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Officina-cikktörzs

Helyettesíthetőség adatai
Helyettesíthetőség ár szerinti sorrend

Költséghatékonyság jelölések kezelése

Referencia készítmények szín jelölése : Kék alapon fehér betűk 
lesznek

Kedvezmény adás tételből – Ctrl-K

Archív TB és ár adatok

Közeli lejáratos készletek jelölés(Készlet piros)

Árrés megjelenítése expediáláskor

Helyettesíthetőség adatai

Szolgáltatások kezelése

Automatikus szöveg részletre keresés
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Közeli lejárat jelölése



Árrés megjelenítése 

expediáláskor
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Automatikus szöveg 

részletre keresés
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Kedvezmény adás 
tételből – Ctrl-K

Nyugta kép



Rendelés
Szállítói törzslap elérhető Alt-S –el

„Csak a vezető engedélyével rendelhető” kezelése (Tétel piros)

Rendelés összeállításban a tételek megnevezése előtt meg fog 
jelenni a Kiadhatóság oszlop, melyben ugyanazok a szín jelölések 
lesznek láthatóak mint a cikktörzsben, valamint egy adott tételen 
állva megjelennek ugyanazok a szöveges megjegyzések is mint a 
cikktörzsben

Rendelés felvitele/módosítása közben a Készlet és a Függő készlet 
mellet megjelenik a Bevételezés alatt álló mennyiség is

 „NAGYKER NEM SZÁLLÍTJA” jelölés

Rendelés módosítása – Tétel átrakásnál a program bekéri hogy 
mekkora mennyiséget rakjon át a másik rendelésbe. Ha ez kisebb 
mint az eddig megadott rendelt mennyiség, akkor a különbözet 
benne marad az eredeti rendelésben. Ezzel kétfele bontható egy 
adott rendelési tétel.
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Kiadhatóság, Költséghatékonyság



Készlet információk
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Bevételezés

Áru bevételezéskor a táblázat alatti sorban a cikk 

megnevezése mellett meg fog jelenni az aktuális készlete is

Bevételezési naplóban is megjelenik az Excel export 

lehetősége

Automatikus árkarbantartás funkció figyelembe veszi a 

Kamara által közzétett Maximált kiskereskedelmi. árat, ha 

a beszerzési ár alapján számított fogyasztói ár magasabb 

lenne ennél az árnál, akkor a számított fogyasztói ár 

felveszi a maximált kiskereskedelmi. ár értékét



Aktuális készlet, árváltozás végrehajtása



Excel export 



Kamara által közzétett Maximált kiskereskedelmi 

ár figyelése.



Iroda

Korrekció, Archív TB és áradatok kezelése

Árajánlat készítés

Árkarbantartási napló

Ügyeleti idő
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Ügyeleti idő



Automatikus ügyeleti díj



Köszönöm Figyelmüket
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