvezmény típusa és a kedvezmény %-a.
Havi jövedelem
Határozatok: határozat kezdete és határozat vége
Tartozás, túlfizetés
Kedvezmények szerinti színezés
Szülők
Fizetési módok
Pénzügyi tartozás
Minden

3.4.6., Átcsoportosítás

Itt lehet az adott tanulót (óvodást), vagy akár az egész osztályt (csoportot) átcsoportosítani.
Ezt akkor használjuk, ha :
➢ Osztályt (csoportot) vált a tanuló (óvodás) pl.: 3.a-ból átmegy a 3.b-be
➢ Osztály (csoport) összevonás történik
➢ Következő tanév kezdetekor

Átcsoportosítás megkezdéséhez kattintsunk a felső menüsor Átcsoportosítás menüpontra.
Átcsoportosítás után a befizetések, lemondások, jóváírások és a bizonylatok nem vesznek el.

TANÉVEN BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁS :
Egyenként: Itt a kiválasztott gyereket tanéven belül lehet átcsoportosítani. Ezt akkor használjuk, ha osztályt vagy
csoportot vált az adott gyerek.

Teljes osztály: Itt a kiválasztott osztály (csoport) összes gyerekét lehet tanéven belül átcsoportosítani. Ezt akkor
használjuk, ha összevonunk 2 osztályt.
MÁS TANÉVBE TÖRTÉNŐ ÁTCSOPORTOSÍTÁS:
Egyenként: Itt a kiválasztott gyereket egy következő tanévbe csoportosíthatjuk át. Ezt akkor használjuk, ha egyenként
szeretnénk a következő tanévbe áttenni a kiválasztott gyereket.

Teljes osztály: Itt a kiválasztott osztály (csoport) összes gyerekét lehet a következő tanévbe átcsoportosítani. Ezt akkor
használjuk, ha az osztály (csoport) minden tagja a következő tanévbe lép.

3.4.7., Keresés (Ctrl + K)

A programban lehetőségünk van a diákok között keresni. Ez akkor jó, ha még nem tudjuk a diákot beazonosítani,
hányadik osztálya is jár.
Keresés eredményét láthatjuk a táblázatba. Utolsó oszlopba vagy a szülők neveit láthatjuk, vagy a keresés feltételéül
szolgáló mezőt.
A következő keresés feltételek közül választhatunk :
➢ Név, Szülő név
➢ Mobil és vezetékes telefonszám
➢ Irányítószám, város, cím
➢ KIR, OM, Taj szám

3.4.8., Havi befizetések

Itt nézhetjük meg egy diák vagy felnőtt összesített befizetéseit havi vagy napi bontásban. Lekérdezés előtt válasszuk ki
megfelelő évet és a lista részletességét, majd a lista gomb lenyomásával a táblázat kitöltődik.
A „havi összesítő” választása esetén, havi bontása látjuk a befizetett napok számát, a lemondások számát, forintot
valamint a kedvezmény összegét.
A „napi részletes” választása esetén, napi bontásba látjuk a befizetéseket és lemondásokat, mellettük pedig a
kedvezmény százalékokat.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

3.4.9., Jóváírások számlázása
Amennyiben szükségünk van a lemondott napok azonnali jóváírása, akkor nyomjuk meg a Ctrl+J gombot.
A kérdésre megfelelő választ adva a lemondott összegekről egy összegben elkészül a jóváíró számla.
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3.4.10., Jóváírások átvitele
Amennyiben nincs módunk a lemondásokat jóváírni, de az intézménybe jár a testvére, akkor a jóváírandó összeget át
lehet vinni.
Ehhez jelöljük ki a tanulót, akiről szeretnénk levenni a jóváírandó összeget, majd a jobb egérre kattintva a menüből
válasszuk ki a Jóváírás átvitel menüpontot és kattintsunk rá.
Majd válasszuk ki az a tanulót akire át szeretnénk vinni a jóváírást, majd az Jóváírás átvitel gombra kattintva
megtörténik a jóváírás összegének átvitele.
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4., Étkezés befizetése, lemondás, különbözet
4.1., Befizetés (Ctrl + B)
A tanárok és tanulók menüpontban az adott
névre kattintva és utána a Ctrl + B billentyű
együttes lenyomása után, vagy a Befizetés gombra
kattintva történhet meg a befizetés.

Étkezés befizetés mindig a következő hónapra
történik, de természetesen ettől eltérő hónapokra is
be lehet fizetni, ilyen esetekben a dátum
intervallumot kell megváltoztatni. Baloldalon az
adott hónap napjai vannak felsorolva. Ha a befizetés
nem folyamatos, a nem befizetendő napokat ki lehet
venni. Ekkor a nap melletti X-re kell kettőt kattintani
a bal egér gombbal.
A jóváírt összeget a gép tölti ki, ha a befizetés
előtt történt lemondás, de lehetőségünk van ezt az
összeget csökkenteni, vagy a következő hónapra
átvinni. Ebben az esetben írjuk át az összeget, vagy a
jóváírandó (Ft) melletti pipát vegyük ki.
Amennyiben túlfizetésünk vagy tartozásunk
van, azt a program automatikusan kezeli, de ezt ki is
kikapcsolhatjuk, vagy az összeget módosíthatjuk.
Lehetőségünk van még a befizetés típusát is megválasztani: Alap – Pót.
A befizetési listán piros színnel azt jelöljük, amelyik naptól már nem él a határozata. A program a befizetéskor
automatikusan nem vonja meg a kedvezmény, csak figyelmeztet.
Amennyiben nincs meghosszabbított határozata, úgy két számlát kell kiállítani.

4.1.1., Csekkes fizetés

Amennyiben csekkes fizetési módot választottunk, úgy a befizetés gomb megnyomásakor megjelenik egy csekk adatok
ablak. Adatok megfelelő kitöltése utána az OK megnyomásával rögzíthetjük az adatokat.

4.1.2., Visszajáró kiszámítása

Készpénzes fizetésnél a visszajáró ablak segítségével könnyen kiszámolhatjuk a visszajáró összeget. Csak írjuk bele az
átvett készpénz összegét a megfelelő mezőbe és a program máris kiszámolja a visszaadandó összeget.

4.1.3., Vegyes fizetés

Ha fizetési módnál a vegyes fizetést választjuk, akkor a befizetés gomb megnyomása után
megjelenik a fizetési mód ablak.
Itt vihetjük fel a készpénz, hitelkártya vagy az étkezési utalvány összegét.
Étkezési utalványok címletét az Fxx gomb segítségével mi is bevihetjük, ezzel is segítve a
gyorsabb bevitelt.
Az átvett összeg beírása után a program automatikusan kiszámolja a visszajáró összeget.
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4.2., Lemondás (Ctrl + L)
A tanulók (óvodások) vagy tanárok menüpontba belépve,
a megfelelő névre kattintva és a Ctrl + L gomb lenyomása,
vagy a Lemondás gomb megnyomása után történhet meg a
lemondás.
Belépéskor az aktuális időintervallumot hozza fel, de ez
módosítható.

Lemondáshoz kattintsunk kettőt a megfelelő naphoz.
Napok jóváírásához használjuk a jobb egér gombot úgy, hogy
válasszuk ki a megfelelő napot, utána jobb egér gomb, majd
végül a jóváírás menüpontra kattintás. Ekkor megjelenik a
nap mellett a Jóváírandó szöveg. Lemondott napok
jóváírására is van mód. Ekkor keressük meg a lemondott
napot, majd a kiválasztott napon nyomjuk meg a jobb egér
gombot, és töröljük a lemondás. Utána a folyamat megegyezik
a Jóváírással. Lemondás törléséhez jelöljük ki a kívánt napokat
a jobb egérrel, majd, a lemondás törlésre kattintva ezeket
töröljük.
Ha a jóváírást választjuk, a lemondott étkezés összege levonódik a következő befizetésből.

Lemondás gombra kattintva végrehajthatjuk a lemondás, ekkor a lemondott összeg göngyölítve jelenik meg. Jóváíró
számla gombra kattintva végrehajthatjuk a jóváírást, ekkor egy jóváíró előjelű számla fog kinyomtatódni.

4.3., Összesített lemondás (Ctrl + Alt + L)

Amennyiben nem diákonként szeretnénk lemondani az étkezést, megtehetjük
egyszerre is, ehhez válaszuk az Összesített lemondást. Nyomjuk meg a Ctrl + Alt + L
gombot, vagy a törzsadatkezelés alatt kattintsunk az Összesített lemondás menüpontra.
A felső menüsoron válasszuk ki a megfelelő hetet, osztály és sorrendet, majd
nyomjuk meg a lista gombot.
A táblázatba láthatóak a kiválasztott heten étkezők.
Sárga színnel jelöljük azt a napot, amelyiken étkezik.
Kék színnel jelöljük azt a napot amit már lemondott.
Lemondáshoz kattintsunk kettőt az egérrel a megfelelő napra, ekkor a jobb oldalon
és alul összegzik az összegeket és a napokat. Ha bejelöltük a megfelelő napokat, akkor a
Ctrl + V gomb megnyomásával végrehajthatjuk a lemondásokat.

4.4., Különbözet

Ez a menüpont lehetőséget ad nekünk, hogy a kiválasztott idő intervallumban módosíthatjuk a már befizetett étkezést,
úgy, hogy akár a különbségekről bizonylatot nyomtat.
Módosítás előtt állítsuk be a helyes kedvezményt, valamint a dátum intervallumot. Itt végezhetjük el az esetleges
áremelés visszamenőleges beszedését is.
A módosításra két lehetőségünk van.
1., Mi állítjuk be egyenként a teljes napi díj összegét
2., Étkezési árak szerint, mely a már beállított étkezési típusok árait veszi alapul.

Amennyiben az összeg helyes a Módosítás és Számla nyomtatás gombra kattintva a különbözetről kijön a számla.
Amennyiben nem kérünk róla bizonylatot a Módosítás pénztárfogalom nélkül -i gombra kattintsunk.
Amennyiben az különbség visszafizetéssel jár, de nincs rá fezedet, akkor az összeget jóvá is írhatjuk, és akkor a
következő befizetésnél visszakapja a különbség összegét. Ehhez kattintsunk a Különbség jóváírása gombra.
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5., Pénzügy
5.1., Bizonylatok
A bizonylatokra kattintva ezen listán láthatóak a számlák,
nyugták vagy a pénztár bizonylatok. Fehér színnel láthatjuk a
befizetéseket, lila színnel a jóváírásokat és bordó színnel a
stornózott bizonylatokat.
Bizonylatok válogatásához nyomjuk meg a Válogatás
gombot. Ekkor alul számos feltétel közül választhatunk, hogy
mik szerint válogassuk le a bizonylatokat.
A megfelelő feltételek után a Lista gombra kattintva,
leválogatódnak a feltételek szerinti bizonylatok.
A válogatás eredményét a Nyomtatás gombra kattintva
kinyomtathatjuk.
Bizonylatokról másolatot is készíthetünk, ehhez a Másolat
gombra kell kattintanunk.
Az Adatok gombra kattintva megtekinthetjük a bizonylat
adatait.

5.2., Postai befizetések

Postai befizetések gombra kattintva láthatjuk a postai befizetéseket, más néven csekkeket.
Új csekk felvétele az Insert gomb megnyomásával történik, vagy az Új csekk gombra kattintva tehetjük meg.
Értelemszerűen kitöltjük az adatokat, megjegyzésként, pedig magunknak írhatunk információkat.
Lehetőségünk van a már felvitt csekkek módosítására is, ezt a Csekk módosítása gombra kattintva, vagy a Ctrl + A gomb
lenyomásával tehetjük meg.
Csekkek válogatásához nyomjuk meg a Válogatás gombot. Ekkor alul számos feltétel közül választhatunk, hogy milyen
feltételek szerint válogassuk le a csekkeket. A megfelelő feltételek után a Lista gombra kattintva, leválogatódnak a feltételek
szerinti csekkek.
A válogatás eredményét a Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk.

5.3., Pénztárforgalmi egyenleg

Pénztárforgalmi egyenleg menüpontba lehet lekérdezni egy adott feltételeknek megfelelő, beszedett és kifizetett
pénztárforgalmi egyenleget.
A legördülő menüpontban 3 különböző listázás közül választhatunk. (Összesített, Részletes, Áfára bontva)
Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk az egyenleget.
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6., Lekérdezések
6.1., Napi összesítők
6.1.1., Étkezési befizetések
Étkezési befizetések lekérdezése ablakban ellenőrizhetjük a tanárok (óvónők), tanulók (óvodások) befizetéseit.
Egyszerre több feltétel is megadható, de egyenként is alkalmazhatóak a lekérdezési beállítások.
A kép alján láthatóak a lekérdezéshez szükséges feltételek. A megfelelő feltétel kiválasztása úgy érhető el, hogy a
legördülő menüből kiválasztjuk az éppen nekünk megfelelőt.
A menüsorba található még egyéb lekérdezés, mellyel még bővebb keresést tudunk elvégezni.
A Keresés gombra kattintva megjelenik a feltételnek megfelelő befizetések vagy lemondások.
A keresés eredményét ki is nyomtathatjuk, csak kattintsunk a Nyomtatás menüpontra.

6.2., Heti összesítők

6.2.1., Heti étkezési lista
Étkezési listában lehet legyűjteni az összesített megrendelendő adagszámot étkezési fajtákra, napokra lebontva.
Étkezési lista használatához állítsuk be a megfelelő heteket valamint, ha szükséges akkor a konyhaszámot is.
Amennyiben havi adagszám listára lenne szükségünk, akkor a -tól -ig hetek alatt állítsuk be a hónap első és utolsó napját.
A Lista gomb lenyomásával a feltételeknek megfelelően legyűjtődnek az adagszámok.
A lista alján összegezve megtaláljuk az adagszámokat és a forint összeget is.
Az első 5 oszlop (1x gyerek, 2x gyerek, 3x gyerek, 1x felnőtt, 3x felnőtt) jelöli a heti megrendelést, a következő 5 oszlop
pedig az azt megelőző heti lemondást.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.2.2., Heti lemondások

Lemondások lekérdezése (heti) listába lehet lekérdezni, hogy egy adott héten kik, és melyik napon mondtak le étkezést.
Listázáshoz válasszuk ki a megfelelő hetet, gyerek vagy felnőtt étkezés, illetve ha kell,,akkor azt, hogy melyik konyháról
van szó.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.2.3., Napi bontású adagszám

Napi bontású adagszám menüpontban kérdezhető le a kiválasztott hét napi bontásban, hogy az adott napon hány reggeli,
ebéd vagy uzsonna adagszámot kell megrendelni.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.2.4., Konyhai adagszám

Itt kérdezhető le a konyha számára a ténylegesen elfogyasztandó étkezési fajtákat.

A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.2.5., Heti étkezési lista

Itt kérdezhető le, hogy az intézménybe hány adag lett befizetve és külön oszlopba jelzi a lemondásokat az kiválasztott
időszakban.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.3., Havi összesítések

6.3.1., Havi adagszám lista
Étkezési adagszám lista vagy más néven a befizetési nyugtatömb.
Ebben a listába lehet legyűjteni az adott osztály (csoport) befizetett tanulóit (óvódásait), hogy adott héten melyik
napokra van befizetve, illetve a befizetéséhez mennyi jóváírás lett felhasználva.
Lehetőségünk van a felnőtt befizetéseket is így legyűjteni. Amennyiben az intézménybe járó összes tanulót (óvodást) egy
listán szeretnénk legyűjteni, akkor az osztály (csoport) mellől vegyük ki a pipát.
Válogatásnál több feltételt is beállíthatunk, pl.: csak étkezők, befizetési időszak.
Amennyiben a befizetési időszakot beállítottuk a Lista gomb megnyomására elindul a legyűjtés.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.3.2., Havi adagszám lista (Felnőtt)

Itt kérdezhető ne név szerint tényleges melyik hétre hány adag lett megrendelve.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.3.3., Havi lemondások

Lemondások lekérdezése (havi) listába lehet lekérdezni, hogy egy adott hónapban kik, és melyik napon mondtak le
étkezést.
Listázáshoz válasszuk ki a megfelelő hónapot, gyerek vagy felnőtt étkezés, illetve ha kell akkor azt, hogy melyik
konyháról van szó.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.
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6.3.4., Havi tényleges adagszám
Itt kérdezhető le pontosan, hogy egy adott hónapban kik fizettek be.
A listán látható a tanuló neve, osztálya, kedvezmény típusa, befizetett összeg, teljes fizetendő összeg, önkormányzati
térítés, valamint a számlaszám.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.3.5., Havi összesítő (Osztály / nap)

Itt kérdezhető le, hogy egy osztályba a hónap napján ténylegesen hány adag lett megrendelve.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.3.6., Évfolyam / étkezési típusok

Itt kérdezhető le évfolyam bontásba, hogy az adott étkezési típusnál ténylegesen hány adag lett megrendelve.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.4., Éves összesítések

6.4.1., Adagszám adatlap
Adagszám adatlapon hónapokra lebontva láthatjuk, a normatív adagszámokat, a befizetett és a lemondott adagszámok
tekintetében. Három fajta táblázat közül választhatunk: óvodai, iskolai, gimnáziumi.

Az adatlap használatához előbb ki kell választani a megfelelő idő intervallumot. Lehetőségünk van gazdasági és tanéves
legyűjtésre.
Amint kiválasztottuk a megfelelő időszakot a Lista gomb megnyomásával elindul a legyűjtés.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.4.2., Éves összesítés (osztály / hónap)

Itt kérdezhető le egy adott évben, osztály / hónapos bontásban az adagszámokat.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.4.3., Éves összesített (Havi bontásba, befizetés + lemondás)
Éves bontású adagszám menüpontban kérdezhető le az intézménybe járó tanulók (óvodások) listája úgy, hogy a
kiválasztott feltételeknek megfelelően összegzi az adagszámot vagy kedvezmény forintot az adott hónapra.
Válogatási feltételek: kedvezmény %, normatív %, önkormányzati %, normatív támogatások, csak kedvezményben
részesülők.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.4.4., Éves összesítés (tényleges, színezve)

Éves bontású adagszám menüpontban kérdezhető le az intézménybe járó tanulók (óvodások) listája úgy, hogy a
kiválasztott feltételeknek megfelelően összegzi az adagszámot vagy kedvezmény forintot az adott hónapra.
Válogatási feltételek: kedvezmény %, normatív %, önkormányzati %, normatív támogatások, csak kedvezményben
részesülők.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5., Egyéb összesítések
6.5.1., Napi összesítő

Itt kérdezhető le gyorsan egy adott napra, a napi étkezési típusok szerint a reggel, ebéd, vacsora megoszlását.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5.2., Napi összesítő (Gyerek)

Itt kérdezhető le név szerint egy kiválasztott napon ki étkezhet.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5.3., Összesített (Étkezési típusok szerint)

Itt kérdezhető le pontosan, az intézménybe étkezők összesített adagszámát osztály bontásba.
A listán látható az osztályok neve, az étkezési típusok (B = befizetés, L = lemondás, Ö = összesen), valamint az összesen
oszlop.
A idő intervallumot magunk állíthatjuk be, valamint hogy csak a gyerek vagy felnőtt vagy mindenkit szeretnénk
kilistázni.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
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A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5.4., Tényleges étkezők

Itt kérdezhető le gyorsan, egy adott napok kik a ténylegesen étkezők. Alul a válogatásnál kiválaszthatjuk, hogy mindenki,
gyerekek vagy felnőtt étkezőkre vagyunk kíváncsiak.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5.5., Összesített (Osztályokra bontva)

Itt kérdezhető le osztályokra bontva ténylegesen megrendelt étkezés.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5.6., Adagszám étkezési típusonként

Itt kérdezhető le étkezési típusokra bontva a ténylegesen megrendelt étkezés.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.5.7., Adagszám normatív kedvezmény bontásban

Itt kérdezhető le normatív kedvezményekre bontva a ténylegesen megrendelt étkezés.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.
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6.6., Kedvezmény
6.6.1., Gyermekétkeztetés térítési díj és kedvezmény elszámolás (Összesített)
A lekérdezésekben található a gyermekétkeztetés térítési díj és kedvezmény elszámolás táblázat. Három fajta táblázat
közül választhatunk: óvodai, iskolai, gimnáziumi. Főoldalon az intézménynek megfelelő táblázat jelenik majd meg.
Lekérdezésnél többféle dátum intervallum között választhatunk.
➢
➢
➢

Havi – adott hónap (01.-től 31.-ig)
Hetes – adott hetekre (01.-től 04-.ig)
Dátumtól dátumig

A havi vagy hetes lekérdezésnél a legördülő elemekből választhatjuk ki a számunkra keresett időszakot, majd a Lista
gombra kattintva a program kiszámolja a kedvezményeknek megfelelő összegeket és adagszámokat.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.2., Gyermekétkeztetés térítési díj és kedvezmény elszámolás (Tételes)

Gyermekétkeztetés tételes listában kérdezhető le pontosan a 9.2., pontban lekérdezett gyermekétkeztetési táblázat, név
szerinti listája.
Itt külön bontva láthatjuk a különböző kedvezményeket felhasznált tanulók (óvodások) befizetett és lemondott
adagszámait, és kedvezmény összegeit.
Listázáshoz válasszuk ki a megfelelő időszakot, ha kell, akkor csak a kedvezményben részesülőket, vagy a teljes térítést
fizetőket listázzuk csak ki.
Lehetőségünk van még az alsó és felső tagozatosok szerinti listázásra is, valamint egy bizonyos kedvezmény típus
szerinti listázására is.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.3., Kedvezmény ellenőrzés (Éves)

Itt kérdezhető le pontosan, hogy egy adott tanuló (óvodás) a kiválasztott évben, melyik hónapban milyen
kedvezményből vett igénybe legtöbbet.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.4., Kedvezmény ellenőrzés (Havi)

Itt kérdezhető le pontosan, hogy egy adott tanuló (óvodás) a kiválasztott hónapban, melyik nap milyen kedvezményt
vett igénybe.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.5., Kedvezményezettek

Itt kérdezhető le az intézménybe járó összes diák (óvodás) pillanatnyi kedvezmény adatait.
A osztályok végén látható az összesen sor, valamint a táblázat alján a mindösszesen sort.
Aki egyszerre több kedvezményre is jogosul, akkor is csak egy kedvezménybe sorolja be.
A sorrend a következő: RGYK, 3 vagy több gyerek, Tartósan beteg, önkormányzati kedvezmény.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.6., Kedvezmény bontás (Összesített)

Itt kérdezhető le a kedvezmények bontását kedvezmény típusokra.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.7., Kedvezmény (Felnőtt)

Itt kérdezhető le a felnőtt kedvezmények adagszámait, és a kedvezmény mértékét.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.8., Kedvezmény változás (Gyerek)

Itt kérdezhető le a kedvezmény változásokat.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.9., Alapítványi kedvezmény

Itt kérdezhető le az alapítványi kedvezmények mértékét.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.10., Összesített kedvezmény típusonként

Itt kérdezhető le kedvezmény típusonként a tényleges adagszámot vagy kedvezmény mértéket.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.
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6.6.11., Összesített (Név / hónap)
Itt kérdezhető le név szerint, hogy egy adott évben melyik normatív kedvezményt típust vette igénybe.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.6.12., Összesített normatív lista (Név + lakcím)

Itt kérdezhető le az intézménybe járó gyerekek névsora és a hozzájuk tartozó lakcím és egyéb adataikkal.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.
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6.7., Támogatások
6.7.1., Tételes
Támogatások menüpontban egy adott hónapokra lehet kigyűjteni a támogatások fajtáit felhasználó fők számát.

6.8., Egyéb összesítők

6.8.1., Bizonylat összesítő
Itt kérdezhető le pontosan, hogy egy adott hónapban kik fizettek be.
A listán láthatóak a kedvezmények összegei, a kedvezmény %-a, a jóváírt összeg, valamint a számlaszám.
Az RGYK külön bekapcsolásával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező bizonylatokat, alul egy külön
táblázatba hozza ki.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.8.2., Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elszámolás

Itt kérdezhető le pontosan, hogy egy adott hónapban kik fizettek be.
A listán láthatóak a tanuló neve, osztálya, kedvezmény típusa, befizetett összeg, teljes fizetendő összeg, önkormányzati
térítés, valamint a számlaszám.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.8.3., Előírás – Éves bizonylat összesítő

Itt kérdezhetjük le a gyerekekre, hogy egy adott évben milyen kedvezmény értékek lettek felhasználva.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.8.4., Havi étkezők száma

Itt kérdezhető le egy aktuális évben havonta az egyes kedvezmény típusból hány fő étkezett.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.8.5., Felhasználás

Itt kérdezhető le pontosan, hogy egy adott évben, hónapra lebontva, az adott kedvezmény típusból mekkora összeg lett
befizetve, illetve mekkora kedvezmény lett felhasználva.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.9., Határozatok

6.9.1., Határozatok lekérdezése
Itt kérdezhető le a határozattal rendelkező diákokat (óvodásokat).
Válogatásként ki lehet választani :
➢
➢
➢
➢

Minden határozat
Elő határozat
Lejárt határozat
megszűnt határozat

A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10., Pénzügyi összesítők
6.10.1., Áfa összesítő

Itt kérdezhetjük le az egyéni gazdálkodású intézmények áfa összesítőjét. A táblázat tartalmazza az áfa bevalláshoz
kapcsolódó áfa összesítéseket.
Válogatási feltételként választhatjuk, hogy keltezés vagy teljesítés szerinti sorrendbe jöjjenek le a bizonylatok.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.2., Pénzügyi összesítő

Itt kérdezhetjük le a program által kiállított bizonylatokat és csekkes feladásokat napi gyűjtésbe.
A bizonylatok összegét mint bevételként jelöljük, a csekkes feladásokat mint kiadást jelöljük.
A nap végi összesen sorba láthatjuk az összesen bevételt az összesen kiadást és az aktuális egyenleget.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.3., Postai csekk összesítő

Itt kérdezhető le egy adott időszakban kiadott csekkeket. Válogatási feltételként választhatjuk a hónapot, kiegyenlítve,
kiegyenlítetten vagy a dátum időszakot.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.
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6.10.4., Bizonylat kedvezmény felhasználás
Itt kérdezhető le egy adott időszakban felhasznált kedvezmények értékét.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.5., Pénzügyi analitika

Itt kérdezhető le egy adott időszakra, hogy melyik napon hány számla készült és azokon szereplő kedvezmény és
befizetett összegeket.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.6., Étkezési utalvány összesítő

Itt kérdezhető le egy adott időszakra, hogy hány és milyen címletekben vettük át étkezési utalványokat.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.7., Tartozás lista

Itt kérdezhető le egy adott időszakra, hogy melyek azon a bizonylatok amiket a rendszer még kiegyenlítetlen
bizonylatként tart számon.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.8., Szolgáltatás számla összesítő

Itt kérdezhető le egy adott időszakra a szoftverből kiadott szolgáltatás számlákat.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.9., Utólagos árváltozás

Itt módosítható a már befizetett étkezések egy esetleges árváltozásnál. Állítsuk meg az időszakot amit módosítani
szeretnénk, utána nyomjuk meg a Lista gombot és a program kiszámolja a változást.
Ha megfelelnek az összegek, akkor a Végrehajtás gombra kattintva a szoftver elvégzi a módosításokat és a különbözeti
hozzáadja gyerek vagy felnőtt adataihoz.

6.10.10., Utólagos étkezés beszedés

Ha utólag derül ki egy napról, hogy mégis kell étkezést beszedni, de erről nem szeretnénk bizonylat nyomtatni, csak az
összeget különbözetként hozzáadni az adatokat, akkor ezt itt tehetjük meg.
Válasszuk ki melyik napra szeretnénk étkezést befizetni a másik dátum. Majd kattintsunk a Lista gomba. Válasszuk ki kit
szeretnénk befizetni, majd nyomjuk meg a végrehajtás gombot.

6.10.11., Átutalási megbízások

Itt kérdezhetjük le a SchoolSystem program készített átutalási megbízások.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.10.12., Csoportos megbízáshoz

Itt kérdezhetjük le a csoportos megbízások alapján készített átutalásos számlákat.
Itt készíthetjük el az OTP webfloppy számára a feltöltendő fájlt, illetve importálhatjuk be a visszaigazolási fájlt.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.11., Hiányzás

6.11.1., Havi lista (összesített)
Itt kérdezhető le a diákoknál rögzített hiányzások.
Válogatásként ki lehet választani :
➢
➢
➢
➢

Időszak - Hónap
Osztályra bontás
Gyerek, Felnőtt
Igazol, igazolatlan, egyéb

A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.12., Étkezési jegy

Amennyiben az intézménybe étkezési jegy segítségével szeretnénk ellenőrizni az étkezőket, akkor ebben a menüpontban
nyomtathatunk étkezési jegyeket.
Állítsuk be a dátumot, majd a lista gomb megnyomásával kilistázódik az étkezők.
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6.13., Tanulói lekérdezések
6.13.1., Lakcím lista
Itt kérdezhető le a szoftverben rögzített tanulók lakcímes listáját.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.

6.13.2., Osztály / életkor lista

Itt kérdezhető le, hogy az egyes osztályokba hány gyerek kár életkor szerint.
A listázáshoz nyomjuk meg a Lista gombot.
A táblázat nyomtatásához kattintsunk a menüsoron található Nyomtatás gombra.
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7., Törzsadatok
7.1., Napközis csoportok
Itt vihetjük fel a napközis csoportokat.
Új csoport felviteléhez nyomjuk meg az Ins gombot, Adatok módosításához pedig nyomjuk meg a CTRL+A gombot.

7.2., Cikkcsoport

Itt vihetjük fel az egyedi szolgáltatás számlázáshoz a cikkcsoportot.
Új cikkcsoport felviteléhez nyomjuk meg az Ins gombot, Adatok módosításához pedig nyomjuk meg a CTRL+A gombot.

7.3., Cikktörzs

Itt vihetjük fel az egyedi szolgáltatás számlázáshoz a cikktörzset.
Új cikkcsoport felviteléhez nyomjuk meg az Ins gombot, Adatok módosításához pedig nyomjuk meg a CTRL+A gombot.
Új cikk felvitelekor kötelező kitölteni a cikknevet valamint az árat és a hozzá tartozó vámtarifa, szj vagy itj számot.
Új cikkcsoport felviteléhez nyomjuk meg az Ins gombot, Adatok módosításához pedig nyomjuk meg a CTRL+A gombot.

7.4., Vámtarifaszám, SZJ, ITJ

Itt vihető fel a szoftverbe a vámtarifa, szj és itj számok.
Új adat felviteléhez nyomjuk meg az Ins gombot, Adatok módosításához pedig nyomjuk meg a CTRL+A gombot.
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8., Nyomtatás, export
8.1., Nyomtatás
A listák nyomtatásakor a következő ablak jelenik meg. Itt válaszható ki, hogy a listát egyből nyomtassuk, vagy csak az
előnézetét szeretnénk megnézni, vagy a megfelelő export fájlformátumot is kiválaszthatjuk.
Amennyiben több nyomtató van telepítve a számítógépre, itt kiválaszthatjuk melyikre nyomtassunk.

8.2., Nyomtatás – Excel Export

Amennyien Excel fájlba szeretnénk exportálni az adatokat, válasszuk ki a nyomtatás ablakba a Excel (XLS) gombot, majd
utána nyomjuk meg az Export gombot.
A következő táblázatban láthatjuk az exportálható mezőket, amelyik mezőre nincs szükségem, vagy a pipát kell a neve
mellől kivenni. Ezt úgy érhetjük el, hogy kettőt kattintunk a pipára, visszaállításhoz ismét két egér kattintás szükséges.
A megfelelő mezők kiválasztása után ismét nyomjuk meg az Export gombot.
Amennyiben nincs Excel táblázatkezelő a gépen, akkor a program munkamappájában található export könyvtárból ki
megtalálható az xls fájl.
A program a Microsoft Office és OpenOffice -al is működik.

8.3., Nyomtatás – Export fájl küldése email-en

Az elkészített nyomtatványokat email-en is elküldhetjük a címzettnek. Ehhez csak a kattintsunk a nyomtatás ablakban a
Fájl küldése email-en gombra.
Válasszuk ki a megfelelő email címet, vagy mi is írhatunk email címet.
Töltsük ki a tárgy szövegét, majd megjegyzést is fűzhetünk az email-ez.
Email elküldéséhez, kattintsuk a Küldés gombra.
Amennyiben sikeres a küldés, ezt a program jelzi, hogy elküldve.
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9., Mellékletek
9.1., Email sablon
9.1.1., Étkezéssel kapcsolatos változók
Változó érték
%%NEV%%

%%OSZTALY%%

%%JOVAIRANDO%%
%%TARTOZASTULFIZETES%%
%%FIZETENDO%%
%%ETKEZESKEDVEZMENY%%
%%ETKEZESTIPUS%%
%%ETKEZESDIJ%%
%%LEMONDOTTNAPOK%%
%%HIANYZOTTNAPOK%%

10., Elérhetőségek
Email címek
Skype
Mobil telefonszám
Facebook

Szöveg

Változó érték

Címzett neve

%%ETKEZESHONAP%%

Jóváírandó összeg

%%ETKEZESDATUMTOL%%

Osztály (csoport) neve

%%ETKEZESNAPOK%%

Tartozás, túlfizetés összeg

%%ETKEZESDATUMIG%%

Fizetendő összeg
Kedvezmény %

%%BEFIZETESMEGJEGYZES%%

Napi étkezési díj

Étkezés típusa

%%POTBEFIZETESMEGJEGYZES%%

Hiányzások

%%INTEZMENYNEV%%

Lemondott napok

%%BEFIZETESDATUM%%

%%POTBEFIZETESDATUM%%

%%ETKEZESHETEK%%

Szöveg

Befizetési hónap

Befizetési napok száma
Étkezés első napja

Étkezés utolsó napja

Étkezés befizetés dátuma

Étkezés befizetés megjegyzés
Étkezés pót befizetés dátuma

Étkezés pót befizetés megjegyzés
Befizetési hetek

Intézmény neve

: info@schoolsystem.hu ; harypeter@gmail.com
: Háry Péter – SchoolSystem.hu
: 06-30-591-4208
: https://www.facebook.com/pages/SchoolSystem/202745316446116?fref=ts
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11., Online SchoolSystem 3.0
11.1., Belépés

11.2., Bejelentkező képernyő

11.3., Adatok

Háry Péter: 06-30-591-4208 ; Email: info@schoolsystem.hu ; Weblap: www.schoolsystem.hu ;

2017. december 3.

30/29

11.4., Számlák

11.5., Étkezés befizetés

11.6., Étkezés lemondás
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