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Előállítja a 17.§ (2) a) pontban meghatározott hatósági ellenőrzés során átnyújtandó
dokumentumokat:
az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, kivételezési,
ételkészítési, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és
táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat

A program elsősorban közétkeztető cégek számára nyújt segítséget abban, hogy a 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartsák, és mindemellett
gazdaságosan üzemeljenek. Ezt a két szempontot tartja szem előtt a Közkonyha program,
amellett hogy több olyan megoldást is tartalmaz, ami megkönnyíti és meggyorsítja a munka
menetét.

Ellenőrzi a közétkeztetésre vonatkozó rendelet alapján:

- nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő korcsoportbontásban, megkülönböztetve az
előírásban szereplő étel típusokat, felhasználási módokat (3. § (1) 1. számú melléklet)
- változatossági mutató (4.§ (1) a), 2. számú melléklet)
- állati eredetű fehérjeforrás (4.§ (2))
- korcsoportonkénti napi energiaszükséglet (kcal/nap/fő) (5.§, 3. számú melléklet)
- az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi só bevitel (g/fő) (12.§, 5.
számú melléklet)
- naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok (kalciumtartalmú tejtermék, adag
zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, gabona alapú élelmiszer (7.§)
- napi összes energiamennyiség származás zsiradékból (11. § (1))
- hozzáadott cukortartalom ellenőrzés (11. § (2))
- élelmiszerek, élelmiszercsoportok gyakoriságára vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy
főre számítva (13. §, 6. számú melléklet)





I
A rendszer ismertetője



10

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

1 A rendszer ismertetője

Ebben a fejezetben ismertetjük a rendszer felépítését, telepítésének menetét, kezelését.
Képernyőképekkel illusztráltan, részletesen bemutatjuk a felületet. Megmutatjuk a rendszer
képességeit: hogyan könnyítheti meg, és hogyan egyszerűsítheti le napi munkáját. 

A manage ConstrucKt motor fejlesztése 2002-ben kezdődött. Azóta számtalan rendszert fejlesztettünk
ki benne közép-, és nagyvállalatok részére, a magán-, és az állami szektor megrendeléseire. Több száz
felhasználó visszajelzései alapján igyekeztünk minél könnyebben használható programot elkészíteni.

Néhány technikai jellemző:
A rendszer helyi hálózatra lett optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy folyamatos internet kapcsolat nélkül is
elérhető az adatbázis. Hálózati kapcsolatra viszont szükség van, még akkor is, ha az adatbázis szerver
ugyanazon a gépen van, mint a kliens alkalmazás. Ennek oka, hogy az adatbázis szerver az IP
protokollon keresztül kommunikál.
Az adatbázis szükség esetén internetről is elérhető (a megfelelő védelemről a rendszergazdának
gondoskodnia kell!), de számolni kell azzal, hogy a program indulásakor betölti a memóriába a
rendszertáblákat.

A program többfelhasználós üzemre lett tervezve. A felhasználók névvel és jelszóval azonosítják
magukat belépéskor. Az egyes modulok elérhetősége, olvasási, írási módja jogosultsághoz van kötve.
Az egyes adatkarbantartási műveletek tranzakció orientáltan vannak kezelve.

1.1 A program telepítése

Telepítéshez rendszergazdai jogok szükségesek. A megadott letöltési linken található mappában három
fájl található, ezeket töltse le! 

A rendszer három fő komponensből áll: az adatbázis szerverből, az adatbázisból, és az alkalmazásból. 
Ha a rendszert csak egy számítógépen fogják használni, akkor mindhárom komponenst ugyanarra a
gépre kell telepíteni. 
Abban az esetben, ha több gépen is (helyi hálózatban) használják, akkor csak az egyik gépre kell
telepíteni az adatbázis szervert és az adatbázist (és lehet az alkalmazást is), a többire számítógépre
csak az adatbázis klienst és az alkalmazást. Azt a gépet, amelyiken az adatbázis lesz, nevezzük
szervernek, a többit munkaállomásnak. 

Telepítés egy számítógépre

A sorrend a következő:
1. Adatbázis szerver telepítés - Firebird-1.5.5.4926-3-Win32.exe

A telepítés során az alapértelmezett válaszokat kell elfogadni. Az összetevők kiválasztása ablakban a
felkínált "Szerver és a fejlesztői eszközök teljes telepítése" típust.

http://www.kozkonyha.hu
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2. Adatbázis telepítés - setup_adatbazis.exe
3. Alkalmazás telepítés - setup_manage.exe (vagy setup_projekt_neve.exe)

Figyelem!

A kipróbálható verziókban az állományok nevében a DEMO név szerepel!

Telepítés több számítógépre

Szerverre: ugyanúgy, mint az egy számítógépes rendszerre, tehát 1. adatbázis szerver, 2. adatbázis,
3. alkalmazás. Ezt követően a Windows Tűzfalban (Vezérlőpult) engedélyezni kell a 3050 és a 3052-
es portok bejövő kommunikációját:

http://www.kozkonyha.hu


12

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

Munkaállomásokra:

1. Adatbázis kliens - Firebird-1.5.5.4926-3-Win32.exe
A telepítő során az összetevők kiválasztása ablakban válassza ki a  "Minimális k liens telepítés -
Szerver és a fejlesztői eszközök nélkül" típust. A többi ablakban fogadja el az alapértelmezett
értékeket.

http://www.kozkonyha.hu
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2. Alkalmazás telepítés - setup_manage.exe  (vagy setup_projekt_neve.exe)

A telepítő a c:\manage mappába helyezi a fájlokat. Telepítés után az asztalon és a Start menüben lesz
az alkalmazás ikonja, amivel a program indítható.

1.2 A program első indítása

Első indítás alkalmával be kell állítani az alkalmazásnak az adatbázis kapcsolatát. Ez azt jelenti, hogy
meg kell adni annak a számítógépnek az IP címét, amit szervernek neveztünk ki. Egy számítógépes
telepítés esetén az ugyanaz a gép, amin az alkalmazás fut, több számítógépes telepítés esetén a
szerver IP címe kell. 

Az IP címet a Windows súgója alapján így derítheti ki:

http://www.kozkonyha.hu
https://youtu.be/cLlg3PT07z4
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Fontos, hogy az IP cím ne változzon! Ha a szerver eddig automatikus IP címet kapott, akkor állítsa át fix
IP címre! 

Miután megvan a szerver gép IP címe, indítsa el a programot az Asztalon, vagy a Start menüben
található ikonnal! Először a Betöltő modul indul, majd a Nyitó ablak jelenik meg. 
Első indítás alkalmával be kell állítani az adatbázis kapcsolatot. Nyomja meg a  Konfigurálás  gombot!

http://www.kozkonyha.hu
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Az ablakban megnyílik az Adatbázis elérés panel. Végezze el a beállításokat a Konfigurálás oldalon
leírtaknak megfelelően! A konfigurálást követően, a felhasználói név és jelszó kitöltése után a program a 
Start  gombbal indítható. Sikeres belépés esetén a felhasználói név elmentődik, legközelebbi program
indításkor csak a jelszót kell megadni. 

A programot több felhasználó is használhatja, eltérő jogosultsággal. Induláskor az utoljára belépett
felhasználó neve jelenik meg a Felhasználó mezőben, a többiek neve és kiválasztott ikonja (ha már
beléptek erről a gépről) a bal oldalon található Felhasználók oszlopból választható ki.

Példa

A program kiadott verziójában (kis-, és nagybetű számít!):
Felhasználó név: Felhasználó
Jelszó: a

http://www.kozkonyha.hu
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1.2.1 Konfigurálás

Az Adatbázis elérés panelen a Szerver mezőbe kell írni a szerver IP címét, majd a  Felvesz  gombbal
mentse el a konfigurációt! Az adatbázis név bekerül az adatbázis listába.
Ha nem sikerült kideríteni a szerver IP címét, akkor nyomja meg az  IP cím felolvasás  gombot! Ezt csak
a szerveren teheti meg, a munkaállomásokon a szerver IP címét kell beírni!

A konfigurálást minden munkaállomáson el kell végezni, ugyanazt az IP címet megadva.

1.2.2 Betöltő modul

http://www.kozkonyha.hu
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A program indításakor a betöltő modul ellenőrzi, hogy vannak-e frissítések a központi szerveren. Ha
vannak, akkor letölti ezeket, telepíti és ezután indítja a programot. A program a betöltő modul nélkül
nem indítható.
Abban az esetben, ha nincs internet kapcsolat, és emiatt a betöltő modul nem tudja ellenőrizni a
frissítéseket, pár másodperces várakozás után automatikusan elindítja a programot.

1.2.3 Aktiválás

A programot az első indítás alkalmával aktiválni kell az egyik számítógépről. Az aktivációs fájlokat névre
szólóan, e-mailben kapja meg a felhasználó. A levél összes mellékletét le kell menteni egy mappába,
majd az alkalmazás főmenüjének Fájl / Aktiválás-ból megnyitható ablakában kell megadni a lementett
fájl útvonalát az Aktiváló fájl mezőben. A mező jobb szélén lévő mappa ikonra kattintva egy Tallózóban
egyszerűen kiválasztható a fájl. Kiválasztás után nyomja meg a  Start!  gombot az aktiváláshoz!

Az aktiválás eredményéről tájékoztató üzenetet lap. Sikertelen aktiválás esetén vegye fel a kapcsolatot
a rendszer fejlesztőjével!

http://www.kozkonyha.hu
https://youtu.be/HLwq_LeIu7k
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1.3 A főképernyő felépítése

A főképernyő a képen látható területekre van felosztva (a képen is kiválasztható):

Menüsor
Eszköztár
Információs sáv
Navigátor
Határidőnapló
Aleszköztár
Kereső panel
Adatrács
Üzenet panel
Státusz sor

1.3.1 Menüsor

http://www.kozkonyha.hu
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A rendszer ismertetője 19

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

A menüben találhatók a rendszer alapvető beállításai. Itt kapott helyet a kinézet (stílus) beállítás és az
Infoban a Súgó és a Névjegy . A Névjegy ablakban ellenőrizhető a program aktiválási státusza, valamint
az adatbázis pontos útvonala.

1.3.2 Eszköztár

A képernyő felső részén található eszköztár segítségével gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt
műveletek. Az eszköztáron látható ikonok projekt-, és felhasználó függőek. Ez azt jelenti, hogy
ugyanabba a programba belépve az egyes felhasználók különböző eszköztár tartalmat láthatnak, ha
eltérő a jogosultságuk.

1.3.3 Információs sáv

Az Információs sáv bal oldalán mutatja a programot megvásárló cég (szervezet) nevét és az aktuális
modult. Jobb oldalon található a Hely kiválasztó, ami az aktuális hely megnevezését mutatja.

1.3.3.1 Hely kiválasztó

A program struktúrája úgy van felépítve, hogy több hellyel képes dolgozni. A "hely" projektenként mást
jelent, annak jellegétől függően: lehet telephely, konyha, üzem, iroda, gazdaság, megye, stb. A
feldolgozott adatok ehhez a helyhez kötődnek. Ennek megfelelően, ha egy másik helyet választunk,
akkor az adatbázisból az újonnan kiválasztott helyhez tartozó adatok lesznek felolvasva. 

A hely választásához nyomja meg a Hely kiválasztó jobb oldalán lévő gombot, majd válassza ki az új
helyet!

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.4 Navigátor

A program moduljait a Navigátorban lehet kiválasztani. A felépítése fa struktúrába van szervezve, ez
megkönnyíti a tájékozódást. A fő ágak előtt + jel található, erre kattintva az ág kinyílik, ekkor - jel lesz
belőle, és megnyílik az alá csatolt tartalom. A kiválasztáshoz kattintson a modul nevére, ezután az 
Adatrácsban megjelenik a modulhoz tartozó tartalom, vagy a Kereső panelen kiválasztható a
lekérdezési tartomány.

Még gyorsabb a navigáció a Navigátor gyors kereső használatával!

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.4.1 Navigátor gyors kereső

A Navigátor feletti sáv szerkeszthető.
Alapesetben a kiválasztott Navigátor elem
feliratát tartalmazza. A Navigátor a mezőbe írt
karaktereket tartalmazó elemre ugrik. 

Fontos, hogy nem kell a modul nevét elölről
kezdeni begépelni, elég ha egy részét beírja.
Több megegyező tartalom esetén az első
találatra áll a Navigátor, tovább gépelve a
keresett modulra ugrik.

1.3.5 Aleszköztár

Az Aleszköztár az Adatrácson végezhető műveleteket tartalmazza. 

Felépítése (a képen is kiválasztható):
Új bejegyzés (ha engedélyezett)
Törlés (ha engedélyezett)
A lista elejére és végére ugrás

http://www.kozkonyha.hu
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Kereső panel be-, és kikapcsolása
Az adatrácson megjelenő összegzések, csoportosítás, szűrés be-, és kikapcsolása
Csoportosított adatrács összezárás, kibontás
Nézet menü
Nyomtatás menü

1.3.5.1 Nézet menü

Az adatrácsban megjelenő adatokat tetszés szerint lehet formázni. A beállított formátumok itt a nézet
menü Nézet mentése parancsával menthetők el. 

Figyelem!

Mentés nélkül a beállítások elvesznek, a modul legközelebbi kiválasztásakor az adatok az eredeti
formában jelennek meg. 

Minden modulnak két nézete van: egy alapbeállítás, és a felhasználó saját nézete. A saját nézet
felhasználóhoz kötött, tehát minden felhasználó beállíthatja a saját nézetét ugyanarra a modulra. A
felhasználó saját nézetei törölhetők.

Arra is van lehetőség, hogy a felhasználó egy modult többféle nézetben mentsen el. Például egy számla
modulban az egyik nézetben a partnerek neve alapján csoportosított, a másik nézetben a kiegyenlítetlen
számlákra szűrt nézet van elmentve. Mindkét nézet ugyanabból a modulból nyílik, csak a lementett
nézetük más.

Az Új bejegyzés paranccsal a beállított nézet lementődik az aktuális nézet gyermekeként a megadott
néven. Korlátlan számú gyermek nézet hozható létre új néven.

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.5.2 Nyomtatás menü

Minden adatrács tartalom a beállított formátumban azonnal kinyomtatható. A nyomtatás menü gombja
két részre van osztva: a bal oldali része az azonnali nyomtatási ablakot hívja meg, a jobb oldalon
található lefelé mutató háromszög a nyomtatás almenüt nyitja meg, ahol a nyomtatás tovább
módosítható.

1.3.6 Kereső panel

A Navigátorban kiválasztott modul adatai kétféle módon töltődhetnek be az adatrácsba: azonnal az
összes, vagy csak a kereső panelen beállított feltételnek megfelelők. Ha a kereső panel ki van
kapcsolva az aleszköztáron, akkor a modul kiválasztásakor az összes rekord betöltődik. Ha be van
kapcsolva, akkor megadható, hogy melyik rekordok töltődjenek be a  Kereséssel , vagy az  Összes
 feliratú gombbal az összes rekord betöltődik a feltételtől függetlenül.

A keresés beállítása:
1. Válassza ki a lenyíló listából az oszlop nevét
2. A következő mezőben adja meg a keresett értéket 
3. Állítsa be hogy a megadott értékkel kezdődő, vagy tartalmazó, vagy pontosan megegyező

rekordok töltődjenek-e be
4. Nyomja meg a majd  Keresés  gombot!

A lenyíló listában kiválasztható oszlop nevek attól függően változnak, hogy melyik modulban áll. A
kereső panel megjegyzi az utolsó keresési beállítást modulonként.

Ötlet

http://www.kozkonyha.hu
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A  Nem  mező bekapcsolásával  a megadott feltételek ellentétét keresheti meg. Például a fenti képen
beállított keresés a nem A betűvel kezdődő megnevezéseket listázza ki. A Nem mező használható a
kezdődik, a tartalmazza és az egyenlő típusú keresésekben is.

1.3.7 Adatrács

Az adatrács tartalmazza a modulhoz tartozó rekordokat. A rekordok a Kereső panelben beállított
feltételek szerint töltődnek be. A program egyik leghasznosabb szolgáltatása, hogy külön lekérdezések
nélkül rengeteg információ kinyerhető az adatrács beállításaival. Lehet rendezni, keresni, összegezni,
csoportosítani, szűrni, oszlopokat átrendezni, tetszőlegesen formázni, nyomtatni, exportálni,
valamint a beállított nézetek el is menthetők.

A megjelenő sorok egy-egy rögzített rekordnak felelnek meg. A rekordok jogosultságtól függően egy új
ablakban megtekinthetők, módosíthatók, illetve új rekord vihető fel.

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.7.1 Adatrács felépítése

Az adatrács részei (a képen is kiválasztható):
Csoportosító panel
Fejléc (oszlop)
o Rendező gomb
o Szűrő gomb

Csoport fej
o Csoport nyitó / záró gomb
o Rekord (sor)
o Csoport összegzés

Összegzés lábléc
Szűrő feltételek

1.3.7.2 Rendezés

http://www.kozkonyha.hu
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A betöltött adatok bármely oszlopra rendezhetők. Az oszlop fejlécén kattintva a sorok azonnal
rendeződnek az oszlop tartalma szerint növekvő sorrendbe. Az oszlop fejlécen ismételt kattintással a
rendezés iránya megfordul. Egy másik oszlop fejlécén kattintva a rendezés az új oszlop tartalma szerint
lesz növekvő.

Összetett rendezés is beállítható: a SHIFT billentyű nyomva tartása mellett kattintson az új oszlopra! 

Példa

Egy cím listában a rendezettség legyen helység, azon belül utca szerint rendezve! 

1. Kattintson a Helység oszlop fejlécére
2. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt
3. Kattintson az Utca név oszlop fejlécére

1.3.7.3 Gyors keresés

A rekordok között pillanatok alatt ráállhat a keresett sorra a gyors kereső funkcióval. 

A keresés lépései:
1. Kattintson abba az oszlopba, amiben keresni akar (bármelyik sorra)! 
2. Kezdje el gépelni a keresett értéket! A begépelt karaktereknek megfelelő első találatra rááll a kurzor. 

Ha elgépelte, vagy másik értéket keres, akkor a visszafelé törlés billentyűvel (backspace) töröljön vissza
karakterenként, majd gépelje be a helyes karaktereket!

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.7.4 Összegzések

Az összegzések segítségével azonnal átlagolhatja, összegezheti, megszámolhatja, illetve kikerestetheti
a legkisebb vagy a legnagyobb értékeket a kiválasztott oszlopban.
Bármelyik oszlop tartalmát összegeztetheti, egymástól függetlenül. Az engedélyezett műveletek
azonban az adattartalom típusától függnek. Például nem lehet a szöveges tartalmat összeadni, csak
megszámolni a sorok számát. Ugyanígy nincs értelme a dátumok átlagának, csak a legkorábbinak és a
legkésőbbinek a kikeresésére. A nem engedélyezett műveletek inaktívak a helyi menüben.

Az összegzés lépései:
1. Kapcsolja be az aleszköztáron az Összegzés láblécet
2. Kattintson az egér jobb gombjával annak az oszlopnak a láblécén, amit összegezni kíván
3. Válassza ki a helyi menüből az összegzés típusát

1.3.7.5 Csoportosítás

A csoportosítással az egymáshoz tartozó adatokat lehet egy csoportba rendezni.

http://www.kozkonyha.hu
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A csoportosítás lépései

1. Kapcsolja be az aleszköztáron a Csoportosítás panel gombot 
2. Húzza a csoportosítandó fejlécet a csoportosítás panelre (az egér bal gombját ne engedje el a húzás

közben!)
3. Szükség esetén fordítsa meg a rendezettség irányát a csoportosítás panelen a fejlécre kattintva

Többszintű csoportosítás
Húzza az alcsoport fejlécét a csoportosítás panelre az előző fejléc mellé. Ha a jobb oldalára teszi,
akkor az új oszlop alcsoport lesz, ha a bal oldalára, akkor főcsoport lesz.

Csoport bontás
Húzza le a csoportosítás panelről a fejlécet

Példa

Az alábbi képernyőképen beszállítók szerint vannak csoportosítva a bizonylatok:

A következő példában beszállítók, azon belül mozgásnemenként készült többszintű csoportosítás:

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.7.6 Csoport összegzés

Az összegzés és a csoportosítás kombinációja a csoport összegzés: az összegzések csoportonként is
láthatóak.

A csoport összegzés lépései:
1. Kapcsolja be az Aleszköztáron a Csoport összegzést
2. Végezze el a csoportosítást
3. Állítsa be az összegzést

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.7.7 Szűrés

Szűréssel a már betöltött sorokat lehet leszűrni az oszlop fejlécben megadott feltételeknek
megfelelően. A szűrés lehet egyszerű és összetett: csak egy oszlopra, vagy többre megadott
feltételekkel.

A szűrés lépései:
1. Kapcsolja be az aleszköztáron a szűrést, ekkor minden oszlop fejlécében megjelennek a szűrő

gombok (lefele mutató fekete háromszög)
2. A szűréshez kiválasztott oszlop fejlécében nyomja meg a szűrő gombot
3. A lenyíló listában válassza ki a szűrési feltételt

Egyedi szűrés
Az  (Egyedi...)  szűrés típus kiválasztásával az Excelben megismert szűrési módszerekkel adhatja meg
a feltételeket:

Szűrés megszüntetése
Csak egy feltétel kikapcsolásához nyissa meg ismét a szűrt oszlop szűrő gombját, majd válassza ki

http://www.kozkonyha.hu
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a  (Minden)  értéket!
Az összes szűrés azonnal kikapcsolásához kattintson az adatrács alján megjelent szűrési feltételek
előtt lévő  X  gombra:

1.3.7.8 Oszlop kiválasztás

Az adatrácsban megjelenő oszlopok száma tovább bővíthető illetve szűkíthető.

Az oszlop kiválasztás lépései:
1. Tetszőleges oszlop fejlécén kattintson a jobb egérgombbal
2. A helyi menüből válassza ki az Oszlop kiválasztása... parancsot
3. A megjelenő Testreszabás ablakból húzza fel azt a fejlécet az adatrács többi fejléce mellé,

amelyiket látni szeretné (zöld nyilak mutatják a a fejléc új helyét)
4. Szükség esetén húzzon fel több fejlécet
5. Zárja be a Testreszabás ablakot

Oszlop eltüntetés
1. Tetszőleges oszlop fejlécén kattintson a jobb egérgombbal
2. A helyi menüből válassza ki az Oszlop kiválasztása... parancsot
3. Húzza le az adatrács fejlécei közül azokat a fejléceket, amiket el szeretne rejteni
4. Zárja be a Testreszabás ablakot

Oszlopsorrend megváltoztatás
húzza át az oszlop fejlécet a megfelelő helyre 

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.7.9 Formázás

Az adatrács minden oszlopa külön-külön formátumot kaphat.

Az oszlopokra a következő formázásokat lehet beállítani:
Igazítás
Betűtípus, stílus, méret, szín
Háttérszín
Oszlop szélesség (kitöltés)

A formázás lépései:
1. Kattintson az egér jobb gombjával a formázni kívánt oszlop fejlécére
2. A helyi menüből válassza ki a formázó parancsot
3. A végezzen el több formázást, amíg a megfelelő eredményt nem kapja
4. Mentse el a nézetet

Példa

http://www.kozkonyha.hu
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1.3.7.10 Másolás

Az adatrács tartalmát a vágólapra lehet másolni, onnan bárhova beilleszteni akár a programon belül,
akár egy külső alkalmazásba.

Három típusú másolást támogat az adatrács:
Cella másolás
Rekord másolás
Összes rekord másolása

A másolás lépései:
1. Kattintson a másolandó cellába (sorba) az egér jobb gombjával
2. A helyi menüből válassza ki a másolás típust
3. Illessze be a vágólapon lévő adatokat a cél helyre

http://www.kozkonyha.hu
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Példa

Beillesztés Excel táblába:

1.3.8 Üzenet panel

A program futása során megjelenő üzenetek (például hibaüzenetek) az üzenet panelre is rákerülnek
időpecséttel ellátva. Innen később visszakereshetők, elmenthetők.

http://www.kozkonyha.hu


A rendszer ismertetője 35

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

1.3.9 Státusz sor

A státusz sorból leolvasható a csatlakoztatott adatbázis, a belépett felhasználó, valamint itt jelenik meg
a háttérben végzett adatbázis frissítésére utaló üzenetei is.

1.4 A program kezelése

Látható, hogy a programot az eddig megismert eszközök segítségével nagyon könnyű kezelni.
Természetesen a használatát meg kell tanulni, a felépítését meg kell ismerni.

A programban az adatok szigorú hierarchia rend szerint helyezkednek el. A hierarchia felépítése a
következő táblázatban látható:

Megnevezés Beállítás helye

Adatbázis Nyitó ablak

Hely Információs sávban hely kiválasztó

Modul Navigátor

Rekord Adatrács

Mező Ablak

Egy adat eléréséhez ezt az utat kell bejárni. Az adatokat mező szintű jogosultságok védik. Ez azt
jelenti, hogy egyes felhasználók módosíthatnak adatokat, egyesek csak láthatnak, és akinek ehhez
sincs joga, az nem is láthatja az adott mező értékét. Ez vonatkozik a Navigátorban és az
Eszköztáron megjelenő elemekre is.

A következőkben ismertetjük, hogyan lehet egy rekordot megnyitni, módosítani, új rekordot rögzíteni,
illetve bemutatásra kerül egy ablak általános felépítése.

1.4.1 Rekord megnyitás

Az adatrácsban a kiválasztott sor (rekord) a következő módszerekkel nyitható meg:

dupla kattintás a soron
ENTER billentyű megnyomása
a soron jobb kattintással elért helyi menüből a Módosítás paranccsal

Mindegyik módszer egyenértékű, használatuk tetszőleges. Vannak olyan sorok, amelyek nem nyithatók
meg. Ezeket úgy lehet megkülönböztetni, hogy a Navigátorban az elem megnevezése nem félkövér
betűtípussal van írva.
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1.4.2 Az ablak felépítése

A programban számtalan ablak felépítéssel fog találkozni. Vannak egyszerűek, és vannak
összetettebbek. Az alábbiakban azt az általános sémát ismertetjük, ami minden ablakra érvényes.

Az ablak legfelső sora a Címsor, amit a Windows kezel. Ez alatt található az Információs sáv. A sáv
több szekcióra van osztva: bal oldalon a megnyitási mód (felvitel, vagy módosítás). Ezt követi a rögzítő,
vagy az utolsó módosítást végző felhasználó neve, valamint a rögzítés (vagy utolsó módosítás) ideje.

Középen helyezkedik el az ablak fő területe. Itt a rekord részletes adatai találhatók meg különböző
vezérlőelemekben: mezők, lenyíló listák, dátum választók, összetett választó mezők, adatrácsok. A
logikailag összetartozó mezők bekeretezett csoportokban vannak elhelyezve. Vannak mezők, amelyek
kitöltése kötelező, ezeknek az elnevezése fékövér betűtípussal van írva. Egyes mezők tartalma nem
változtatható, ezeknek a háttere szürke.

Az ablak alján helyezkedik el a Státusz sor, bal oldalán a rekord belső azonosítójával, jobb oldalon a
 Mentés  és a  Mégsem  gombbal. A Mentés gomb akkor aktív, ha a rekord a mentési feltételeknek
megfelel. Ez több tényező függvénye, például a kötelező mezők kitöltése, felhasználói jogosultság,
üzleti logika.

Az ablakon elhelyezett mezők között egérrel is lehet lépkedni, de sokkal gyorsabb a billentyűzet
használata. A mezők között előre a TAB billentyűvel, visszafelé a SHIFT + TAB billentyű párral lehet
lépkedni. Minden ablak bal felső - jobb alsó bejárási sorrendű.

Figyelem!

A  Mégsem  gombbal a rekordon végzett módosítások elvesznek! Vannak összetett ablakok,
amelyekből újabb ablakok nyithatók meg. Mivel a program tranzakció kezeléssel működik, a legkülső
ablakon megnyomott Mégsem gomb az abból nyitott ablakok mentését is visszavonják!
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1.4.2.1 Mező típusok

Megnevezés Kép

Szöveg mező

Szám mező

Dátum mező

Választó mező (helyi menüvel)

Jelölő négyzet

Rádió gomb

A programban a már megismert Windows-os mezők találhatók meg, ezek ismertetésére nem térünk ki.
Kivételt képez a Választó mező, amit a törzsadatok gyors kikeresésére és kiválasztására használunk.

Választó mező (helyi
menüvel)

A programban ahol csak lehet, törzsadatokból kell kiválasztani az értékeket. Ez nem csak gyorsabbá
teszi az adatbevitelt, hanem biztonságossá is, mivel nincs elgépelés. A választó mező a kiválasztható
értékeket egy törzsből kapja. A mező kitöltésekor elegendő pár karaktert begépelni, és a mező máris ki
van töltve. Alapesetben "Tartalmaz" típusú keresés van beállítva, tehát bárhol előfordulhat (a szó elején,
közepén...) a begépelt karaktersorozat a keresett értékben. 

Megadhat a keresendő szövegben előforduló több szótöredéket is (szóközzel elválasztva), ezzel csak
azok szerepelnek a találati listában, amelyekben mindegyik töredék szerepel. Például egy élelmiszer
alapanyag törzsből ha a "sertés comb" értéket gyorsan kikeresheti a "se co" szótöredékekkel.

Abban az esetben, ha nem tud semmit a kiválasztható értékekből, nyomja meg a mező jobb oldalán

látható nagyító  ikont! A Választó ablakban megjelennek a kiválasztható értékek. Ha a begépelt
karaktersorozattal több kiválasztható érték is megegyezik, akkor a Választó ablakban csak a
megegyezők jelennek meg, közülük kell kiválasztani a megfelelőt.

Ha még nincs rögzítve az az érték, amit ebbe a mezőbe szeretne írni, akkor a törzset bővíteni kell. Ha
törzsadat a bővíthető (ez jogosultság függő), akkor a Választó mező jobb szélén látható a helyi menü 

 ikonja. A gombra kattintva válassza ki a Hozzáadás parancsot, majd az ablakban rögzítse az új
értéket!

Figyelem!

Ha az ablakot a  Mégsem  gombbal zárja be, miután rögzített egy új törzsadatot, akkor a tranzakció
kezelés miatt az új törzsadat rögzítése is vissza lesz vonva!
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1.4.2.2 Választó ablak

Az ablak feladata, hogy egy kiválasztott értéket adjon vissza a lehetséges értékek közül. Az ablak felső
részén található Szűrő mezőcsoportban megadott feltételek szerint keresi ki az értéket. Alapértelmezés
szerint azok az értékek lesznek kiválaszthatók, amik tartalmazzák a szövegmezőben lévő tartalmat. A
Tartalmazza pipa eltávolításával csak azok jelennek meg, amik a szövegmezőben lévő
karaktersorozattal kezdődnek.

Az ablakban a gyors keresés be van kapcsolva. A sorok között a fel-, le nyilakkal lehet mozogni,
kiválasztás az  OK  gombbal, vagy az ENTER billentyűvel történik.

Példa

A képernyőképen egy étel csoportot kell kiválasztani. A felhasználó begépelte a "hús" karaktersorozatot
a választó mezőbe, de mivel több olyan ételcsoport van a törzsben, amiben szerepel a "hús" szó,
ezért ezek közül választani kell egyet. A Választó ablak úgy nyílt meg, hogy a szűrő mezőbe bekerült
feltételként a "hús" karaktersorozat, az eredmény listába a "hús" szöveget tartalmazó törzsadatok, és
még a gyors kereső is kijelölte a "hús" szöveget a gyorsabb találathoz. Például ha a keresett érték a
"Húsételek" lenne, akkor elég egy "é" billentyűt lenyomni, és a gyors kereső azonnal rááll a sorra. 

Ha a felhasználó a választó mezőbe a "húsé" karaktersorozatot gépelte volna be, akkor az egyértelmű
találat miatt a választó ablak meg sem jelent volna, azonnal kitöltődik a "Húsételek" értékkel.

Ha új feltétel szerint akar keresni, akkor törölje a szőrű mező tartalmát (vagy kattintson a mező jobb

oldalán lévő  gombra), gépelje be az új feltételt és ENTER (vagy kattintson a  gombra)!
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1.4.2.3 Gyermek rekordok kezelése

A rekordokhoz gyakran gyermekrekordok is tartoznak. Például ha egy receptet rögzítünk, akkor a recept
hozzávalói a gyermek rekordok. A gyermek rekordok adatrácsban jelennek meg, rögzítésük saját új
ablakban történik. A rögzítést a  Hozzáadás  gombbal, vagy az INSERT billentyűvel lehet indítani. A
gomb akkor aktív, ha minden feltételnek megfelel (kötelező mezők ki vannak töltve, jogosultságok, üzleti
logika). Értelem szerűen a már rögzített rekordokat a  Módosítás  és a  Törlés  gombokkal lehet
karbantartani.

Figyelem!

A gyermek rekordok a szülő rekord ablakában kerülnek rögzítésre. Ha a szülő ablakot a  Mégsem
 gombbal zárja be, akkor a tranzakció kezelés miatt a gyermek rekordokon végzett módosítások
elvesznek!

1.4.3 Új bejegyzés

Új rekord felvitelt (bejegyzést) a főablak aleszköztárán található  gombbal, vagy az
INSERT billentyűvel lehet indítani. A gomb láthatósága jogosultság, és üzleti logika függő. Ha a gomb
aktív, akkor a modulnak megfelelő ablak nyílik meg üres (vagy részben kitöltött) tartalommal.

A kitöltés végén az ablak jobb alsó sarkában található  Mentés  gombbal rögzíthető az új rekord. Ha

meggondolta magát, akkor a  Mégsem , vagy a Windows ablak  gombjára kattintva eldobja a
felvitelt.

1.4.4 Törlés

Alapvetően rendszerben nagyon kevés helyen van engedélyezve a törlés. Ennek oka az
adatkonzisztencia megőrzése, valamint a mindenkori adat-visszakereshetőség biztosítása.

Azokon a helyeken, ahol ez engedélyezett, az aleszköztáron látható a  gomb.
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A törléshez álljon a törlendő sorra, majd nyomja meg a törlés gombot! Egy figyelmeztető ablakban
megjelenő megerősítés után a rendszer ellenőrzi, hogy nincs-e kapcsolata a kiválasztott sornak egy
másik adathoz. Ha van, akkor hibaüzenet jelzi, hogy a törlés nem engedélyezett, ez a sor nem
törölhető. Ha nincs kapcsolat másik adathoz, akkor a sor visszavonhatatlanul kitörlődik.

1.4.5 Felhasználói beállítások

Az ablak a Navigátorban a Beállítások / Felhasználók útvonalán található.

A programot csak regisztrált felhasználók használhatják. Minden felhasználónak kötelező jelszót
használni, amit a Felhasználók ablakban bármikor tud módosítani. A felhasználók saját érdeke a
jelszavuk titokban tartása, mert minden berögzített adat felhasználóhoz van kötve. A rendszer tárolja az
adatok módosításának pontos időpontját, és a módosító személyt.

A felhasználók csoportokba tartoznak, amin keresztül írási vagy olvasási jogosultságokat kapnak a
program egyes moduljaihoz. A jogosultságokat a felhasználó nem tudja megváltoztatni, újabb jogkört a
program adminisztrátorától kell igényelni.

A Színek fülön a felhasználó módosíthatja az adatrács alapértelmezett színeit: páros és páratlan sorok
háttér és tinta színét.

Figyelem!

Az ablak mentése előtt ki kell tölteni a Jelszó és a Jelszó újra mezőket!
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1.4.6 Feltételes színezés

A feltételes színezéssel a megjelenített adatok tartalmától függően állítható be egy sor, vagy egy cella
színe. Segítségével vizuálisan kiemelhető vagy elkülöníthető egy-egy fontos adat.

Jellemzők
Bármely - a felhasználók számára elérhető - mező beállítható, ami az összes listában érvényes lesz.
Megadható hogy a feltétel teljesülése esetén az egész sor, vagy csak az adott mező legyen
beszínezve. 
A színek vonatkozhatnak a háttérre, illetve a betű színre. 
Megadható a betű típus is: félkövér, vagy dőlt.
Egy mezőre több feltétel is megadható, de egy mezőnek egy adott elemére csak egyet állíthat be.
A vizsgált érték lehet egy konkrét adat (szöveg, szám, dátum), vagy az aktuális nap, vagy az aktuális
dátumhoz viszonyított +/- nap
Választhat előre az beállított színek közül, vagy kikeverhet egyedi színeket is a palettán.

A feltétel beállítása
1. válassza ki a mezőt
2. állítsa be, hogy mi legyen színezve
3. adja meg a logikai feltételt és az értéket
4. válassza ki, vagy keverje ki a színt
5. a  Beállít  gombbal mentse el a feltételt

A feltétel törlése
1. válassza ki a mezőt és az elemet, aminek a színezését törölni fogja
2. nyomja meg a  Töröl  gombot

Mező kiválasztás
A bal oldali oszlopban a mező neve, a jobb oldaliban az adattábla amiben található.
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Színezett elem kiválasztás

Feltétel kiválasztás
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Megnevezés,
szimbólum

Jelentés

= egyenlő

> nagyobb

>= nagyobb egyenlő

< kisebb

<= kisebb egyenlő

<> nem egyenlő

üres nincs a mezőben semmilyen érték

nem üres nem üres a mező

Érték
Ebben a mezőben kell megadni az összehasonlítás értékét. Megadható konkrét érték is (szám, szöveg,
dátum), vagy használható a ma() függvény is az aktuális dátum figyeléséhez. A ma() függvény után +
illetve - napot is megadhat, például a ma() + 3 jelentése: az aktuális dátumtól számított 3 nap

Példa
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1. Bevételezések kiemelése a készletmozgásban

2. Két hétnél rövidebb idejű fizetési határidő

3. Feltételes színezéssel beállított lista eredménye, a beállított feltételek :

félkövérrel írva azok a dátumok, amely bizonylatok 2018-ban lettek kiállítva

piros színnel az egész sor, ha sztornózva lett a bizonylat

kék háttérrel a mozgásnem, ha bevételezés

kék színnel a beszállító, ha a Halbolt

félkövérrel a bruttó érték, ha 10000 Ft-nál nagyobb
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1.4.7 SajátTáblázat* gombsor

Azokban a modulokban, ahol a SajátTáblázat* alkalmazásra kerül, a táblázatot tetszés szerint
módosíthatjuk, úgymint a főablak adatrácsát. A módosított táblázat képe (a nézet) lementhető, így a
beállítás egészen addig megmarad, míg azt nem módosítjuk, vagy a nézetet ki nem töröljük. A nézet
törlése adat tartalmat nem érint.

A SajátTáblázat* gombsorán található eszközök az adatkarbantartás gombok után (a képernyőképen a
generálás és a törlés gombok után foglalnak helyet):

Teljes kibontás: az összes összezárt csoportosított tartalmat kibontja
Teljes összezárás: összes csoportot összezárja
Csoportosítás panel
Csoport összegzés
Összegzés lábléc
Szűrő
Oszlop kiválasztó
Betűtípus/méret/szín/stílus
Oszlop háttérszín
Feltételes színezés
Nézet mentés
Nézet törlés
Nyomtatás

A SajátTáblázat* gombsorán nem látható, de helyi menüből elérhető eszközök:
Rendezés
Összegzések
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1.4.8 Verzió információk

A program folyamatosan fejlődik, újabb modulok, új képességek kerülnek bele. A változások a program
indításakor töltődnek le a betöltő modullal. Az egyes módosításokról a Verzió információk adnak
további tájékoztatást.

Az ablak a Navigátorban a Verzió információk útvonalán található.
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1.4.9 Listák, lekérdezések kezelése

A program az adatrácsokban elérhető információk mellett speciális lekérdezéseket is tartalmaz. Ezek
általában összetett, több adatból összeállított lekérdezések. Jellemző tulajdonságuk a paraméterek,
amelyekkel a lekérdezés időszakát, vagy egyéb jellemzőjét lehet megadni.

Az ablak bal felső felében található hierarchikus listából kell kiválasztani a lekérdezést. Mellette jobbra
kell megadni a lekérdezéshez tartozó paramétereket, majd ezek kitöltése után a  Lekérdezés  gombbal
indítható a művelet. 

Az eredmény alapértelmezésben a Lista fülön látható adatrácsba kerül amivel az összes megismert
adatmanipulációs művelet szabadon elvégezhető! Az eredmények formátuma is beállítható, majd a
Nézet menüben menthető. 

Vannak olyan lekérdezések, amelyeknek az eredménye a méretük miatt nem a képernyőre, hanem egy
fájlba kerül. Annak helye a Fájl útvonala mezőben állítható be. Egyes lekérdezések grafikonos
formában is megtekinthetők, ezt a Grafikon fülre kattintva  tehetjük meg, ha aktív.
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1.4.9.1 Listák lekérdezések grafikonnal

A grafikon felbontása az egér jobb gombjával állítható, típusa pedig a jobb alsó sarokban lévő
rádiógombokkal választható ki.

1.5 Extra modulok

A rendszerben található modulok:
Határidőnapló modul
Számla modul

1.5.1 Határidőnapló modul

A határidőnapló feladata, hogy emlékeztesse a felhasználókat egy-egy eseményre. Előnye, hogy a
felhasználó nem csak saját magának tud beállítani bejegyzéseket, hanem másnak is, illetve akár egy
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felhasználói csoportnak is.
A határidőnapló a program fő felületén kapott helyet a bal alsó sarokban, hogy mindig látható legyen.
Mérete a bejegyzések számához igazodik, illetve szabadon állítható, bezárható. Egy határidőnapló
bejegyzésen duplán kattintva megnyílik a tétel ablaka, ahol megtekinthető a bejegyzés részletei. A kis
ikonok segítik a gyors áttekintést, a bejegyzéshez kapcsolt figyelmeztetések pedig időben értesítik a
felhasználót, illetve felhasználókat.
A főablakban látható határidőnapló az aktuális dátumtól számítva három nappal előre mutatja a
bejegyzéseket.

A figyelmeztetés ablakának felső részében látható a határidő bejegyzés időpontja, és típusa. Ez alatt,
hogy ki jegyezte be, majd a részletes leírás.

Figyelem!

A határidőnapló bejegyzései csak a program futási ideje alatt vannak figyelve.

1.5.1.1 Határidő típus
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A határidő bejegyzésekhez meg lehet adni típust. Ezzel nem csak gyorsabbá lehet tenni egy bejegyzés
rögzítését, hanem szemléletesebbé is. 
A típusokat tetszés szerint lehet bővíteni. 

Lépései:
1. A Navigátorban lépjen a Határidőnapló / Határidő bejegyzés / Határidő esemény típus

elemre
2. Az Új bejegyzés gombbal indítson egy új rögzítést
3. Adja meg az új típus nevét
4. Válasszon hozzá egy jellemző ikont a lenyíló listából
5. Mentse el a rekordot!

1.5.1.2 Határidő bejegyzés

Egy új bejegyzésnél a következő adatokat kell megadni: az eseményt, hogy kinek szól, és hogy mikor
kapjon figyelmeztetést.

Az esemény legfontosabb jellemzője az időpont, amit dátum és óra:perc pontossággal kell rögzíteni. A
megnevezés az esemény típusa, amit nem ugyan nem kötelező megadni, de sokkal áttekinthetőbb a
napló és gyorsabb a rögzítés a használatával. A megjegyzés mezőbe tetszőleges tartalom írható,
jellemzően az esemény részleteit tartalmazza. A megnevezés és a megjegyzés mező közül legalább az
egyiket ki kell tölteni, hogy kiderüljön az értesítéskor, hogy mire vonatkozik. 
A bejegyzést a Lemondva mező kitöltésével lehet érvényteleníteni. Ha ki van töltve, akkor nem
aktiválódik a figyelmeztetés.

Az értesítendő felhasználót, vagy csoportot az Értesítendő csoportmezőben lehet kiválasztani.
Alapesetben a felhasználó saját magának készít bejegyzést.
A bejegyzésre tetszőleges számú figyelmeztetés állítható be az ablak jobb oldalán található
Figyelmeztetések csoportmezőben.

Módosítani csak a saját rögzítéseket lehet. Amit a felhasználónak (vagy a felhasználó csoportjának)
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más rögzített, azokat csak megtekinteni.

1.5.1.3 Határidő figyelmeztetés rögzítés

A figyelmeztetés kitöltése kétféle módon történhet:
1. A felkínált értékek rádiógombjára kattintva az időpont automatikusan beállítódik (ami tovább

módosítható)
2. Az Időpont csoportmezőben egyedi dátum és időpont beállítással

1.5.2 Számla modul

A számla modul alkalmas számlák (ezen belül átutalásos és készpénzes), díjbekérők a hatályos
jogszabályoknak megfelelő kiállítására, és a NAV Online rendszerébe beküldésére.
Lehetőség van egyedi számlák kiállítására, és a program adataiból összegyűjtött tételek
kiszámlázására is.

A számlázás előkészítése:
a. A NAV honlapján a programmal történő számlázás bejelentése, és a technikai felhasználó(k)

regisztrálása
b. A manage felhasználók számlázási jogának beállítása
c. A számla törzs adatok beállítása (bizonylat tömb, bankszámla, vevő törzs...)
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1.5.2.1 Számla felhasználó

A NAV honlapján regisztrált technikai felhasználót a programban össze kell kötni azzal a manage
felhasználóval, aki jogosult a számlák kiállítására. Ezt a "Felügyelő" nevű felhasználó teheti meg.
A jogosultság megszűnését az Érvénytelenítve dátum kitöltésével lehet beállítani.

1.5.2.2 Számla törzsek

A törzseknek két típusát különböztetjük meg:
o a rendszerhez tartozó, nem módosítható törzsek (ÁFA kulcs, kódszó, nyelv, szótár, bizonylat típus)
o felhasználó által szabadon bővíthető törzsek
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1.5.2.2.1  Számla kibocsátó

Először a számla kibocsátó adatait kell rögzíteni. Itt megadható minden adat a kibocsátóról, aminek a
számlán szerepelnie kell. Ha változás következik be az adatokban, például a számla kibocsátó új
telephelyre költözik, akkor az eddigi adatai le lesznek zárva (az eddigi számlákon az előző adatok
változatlanok maradnak), majd egy új rekord tartalmazza a megváltozott adatokat. Természetesen nem
változtatható sem a számla kibocsátó neve, adószáma.

Email
Beállítható, hogy a kiválasztott partnereknek email-ben küldje a rendszer a számlákat PDF
formátumban. Az email küldéshez be kell állítani a levelező szerver (SMTP) adatait. Ezeket az adatokat
a levelező rendszer üzemeltetőjétől kell elkérni. 

Ha Gmail-es postafiókot használ, akkor a következő beállításokat kell megtenni:
Levelező szerver: smtp.gmail.com
Felhasználói név: a gmail-es email címe

Létre kell hozni egy "alkalmazásjelszót" az alábbiak szerint:
o Lépjen a Google fiókjába (myaccount.google.com)
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o Baloldalon válassza ki a Biztonság fület
o Kattintson az Alkalmazásjelszavak -ra
o Folytatáshoz adja meg a jelenlegi gmail-es jelszavát
o Válassza ki az E-mail alkalmazást, és a Windowsos számítógép eszközt
o Nyomja meg a Létrehozás gombot
o A legenerált jelszót másolja be a program Jelszó mezőjébe

Feladó email cím: a gmail-es email címe
Levél tárgya: tetszőleges tartalom pl: "Számla"
Levél szövege: tetszőleges tartalom pl: "Kedves Partnerünk! Mellékletben küldöm a számlát.
Üdvözlettel: xy"

1.5.2.2.2  Vevő

A számlázás modulban a vevő törzsek több kötelező adatot tartalmaznak, mint a főprogram vevő törzse.
Ezért ezeket a kötelező adatokat mindenképp ki kell tölteni, mielőtt számla készülhetne az adott vevő
részére. A modul támogatja a meglévő partner törzsből történő adatok átvételét, ezért csak a hiányzó
kötelező adatokat kell itt kitölteni. Lehetőség van arra is, hogy olyan vevőket rögzítsünk, akik a program
többi moduljaiban nem szerepelnek.

A Banki elnevezés mezőben megadható, hogy átutaláskor a banknál milyen néven szerepel a vevő. Ezt
a Számlatörténet import modul figyeli, hogy be tudja azonosítani az átutalást.
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A levelezési adatokban adható meg a vevő levelezési címe és megnevezése. A számla levelezési
formátumban történő kinyomtatásakor az itt szereplő adatok látszanak majd az ablakos borítékban. Ha
nincs kitöltve, akkor megegyezik a vevő adataival.

1.5.2.2.3  Bizonylat tömb

A bizonylat tömb tartalmazza a kiállított bizonylatokat, ami lehet számla, vagy díjbekérő. Egyedi névvel
van azonosítva, a benne található bizonylatok egyedi, kihagyás és ismétlődés nélküli sorszámot
kapnak. 
A sorszámoknak van előtagja, és meghatározott hossza (előnullázva). Továbbá beállítható, hogy a
bizonylatok sorszáma tartalmazza-e a kiállítás évszámát.

Példa

Ez a beállítás:

Előtag: UT
Szám hossz: 5
Évszám:  

a következő sorszámokat eredményezi: 2019/UT-00001, 2019/UT-00002, 2019/UT-00003...
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1.5.2.2.4  Fizetési mód

A program tartalmazza az alapértelmezett fizetési módokat (készpénz, átutalás 8 nap...), de ez
tetszőlegesen bővíthető. Ha a jellemző átutalás például 15 napos, akkor fel kell venni egy új rekordot,
melynek megnevezése tartalmazza a 15 napot, hogy könnyen kiválasztható legyen majd a számla
kiállításakor, valamint a Fizetési nap mezőben is meg kell adni a 15-öt, hogy a program ezzel
számoljon.

1.5.2.2.5  Bankszámla

Minden számlán külön megadható, hogy melyik bankszámlára érkezzen a szolgáltatás ellenértéke
(amennyiben átutalásos számlát állít ki).
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1.5.2.2.6  Bankszámla - utalás kapcsolat

Egyes bankok rendszerei lehetővé teszik, hogy az átutalási megbízásokat feladhassuk a két rendszer
adatainak összekapcsolásával. Ehhez a manage rendszerből exportálni kell a megbízásokat, majd a
bank rendszerébe a legenerált megbízásokat tartalmazó fájlokat be kell olvasni (importálni).

Első lépésként össze kell kapcsolni a manage rendszerben a pénznemeket a hozzá tartozó
bankszámlával. Ezt a Számla modul / Számla törzsek / Bankszámla - utalás kapcsolat ablakban lehet
definiálni.

Új bejegyzés gombra kattintva hozzuk létre a kapcsolatokat!

Az összes kapcsolat létrehozása után Határidős költségek / Electra export modult megnyitva
megjelennek a még le nem zárt költségek. Mivel az importálás megkülönbözteti a forint alapú és a
deviza alapú megbízásokat, ezért itt is két külön táblázatban szerepelnek ezek a megbízások. Ha
minden megbízást át akarunk adni, akkor csak az Export gombra kell kattintani. 
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Létrejönnek az export fájlok, külön a forint-, és a deviza alapú megbízásokhoz. Ezeket a fájlokat kell
beolvasni a bank rendszerébe.

Lehetőség van arra is, hogy ne az összes megbízás kerüljön feladásra: exportálás előtt a megfelelő
sorra állva a Törlés gombbal törölhetők az egyes költségek - természetesen csak ebből a listából, maga
a költség nem törlődik.
Az exportálás után az egyes költség rekordok lezárásra kerülnek az exportálás dátumával, ha a művelet
végén feltett kérdésre igennel válaszolunk. 

Figyelem!

Ha nem kerül lezárásra a költség rekord, akkor a legközelebbi exportáláskor ismét felkerül a

http://www.kozkonyha.hu


A rendszer ismertetője 59

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

megbízások közé!

1.5.2.2.7  Pénznem

Az általánosan használt pénznemeken kívül tetszőleges valuták rögzíthetők.

Lépései:
1. Az Új bejegyzés gombbal indítson egy új rögzítést
2. Adja meg az új pénznem nevét
3. Töltse ki a pénzjelet (€, $, Ł ...)
4. Írja be a valuta kódját (EUR, USD, GBP...)
5. Mentse el a rekordot!

Megjegyzés: az ÁFA tartalom számítás és az adóalanyi pénznem csak a HUF-nál használható!

1.5.2.2.8  Cikktörzs

A számlára kerülő cikkeket tartalmazó törzs. Kötelező mezője az egyedi megnevezés és a mennyiségi
egység.
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1.5.2.3 Számla kiállítás

Új számla kiállításakor a program betölti az utolsó számla adatait (bizonylat tömb, számla típus,
pénznem...), hogy gyorsabban lehessen kiállítani a következőt.

A számla kiállításának lépései:
1. Válassza ki a vevőt
2. Keresse ki a használni kívánt bizonylat tömböt (ha nem felel meg az utolsó számlán lévő)
3. Állítsa be a számla típusát (ha nem felel meg az utolsó számlán lévő)
4. Ha két nyelvű számlát kell kiállítani, akkor adja meg a második nyelvet
5. Állítsa be a fizetési módot
6. Adja meg a teljesítés dátumát
7. Átutalás esetén választhat, hogy a fizetési határidő a teljesítés dátumától, vagy a számla kiállítás

dátumától számolódjon a Kiállítás dátumától jelölőnégyzettel, vagy egyedi dátumot is megadhat.
8. Válassza ki a pénznemet, ha nem HUF, akkor adja meg a kiállítás napján érvényes árfolyamot.

HUF esetén az árfolyam kötelezően 1.
9. Tetszés szerint töltse ki a megjegyzés mezőt
10. Ezt követően vigye fel a tételeket

egyenként a Hozzáadás gombbal,
vagy a kigyűjtött adatokból a Bizonylatról menüben

11. Ellenőrzés után mentse a számlát, amit automatikusan követ a számla nyomtatása.

NAV Online adatszolgálatás
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a számla a kiállítást követően azonnal beküldésre kerül
interneten keresztül a NAV szerverére, amennyiben a kötelező beküldés kritériumai alá esik.
Az adatfeldolgozás két lépcsős, először a felküldött adatokat ellenőrzik, hogy formailag megfelel-e a
követelményeknek, majd kis idő múlva következik a tartalmi ellenőrzés. Mivel ez egy hosszabb
folyamat, a számla modul csak egyszer kísérli meg a feldolgozás ellenőrzését, ezután a beküldés
köteles számlák bekerülnek a NAV Online státusz listába. A feldolgozás eredményét, illetve az
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ismételt beküldést ott lehet elindítani.

A számla megjegyzés sorába tetszőleges szöveg írható, de a Karbantartás modulban megadható, hogy
milyen szöveg kerüljön ide minden számlára.

A számla nyomtatás történhet levél formátumban is, ebben az esetben az ablakos borítékba helyezett
számlának a vevő levelezési címe fog látszódni. A levél formátum kiválasztható a nyomtatás gomb jobb
oldalán lévő nyíllal is, illetve alapértelmezetté tehető a Karbantartás ablakban.

Ha a számla pénzneme Forint, és a fizetési mód készpénz, akkor a Bruttó érték 5 Ft-ra lesz kerekítve.

1.5.2.3.1  Számla tételei

A tétel felvitelének lépései:
1. Válassza ki a számlázandó cikket a törzsből - ha nincs, akkor a választó mező segítségével

bővítse a törzset.
2. Adja meg a mennyiséget, az árat és az ÁFA kulcsot. Az ár megadható a nettó-, vagy bruttó

listaárral is, a program kiszámolja a többi értéket.
3. Ha van válassza ki a kedvezmény típusát! Ha Egyedi ár típust választ, akkor az ár megadható

nettó-, vagy bruttó egységárban is.
4. Tetszés szerint töltse ki a megjegyzés mezőket a számla nyelvén
5. Mentse a rekordot!

Megjegyzés: 
Ha a számla fejben fordított adózást állított be, akkor az ÁFA típusa nem állítható.
Ha a számla pénzneme Forint, akkor a nettó, és az ÁFA érték egészre lesz kerekítve.
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1.5.2.3.2  Kigyűjtött adatokból összeállított számla

A rendszerbe épített számla modul rendkívüli előnye, hogy a már rendelkezésre álló adatokból - például
egy szállítólevélből -, azonnal elkészülhet a számla. Ez nem csak meggyorsítja és leegyszerűsíti a
számla kiállítást, hanem lecsökkenti a hibázási lehetőségeket is. A kiválasztható bizonylatok listája
mindig projekt függőek. 

A bizonylat kiválasztása után a tételek felkerülnek a számlára. Egymás után több bizonylat tételei is
felkerülhetnek egy számlára.

1.5.2.3.3  Díjbekérő

Nem minősül számlának a díjbekérő (régebben proforma számla). Emiatt nincs is kötelezően kitöltendő
teljesítés dátuma, és a számla típusa "Nem számla" lesz automatikusan.

A díjbekérő kiállításának lépései:
1. Válasszon egy olyan bizonylattömböt, aminek a típusát Díjbekérőre állította
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2. Állítsa be a vevőt
3. Vigye fel a tételeket

egyenként a Hozzáadás gombbal,
vagy a kigyűjtött adatokból a Bizonylatról

4. Mentse el a bizonylatot, amit automatikusan követ a nyomtatás.

A díj beérkezése után egyszerűen kiállítható a díjbekérő alapján a számla:
1. Az új számlán válassza ki a bizonylat tömböt (ami nem díjbekérő típusú)
2. Keresse ki a vevőt
3. Az ablak alján található Bizonylatról menüből válassza ki a Díjbekérő-t
4. Válassza ki a díjbekérő számát. A díjbekérő tételei felkerülnek a számlára.
5. Mentse le a bizonylatot, amit automatikusan követ a nyomtatás

1.5.2.3.4  Módosító számla

A módosító számla úgy készül, hogy az új számla kiállításkor ki kell választani a számla típus
mezőben a Módosító számla típust, majd a ki kell választani a módosítandó számla számát. Ennek
eredményeképp betöltődik a módosított számla fej információi, valamint a tételei először negatív, majd
pozitív előjellel. A negatív előjelű sorok nem módosíthatók, ezek a módosított számla azonos soraival
együtt 0-t adnak eredményül. A pozitív előjelű sorok a tétel új értékét adják meg, betöltéskor
megegyezik az eredeti tétel értékével, de módosítható.
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1.5.2.3.5  Számla sztornó

Sztornózás, vagy más néven érvénytelenítés egy új számla kiállításával történik. Ennek az új számlának
a tartalma teljesen megegyezik az érvénytelenített számla tartalmával a következő különbségekkel:

A számla típusa: Érvénytelenítő számla
A sztornózott számla mező tartalmazza az érvénytelenített számla számát
A tételek mennyisége és értékei negatív előjellel szerepelnek

A sztornózás lépései:
1. A számla rögzítésekor válassza ki az "Érvénytelenítő számla" típust Számla típus mezőben
2. Válassza ki az érvénytelenítendő számlát
3. Mentse el a rekordot, amit automatikusan követ a számla kinyomtatása

1.5.2.4 NAV Online státusz

A NAV Online rendszerébe felküldésre kötelezett számlák befogadási és feldolgozási státusza
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tekinthető meg ebben az ablakban, illetve sikertelen beküldés esetén (pl. megszakadt kapcsolat,
túlterhelt központi szerver, vagy tartalmi hiba miatt visszautasított számla miatt) ismételt beküldés és
ellenőrzés indítható.

A sikeresen feldolgozott, és elfogadott számlák státusz mezőjében a "Sikeresen befejeződött" feliratnak
kell lennie. Minden más esetben ismét be kell küldeni a számlát.
A tartalmi hibás számlák részletes hibaleírása a "Validáció megtekintés" gombbal érhető el, az itt
megadott hibát kell javítani, majd ismét beküldeni a számlát.

A programba történő belépéskor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e olyan számla, amit a NAV Onine
rendszer még nem fogadott be, és erről a számlázásra jogosult felhasználóknak figyelmeztető ablakot
küld.

1.5.2.5 Számla kiegyenlítés

A számla modul több módon támogatja a számlák kiegyenlítésének figyelését. A számla "Kiegyenlítve"
mezője tartalmazza az adott számlához kötött kiegyenlítések összegét, ami állhat több tételből is.
Ez a mező készpénzes számlák esetében azonnal beáll a számla bruttó összegére.

A számlákat kiegyenlítését manuálisan is lehet rögzíteni
A banktól letöltött számlatörténet importálásával mindez automatikusan is elvégezhető
Olyan esetekben, amikor a számlát kiegyenlítettnek tekintjük akkor is, ha a hozzá kötött
kiegyenlítések összege nem éri el a számla értékét, a számla manuálisan is lezárható.

1.5.2.5.1  Számlatörténet import

Töltse le a bank oldaláról a számlatörténetet CSV formátumban egy tetszőleges mappába. Célszerű egy
erre a célra kialakított mappát választani. A számlatörténet import ablakban először válassza ki a
letöltött fájlt, majd válassza ki a bank nevét a listából. A Fájl beolvasás gombbal indítható az importálás.

A feldolgozás végén megjelennek az importált mozgások adatai, és ha sikeres volt az összerendelés a
kiállított számlákkal akkor mellettük a számlák adatai. A két adat között egy ikon mutatja az
összerendelés státuszát. 

 Ha zöld pipa, akkor teljesen beazonosította a számlát, egyezik a beimportált közlemény mezőben
található számlaszám, és az összeg a számlán lévővel.

 A sárga háromszög megerősítendő kapcsolatot talált, ami azt jelenti, hogy az importált vevőnek van
kiegyenlítetlen számlája, de az összeg nem egyezik meg. Ennek az is lehet az oka, hogy nem a teljes
összeget utalta, de az is, hogy több számla összegét egyben utalta.
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Ha nincs ikon és a jobb oldalon nincs is hozzárendelt számla adat, akkor nem talált a program
egyezést.

Az egyezést tovább növelheti, ha a vevő törzsben megadja a vevő banki elnevezését, mivel lehet hogy
ott más néven (pl. rövidítve, ékezet nélkül...) szerepel. 

A zöld pipával jelzett sorok mentéskor át lesznek vezetve a számlák kifizetésein, a többiek itt maradnak
a listában. A sárga felkiáltójellel jelzettek, és a kapcsolat nélküliek módosíthatók a soron történő dupla
kattintással, vagy a Módosítás gombbal a Számlatörténet import tétel ablakban.

Ha mégsem akarja összerendelni a számlát az importált adatokkal, akkor az Összerendelés törlés
gombbal törölhető a kapcsolat.

A sikeresen összerendelt és lementett kapcsolatok tartalmazzák a a banki tranzakció azonosítóját is,
így kerülve el a duplikált feldolgozást.
A tévesen összerendelt, de már lementett átvezetéseket a Számla kiegyenlítések között lehet töröltre
állítani.
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1.5.2.5.1.1  Számlatörténet import tétel

Az ablak felső részében találhatók az importált adatok, a középsőben pedig a hozzá rendelt számla
adatok. 

Ha a program talált megfelelő számlát (megtalálható a banki közlemény mezőben a számla számának
egy része, megegyezik az összeg a tartozással), csak megerősítést kér akkor elegendő lementeni, és
a sor ikonja zöld pipára vált.

Ha nem egyezik meg az összeg, hanem több, akkor lehet, hogy több számlát utalt egyben a partner. A
hozzárendelt számla összegének, és az utalt összeg fennmaradó része a Maradék mezőben látható.
Az ablak alsó részében látható Maradék felosztás táblázatba lehet felvenni további számlákat a
Hozzáadás gombbal, akár több tételt is.
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A Hozzáadás gomb megnyomása után megjelennek a vevőhöz tartozó, még teljesen ki nem elégített
számlák. Válassza ki a számlát (számlákat), majd nyomja meg a Kiválasztottak felírása gombot!
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Az maradék felosztása táblába felvett számlák Összeg mezője dupla kattintással módosítható, a
számlához utalt tényleges összeget is meg lehet adni.

Mentés után a maradék felosztásba felvett számlák plusz sorban fognak megjelenni a számlatörténet
import ablakban.
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1.5.2.5.2  Kiegyenlítés rögzítés manuálisan

A kiállított számlák kiegyenlítése manuálisan is adminisztrálható.

Számla kiegyenlítés rögzítés
1. Válassza ki a kiegyenlített számlát
2. Töltse ki az összeget (részfizetés is lehetséges)
3. Ha rendelkezésre áll, akkor célszerű kitölteni a tranzakció azonosítót is

Ötlet

Ha tévesen lett rögzítve egy kiegyenlítés, akkor a befizetés törölve dátum kitöltésével lehet azt
érvényteleníteni.
Egy számlához tartozó kiegyenlítések a számla ablak Kiegyenlítés fülén is megtekinthetők.
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1.5.2.5.3  Számla lezárás manuálisan

Miután egy nem átutalásos számla kiállításra került, akkor annak a státusza kiegyenlítetlen egészen
addig, amíg vagy manuális rögzítéssel, vagy banki számlatörténet importtal ki nincs egyenlítve. 

Lehetnek azonban olyan esetek is, amikor nincs teljesen kiegyenlítve a számla, mégis lezártnak kell
tekinteni (például partnerrel kötött egyedi megállapodás esetén). Hogy ezek a számlák már ne
szerepeljenek a kiegyenlítetlenek között, lehetőség van a számla manuális lezárására: a számla ablak 
Lezárás fülén töltse ki a Dátum mezőt!

1.5.2.6 Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A hatályos 23/2014 NGM rendeletnek megfelelően a modul rendelkezik az Adóhatósági ellenőrzési
adatszolgáltatás funkcióval. A modul a rendeletben megadott formátumban és szerkezetben exportálja a
megadott dátum-, vagy sorszám intervallumban található számlákat.

A paraméterek kitöltése után az Export gombbal indul az adatok kigyűjtése, majd a mentési hely és
fájlnév kitöltését követően elkészül az export fájl.
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1.6 Mentés

Az adatbázis mentéséről a felhasználónak kell gondoskodnia! Ajánlatos minden nap végén elmenteni az
adatbázist, ez csak néhány másodperces művelet. 
A rendszer része a mentéshez szükséges program, elérhető a Windows Start menüben a manage \
Mentés helyen, vagy a Windows Intézőben a c:\manage\Mentés\manageBackup.exe útvonalon.

A program funkciói:
elkészíti az adatbázis mentését
feltölti egy megadott fájl szerverre
letölti a szerverről a biztonsági mentést
szükség esetén visszaállítja a biztonsági mentésből az adatbázist

A "Helyi adatbázis" mezőcsoport csoport "Adatbázis" mezőjében választató ki az adatbázis. Itt azok az
adatbázisok jelennek meg, amelyek a főprogram belépési ablakában lettek konfigurálva (gépnév, útvonal)
.
A "Feltöltési központ" mezőcsoportban állítható be a kiválasztott adatbázishoz tartozó feltöltési
központ. Itt meg kell adni a központ IP címét, a port címet (ha nem az alapértelmezett 21-es), a
felhasználói nevet, és a jelszót. A mezők kitöltése után aktív lesz a Kapcsolat teszt gomb, amellyel
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elvégezhető az adatok ellenőrzése, és sikeres kapcsolódás után az adatok eltárolása.

A mentés lépései:
1. Lépjen ki a főprogramból.
2. Indítsa el az adatbázis mentő programot. 

A mentő program induláskor automatikusan kitölti az nevét
3. Nyomja meg a  Mentés  gombot!

A mentés végeztével egy üzenetet kap a mentés sikerességéről. A lementett fájl a c:
\manage\db\mentes útvonalon található. 
A fájl nevének felépítése: adatbázisazonosító_adatbázisnév_db_mentes_dátum_óra_perc.zip 

Fontos, hogy 
a mentéssel elkészített fájl el legyen másolva egy másik helyre (pendrive, másik gép a hálózaton,
feltöltés fájl szerverre, felhőbe), mivel a gép meghibásodása esetén a mentés is elveszhet
a mentést és a visszaállítást csak azon a gépen kell futtatni, amelyikre az adatbázisszerver lett
telepítve
a mentés mindig az adatbázisszerver gépre készül
egyeztessen a rendszergazdával a mentések kezeléséről

Feltöltés 
A feltöltés a közvetlenül előtte létrehozott adatbázis mentést tölti fel a feltöltési központban beállított
FTP szerverre. A felületen csak a sikeres mentés után lesz aktív a feltöltés gomb, parancssor módban
azonban nem kell külön mentést végezni, a feltöltés előbb készít egy mentést.
Ha nincs pipa a "Feltöltés saját FTP szerverre" jelölőnégyzetben, akkor a szoftver fejlesztő központ
szerverére történik a feltöltés. Ezt csak külön kérésre, diagnosztikai okokból lehet igénybe venni.

Letöltés
Az előzőleg feltöltött adatbázis mentést lehet letölteni a feltöltési központ kapcsolatban beállított helyről.
Letöltés után a c:\manage\db\mentes\letoltve mappában található a letöltött fájl.

Visszaállítás
Az előzőleg lementett adatbázisfájlból visszaállítja az adatbázist. A visszaállítás történhet közvetlenül a
letöltés után, vagy a "Lementett fájl" mezőben megadott fájlból is.

Figyelem!

Nagyon körültek intően használja a visszaállítást, mert ezzel az ak tuális adatbázis felül lesz írva egy
előző állapotra, és az abban tárolt adatok  többé nem lesznek visszaállíthatóak!

Parancssori futtatás

A mentés (és a visszaállítás) háttérben is futtatható, így akár a Windowsban ütemezett feladatként is
indítható. Az indításkor megadható paraméterek és formátuma:

manageBackup -h [-d:adatbázisnév] parancs

-h Háttérben fut (kötelező parancssori paraméter)
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-d:adatbázisnév A parancs csak ezen az egy adatbázison lesz végrehajtva. Ha ez a paraméter nincs
megadva, akkor az összes adatbázison.

Parancsok:
-m mentés
-f feltöltés
-l letöltés
-v visszaállítás

Parancsmódban használt feltöltés, letöltés, illetve visszaállítás előtt a grafikus felületen be kell állítani a
"Feltöltési központ" mezőcsoportban a kapcsolat adatait, majd a kapcsolat teszttel elmenteni!

Példa

manageBackup -h -d:Catering -m
 a Catering nevű adatbázis mentése az alapértelmezett mentési helyre

manageBackup -h -m
 az összes adatbázis mentése az alapértelmezett mentési helyre

manageBackup -h -d:Catering -f
 a Catering nevű adatbázis mentése, majd feltöltése a kapcsolatban beállított FTP szerverre

manageBackup -h -l
 az összes adatbázis lementés letöltése a kapcsolatban beállított FTP szerverről

manageBackup -h -d:Catering -v
 a Catering nevű adatbázis lementés letöltése a kapcsolatban beállított FTP szerverről, majd
visszaállítása az éles adatbázisba

A Windows feladatütemező beállítása során ügyeljen a parancsfájl, az argumentumok (azaz
paraméterek pl: -h -m), és az indítás helyének pontos beállítására:
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2 Közkonyha program

A program közétkeztetéshez és élelmezéshez kifejlesztett alkalmazás, komplex élelmezési feladatok
ellátására készült. A szoftver segítségével a teljes konyhai adminisztráció elvégezhető. Az étlap
tervezés, alapanyag és készletnyilvántartás mellett képes leltározásra, receptúra létrehozásra, illetve
anyagkiszabatra is.
A program a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak ellenőrzésére is alkalmas. Az ellenőrzést
nem csak receptúra szinten végzi, hanem teljes ételsor, valamint a rendeletben meghatározott, egyben
ellenőrizendő élelmezési napok (pl. dekád) összefüggésében is vizsgálja. 

Egyszerre több példányban is futtatható, így egyes műveletek párhuzamosan is végezhetők. A tálcán az
alkalmazás gomb felirata az aktuális "menü - konyha" tartalmat mutatja. A programok közti váltáskor így
könnyen beazonosítható.

A program a Navigátorban látható három fő szekcióra bontható:

Étkeztetés
Alapadatok
Törzsadatok
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2.1 Hogyan kezdjem el?

Ez a leírás a program használatbavételéhez nyújt segítséget. A hivatkozásokat ilyen betűkkel
formátumot kaptak, ezekre kattintva megismerheti az lépésekhez tartozó súgót.

Első lépések
1. Ellenőrizze a regisztrációs adatokat a Konyha modulban. Ha elírást talál, haladéktalanul vegye fel a

kapcsolatot a fejlesztővel!
2. Állítsa be, hogy melyik Intézményeket szolgálja ki a konyha
3. Határozza meg, hogy az egyes intézményeken belül milyen (kor)Csoportok vannak
4. Egy leltározás után rögzítse be a raktár Nyitó készletét

Hetente
Tervezze meg az Étlapot
Ellenőrizze az étlapon szereplő Receptúrákat, ha szükséges a helyi főzési szokásoknak
megfelelően korrigálja az alapanyagokat. Nézze át a receptúrákban lévő alapanyagok adatait,
élettani értékeit, allergén anyagait! Ha szükséges korrigálja azokat!
Adja meg a Heti létszámadatokat

Naponta
Vételezze be a készletére a szállítón beérkező alapanyagokat
Generálja le az Alapanyag kiszabatot
A nap végén korrigálja az alapanyag kiszabaton a ténylegesen kiadott mennyiséget, majd
Zárja le a kiszabatot, és indítsa el a raktári kivételezést

2.2 Belépés

A programba alapértelmezésben két felhasználói név van beépítve, eltérő jogkörrel.

Egy általános jogosultságú felhasználó, aki eléri és módosíthatja a napi munka során használt
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műveleteket. A felhasználói neve: Felhasználó jelszava: a
Valamint egy ellenőrzési jogkörrel felruházott felhasználó, aki az elrontott elnevezéseket, véletlenül
zárolt adatokat módosíthatja. A belépési neve: Felügyelő jelszava: b

A neveknél és a jelszónál is számít a kis- és nagybetű és az ékezetek.

A felügyelő jogai:
módosíthatja a receptúrák elnevezését
módosíthatja az alapanyagok elnevezését
feloldhatja a lezárt étlapot
feloldhatja a lezárt anyagkiszabatot
módosíthatja a norma kezdeti dátumát
törölheti a leltár lezárás dátumát, ha még nem készült bizonylatolás

A jelszavak természetesen módosíthatók, amit ajánlott a program használatba vétele után mielőbb
megtenni a Felhasználói beállításoknál ismertetett módon.

Figyelem!

Semmiképp ne használja a felügyelő nevet a napi munka során! A védelmek az Ön adatainak
biztonságát szolgálják.

2.3 Alapadatok

Az alapadatokban azok a modulok találhatók, amelyek a konyha működésének alap adatait
szolgáltatják. Itt olyan törzsadatok találhatók, amelyeknek a karbantartása a felhasználó feladata.

Az alapadatokhoz tartozó elemek:

Alapanyag
ÁFA kulcs
Beszállító
Csoport
Intézmény
Konyha
Norma
Receptúra
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2.3.1 Alapanyag

Az ételkészítés és az étlap összeállítás egyik legfontosabb építőeleme az alapanyag. Ebben a
modulban lehet beállítani az alapanyag minden tulajdonságát, amire épül a receptúra, valamint az étlap
ellenőrző rendszer. Fontos tehát, hogy a figyelmesen töltse ki az alapanyag adatait!

Megnevezés
Az alapanyag egyedi megnevezése.

Mértékegység
A receptúrában használt mértékegység (általában 100 főre megadott értékekhez, tehát kilogramm és
liter nagyságrendben).

Csomagolási mértékegység
Bevételezésnél használható mértékegység, ha eltér a receptúrákban használt mértékegységtől. Például,
ha egy fűszer bevételezése jellemzően 6 grammos kiszerelésű zacskókban történik, akkor érdemes ezt
a mértékegységet beállítani, és bevételezéskor a program átszámolja majd a tárolási mennyiségre.

Élelmiszer csoport
Kiemelt fontosságú tulajdonság, több ellenőrzés erre az értékre figyel.

Alapanyag csoport
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Bár nem kötelező tulajdonság, mivel nem minden alapanyag tartozik csoportba, de az ellenőrzések
szintén figyelik.

ÁFA csoport
Alapértelmezés szerinti ÁFA csoport.

Tisztítási veszteség
Az anyagkiszabat generálás az itt megadott százalékkal többet számol a szükséges mennyiséghez.

Kerekítés
Azoknál az alapanyagoknál, amiket nem lehet felosztani (például tojás, müzli szelet) be kell állítani a
kerekítést.

Önállóan adható
Az ételsorban önállóan adható alapanyagok (például alma, kifli).

Élettani értékek
A program tetszés szerinti élettani érték rögzítését teszi lehetővé. Az élettani értékeket 100 grammra,
illetve 100 milliliterre vonatkoztatva kell megadni.

Allergén anyagok
Az alapanyagban található allergén anyagok listája. A receptúrában és az étlapon az itt kiválasztott
allergén anyagok fognak megjelenni.

Címkék
A címkék segítségével olyan tulajdonságot rendelhetünk az alapanyaghoz, amit nem számokban
fejezünk ki, hanem szövegesen, például "teljes kiőrlésű". 

2.3.1.1 Élettani érték

Az élettani értékek megadásának lépései:
1. Válassza ki az élettani törzsből a rögzítendő érték nevét
2. Adja meg a mennyiséget (100 grammra, illetve 100 milliliterre vonatkoztatva)
3. Mentse el a rekordot!
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2.3.1.2 Allergén anyag kiválasztás

Az allergén anyagok kiválasztásának lépései:
1. Kattintson a kiválasztott allergén anyagok előtt található jelölőnégyzetbe
2. Mentsen a  Kiválasztottak felírása  gombbal
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2.3.1.3 Alapanyag receptben

2.3.1.4 Csoportos alapanyag csere

Ezzel az eszközzel egy gombnyomással lecserélhet egy alapanyagot az összes receptúrában. Erre
például akkor lehet szükség, amikor egy alapanyagot tartósan másik márkával helyettesítenek, aminek
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eltérnek az élettani értékei.

Az alapanyag csere lépései:
1. Válassza ki a lecserélendő alapanyagot
2. Adja meg az új alapanyagot (az alapanyag törzsben már szerepelnie kell)
3. Nyomja meg a  Csere  gombot! Ha a lecserélendő alapanyag jelenleg nem szerepel egy

receptúrában sem, akkor figyelmeztető üzenetet kap, és nincs csere. Ha szerepel, akkor egy
listában ellenőrizheti, hogy mely receptúrákat fogja érinteni a csere. Folytatás esetén az
alapanyagok lecserélődnek.

Ötlet

Ha nem minden receptúrában akarja végrehajtani az alapanyag cserét, csak egy megadott
receptcsoportban, állítsa be a receptcsoportot is!

2.3.1.5 Alapanyag másolás

Ha nagyon hasonló alapanyagot kell rögzíteni, mint ami már szerepel a törzsben, akkor könnyebb és
gyorsabb az alapanyag másolást használni. 

Az alapanyag másolás lépései:
1. Válassza ki a lemásolandó alapanyagot
2. Nyomja meg az ablak alján található  Alapanyag másolás  gombot
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3. Nevezze el az új alapanyagot (a név legyen egyedi)
4. Mentse el az új alapanyagot!

2.3.1.6 Alapanyag tulajdonság másolás

Akkor használjuk, amikor egy meglévő alapanyagra kell a kiválasztott anyag tulajdonságai másolni. Erre
akkor lehet szükség, amikor a meglévő alapanyag már része egy, vagy több receptúrának.
Lehetőség van külön-külön, vagy minden tulajdonság (címkék, allergén anyagok, élettani értékek)
átmásolására.

A tulajdonság másolás lépései:
1. Válassza ki az alapanyag ablak Tulajdonság másolás fülét
2. Keresse ki azt a meglévő alapanyagot, amire rá fogja másolni ennek az alapanyagnak a

tulajdonságait
3. Válassza ki a másolandó tulajdonságokat (alapesetben minden ki van választva)
4. Nyomja meg a  Másolás indítás  gombot!

Figyelem!

Átmásolással a kiválasztott alapanyag addigi tulajdonságai felül lesznek írva!
Miután minden másolással végzett, az ablakot a Mentés gombbal zárja be, különben a másolások
vissza lesznek vonva!
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Ötlet

Ha a kiválasztott alapanyag több receptúrában is szerepel, akkor a másolás kicsit hosszabb ideig
tarthat, mert az érintett receptúrák élettani értékei frissülnek.

2.3.2 Receptúra

A receptúra a program egyik kiemelt építőköve. A struktúrában alulról támaszkodik az alapanyagoknál
rögzített értékekre, és felfelé adatokat szolgáltat az étlap felé. Körültekintően töltse ki az adatokat, az
ellenőrzések és a kiszabat az itt meghatározott értékek alapján dolgoznak!

A receptúra ablak felső részén látható a recept általános adatai:

Megnevezés
Minden receptúra névnek egyedinek kell lennie. A program több konyha adatait képes kezelni, de a
konyhák közös receptúra törzzsel dolgoznak.
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Étlapon megjelenő név
Ebben a mezőben megadható, hogy a kinyomtatott étlapra milyen néven kerüljön fel a receptúra. Ha
nincs kitöltve, akkor a megnevezésnél megadott név jelenik meg.

Étel csoport
Kötelező mező, az ellenőrzések az itt megadott érték alapján sorolják be a receptúrát.

Étel alcsoport
Egyes étel csoportok további alcsoportokba sorolhatók. Fontos, hogy kitöltés során ezt a mezőt is
ellenőrizze! Például a gyümölcsmártás a főzelékek ételcsoportba tartozik, azon belül a mártás
alcsoportba, amire külön szabályok vonatkoznak.

Adag
A hozzávalóknál megadott mennyiségek hány adagra vonatkoznak. Alapértelmezés szerint 100
adag van beállítva, de ez tetszés szerint módosítható rögzítéskor. A program ennek az értéknek
megfelelően számolja ki az anyagkiszabatot.

Hideg
A jelölő négyzetben elhelyezett pipával lehet jelezni, hogy a receptúra hideg étel. Ezt az
ellenőrzések fontos megjelölni.

Zárolt
Többfelhasználós környezetben indokolt a receptek lezárása a többi felhasználó által végzett
módosítások megakadályozására. A receptúra továbbra is olvasható, lemásolható, nyomtatható és
az étlapban felhasználható marad, csak a tartalma nem módosítható. A lezárt receptúrát a lezárást
végző felhasználó, és a Felügyelő felhasználó oldhatja fel.

Recept csoport
Minden egyes receptúra tartozik valamelyik recept csoporthoz. A recept csoportokat
tetszőlegesen alakíthatja ki a törzsadatok között.

1 elkészített adag mennyisége
A kiszállítás modulhoz tartozó mező, amiben megadható, hogy egy felnőtt adag elkészített
mennyisége hány kilogramm, illetve liter. A többi korosztály mennyisége ebből az adatból
arányosan lesz kiszámolva, és kerül rá a kiszállítási nyomtatványra.

Az ablak középső részén látható a hozzávalók adatrács.

Új hozzávalót a  Hozzáadás  gombbal lehet felvinni, meglévőt a  Módosítás  gombbal lehet
karbantartani. Az esetleges téves felvitelt a  Törléssel  lehet eltávolítani.
Az alapanyag részletes adatait az  Alapanyag adatai  gombbal lehet gyorsan megtekinteni, illetve
szükség esetleg módosítani. Az alapanyag készlet adatai is megtekinthetők a  Készlet  gomb
megnyomásával.

Az ablak alsó felében található füleken érhetők el a receptúrához kapcsolódó adatok:

Allergén anyagok
Az alapanyagoknál megadott allergén anyagok összesítése.

Élettani értékek
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Az alapanyagok élettani értékének összesítése.

Recept és hozzávalók címkéi
A címkék segítségével a receptúra olyan tulajdonságait lehet megadni, amelyek számokban nem
kifejezhetők. Például a bő zsiradékban készült étel. A címkéket lehet magához a recepthez és egy-
egy hozzávalóhoz is rendelni.

Figyelem!

A címkék fontos szerepet játszanak az ellenőrzések értékelésénél, és a kiszabat számításánál is,
ezért ügyeljen helyes használatukra!

Elkészítés leírása
Az elkészítés szabadon kitölthető mező.

Alapanyag költség
A program korosztályonként számolja a legfrissebb adatok alapján a készlet súlyozott értékéből
az aktuális alapanyag költséget. Ha valamelyik hozzávaló ára nem ismert, mert még sosem volt a
raktáron, akkor piros felirat figyelmeztet a helytelen értékre.

A kiszabat ellenőrzései
A táblázat összefoglalja, hogy a beállított hozzávalók alapján melyik ellenőrzés aktiválódott.

Mentés után a receptúra nevét csak azok a felhasználók módosíthatják, akik tagjai az "Ellenőrzés" nevű
csoportnak.
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2.3.2.1 Hozzávaló

A hozzávaló kitöltésekor ki kell választani az alapanyagot a törzsből, majd meg kell adni az
alapértelmezett mennyiséget, ami megfelel a felnőtt korosztálynak számolt mennyiséggel a
receptúrában megadott adag viszonylatában (alapértelmezésben 100 adag). Az ablak alsó részében a
korosztályokra lebontott mennyiség jelenik meg. A mennyiség a korosztályoknál beállított alapanyag
hányadból számolódik ki. A mennyiség 4 tizedes jegyig számol, ez elegendő a grammban megadott
mennyiségek (például fűszerek) felosztásához is. A kerekítésre jelölt alapanyagok (például a tojás)
csak egész részig osztódnak fel. A kiszámolt értékek korosztályonként felülírhatók a Mennyiség
cellában közvetlenül.

Az alul található  Összes korosztály  gomb a még hiányzó korosztályokat tölti fel, a  Mennyiségi
korrekció  gomb pedig beállítja az alapanyag hányadból kiszámolt értéket minden korosztályra (ha már
módosított a mennyiségeken, akkor azok az értékek felül lesznek írva!).

A hozzávaló megadásának lépései:
1. Válassza ki az alapanyagot (csak azok jelennek meg a listában, amik a receptúrában még nem

szerepeltek)
2. Adja meg a felnőtt korosztályra vonatkozó mennyiséget (ha több összetevőhöz is kell az

alapanyagból, akkor az összesített mennyiséget, például olajnál)
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3. Szükség esetén módosítsa a korosztályonként kiszámolt mennyiséget
4. Mentse el a rekordot

2.3.2.2 Receptúra élettani értékei
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2.3.2.3 Receptúra nyomtatási képe
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2.3.2.4 Kiszabat ellenőrzései

2.3.2.5 Receptúra, hozzávalók címkéi

A receptúrához adott címkéknél ki kell választani a listából a felírandó címkéket.
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Hozzávalók címkéinél előbb ki kell választani a hozzávalót, amihez a címke tartozik, majd magát a
címkét.

Példa

Ha az étolajhoz hozzá van rendelve a "bő zsiradékban sütéshez" címke, akkor az étolaj élettani
értékeinek csak a 30%-a számolódik el a receptúrában.
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2.3.2.6 Receptúra másolás

Ha nagyon hasonló receptúrát kell rögzíteni, mint ami már szerepel a törzsben, akkor könnyebb és
gyorsabb a Recept másolást használni. 

A receptúra másolás lépései:
1. Válassza ki, és nyissa meg a lemásolandó receptúrát
2. Nyomja meg az  Recept másolás  gombot
3. Nevezze el az új receptet (a név legyen egyedi)
4. Mentse el az új receptet

A recept minden tulajdonsága (hozzávalók mennyiségei korosztályonként, címkék stb.) lemásolódik az
új receptúrába.
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2.3.3 ÁFA kulcs

A vonatkozó törvények változása miatt az alapanyagok ÁFA tartalma is változik. Fontos, hogy ilyenkor
nem az előző értéket kell felülírni, hanem egy új ÁFA kulcsot felvenni, az érvényesség kezdeti
dátumának megadásával.
A program úgy dolgozik az ÁFA tartalommal, hogy úgynevezett ÁFA csoportokba sorolja az
alapanyagokat. Ezzel a megoldással nem kell az összes alapanyag ÁFÁ-ját módosítani egy
változáskor, csupán az ÁFA csoportnak új kulcsot rögzíteni. Minden olyan alapanyag, ami az érintett
ÁFA csoporthoz tartozik, a megadott dátumtól az új kulcsot fogja használni.

Az új ÁFA kulcs megadásának lépései:
1. Válassza ki az ÁFA csoportot
2. Adja meg a kezdeti dátumot
3. Írja be az új százalékot (% jel nélkül)
4. Mentse az új rekordot!
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2.3.4 Beszállító

Az alapanyag készlet bevételezésekor kötelező kitölteni a beszállítót. A kiválasztható beszállítók adatait
itt lehet adminisztrálni. Csak a név mező kötelező, de a könnyebb kapcsolattartáshoz érdemes minél
több mezőt kitölteni.
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2.3.5 Csoport

A csoportok intézményekhez kötődnek. Jellemző tulajdonságuk a korosztály, és a megnevezésük.

Itt adható meg a kiszállítási hányad is, ha eltér a korosztályhoz tartozó alapértelmezéstől. Ezzel a
lehetőséggel lehet például a szociálisan rászoruló csoportoknak a korosztálytól eltérő, emelt adagot
adni.
Ha a kiszállítási hányad értékét 0 % -on hagyja, akkor nem 0, hanem a korosztálynál megadott értékek
lesznek számítva a kiszállításnál.

Ha a csoport tagjainak létszámát nem egyben akarja kezelni, hanem személyenként vezeti akkor pipálja
ki a Étkezés nyilvántartás modulban jelölőnégyzetet! Figyelem, ez a beállítás nem vonható vissza!

Az étkezés elszámolás modul az itt megadott ÁFA kulccsal számolja el az étkezéseket.
Az inaktívra állított csoportok nem nem választhatók ki a létszám beállításoknál, és az étkezés
elszámolásoknál.
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2.3.6 Csoport tagság

Ha a csoportot az étkezés nyilvántartás modulban kezeli, akkor a csoport tagjai a tagok fülön
láthatók. Ugyanitt a közös csoport váltás és a lezárás is elvégezhető.

Közös csoport váltás lépései (például az alsós csoportból a felsősbe kerüléskor):
1. Válassza ki az új csoportot
2. Állítsa be a váltás dátumát
3. Nyomja meg a Csoport váltás gombot

Közös csoport tagság lezárás lépései
1. Állítsa be a lezárás dátumát
2. Nyomja meg a Csoport tagság lezárás gombot

Közös teljes lezárás lépései 
1. Állítsa be a lezárás dátumát
2. Nyomja meg a Tagok teljes lezárása gombot
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Figyelem!

Azok a tagok, akiknek hátralékuk van, nem lesznek átvezetve!

2.3.7 Intézmény

Az intézmények közvetlenül a konyha alatt állnak a hierarchiában. Hozzájuk tartoznak a csoportok. Az
inaktívra állított intézmények csoportjai nem választhatók ki a létszám beállításoknál, és az étkezés
elszámolásoknál. Az intézmény inaktív státuszát öröklik az intézményhez tartozó csoportok.
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2.3.8 Konyha

A konyha áll a hierarchia csúcsán. Semmilyen adata nem változtatható. A konyha alá tartoznak
közvetlenül az intézmények (azokhoz a csoportok), a menük, a létszámok, illetve a raktár. 
A konyha saját logo-ja kerül az étlapra és a bizonylatokra. A bizonylatok számában a konyhához
rendelt kód szerepel.

2.3.9 Raktár

Alapesetben a konyhához egy raktár tartozik, ebben történik a készlet mozgás. 

A készlet modulban viszont lehetőség van egy konyhához több raktárat létrehozni. Minden olyan
mozgás, ami a készlethez köthető, a létrehozott raktárakkal is elvégezhető: például a rendezvény,
vagy az A la carte rendelések alapanyag kivételezése. Kivétel a közétkeztetés anyagkiszabatának
kivételezése. 

A raktárba lehet közvetlenül is bevételezni, vagy áthelyezni másik raktárból készleteket a 
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készletmozgás modulban.

Figyelem!

Az aktuális raktár a Hely kiválasztóval állítható be.

2.3.10 Norma

A normában beállított értékek alapján számolja ki a program a befolyt összeget. Minden konyhának
saját normát lehet beállítani csoportonként és étkezés típusonként.
A norma időszakonként változhat, ezért időszakokra vonatkozik. Új norma beállítása előtt ez előzőt le
kell zárni az Ig mező kitöltésével.

Új norma beállításának lépései:
1. Válassza ki az étkezés típust, majd a csoportot
2. Adja meg az érték mezőben a norma értékét
3. Adja meg az étkezés elszámolás modulban felhasználásra kerülő nettó egységárat
4. Mentse le a rekordot
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2.3.11 Felhasználó adminisztráció

A program két előre definiált felhasználói nevet tartalmaz, a Felhasználó-t és a Felügyelő-t. Az egyes
felhasználókhoz rendelt jogosultságok a Belépés oldalon olvashatók. Ön korlátlan számban további
felhasználókat hozhat létre. Megadhatja, hogy melyik felhasználó melyik konyhához/raktárhoz és
milyen jogosultsággal férhet hozzá.

A felhasználó adminisztráció lépései:
Lépjen be Felügyelő névvel!
Válassza ki a  Beállítás / Felhasználó adminisztráció modult!
Hozzon létre új bejegyzést! ( Ins )
Töltse ki a mezőket! Adja meg a belépési nevet, teljes nevet és a jelszót! A jelszót az új
felhasználónak az első belépéskor meg kell adni, amit meg is tud változtatni.
Válassza ki, hogy melyik konyha/raktár adatait láthatja!
Adja meg, hogy melyik előre definiált jogkört örökli!

Ha a későbbiekben meg akarja szüntetni a felhasználói fiókot, akkor töltse ki a Lezárva mezőt!

Vonalkód nyomtatás
A felhasználóhoz tartozó egyedi vonalkód kinyomtatható, melyet az A La Carte modulban használhat a
rendelés leadás azonosításakor.
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Figyelem!

A Felhasználó és a Felügyelő nevű felhasználók az összes konyhához hozzáférnek! Ha szükséges,
változtassa meg a jelszavukat!

Ötlet

Ha egy felhasználónak több konyhához/raktárhoz is szeretne jogosultságot adni, akkor létre kell hoznia
egy új felhasználót, azonos névvel (és jelszóval) mindegyik konyhához/raktárhoz.
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2.4 Étkeztetés

Az étkeztetésben található elemek:

Anyagkiszabat
Étlap
Heti létszám
Készlet
Készlet mozgás
Kifizetés
Leltár
Listák, lekérdezések
Rendezvény

2.4.1 Közétkeztetés modul
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2.4.1.1 Anyagkiszabat

Az anyagkiszabat tartalmazza a kiválasztott napra kiszabott alapanyag szükségletet konyha szinten. A
létrehozott étlapok, és a beállított létszámok alapján generálódik le. Tehát addig, amíg ezt a két tételt
létre nem hozta, az anyagkiszabat nem jön létre. Az anyagkiszabat a megadott dátum készletével
dolgozik.

Az aleszköztár vezérlőgombjai

Generálás
A bal alsó sarokban található  Generálás  gombbal indítható az alapanyagok kigyűjtése. A kigyűjtés a
megadott létszámok, és a konyhához tartozó étlapok alapján kigyűjti a receptúrákban található
korcsoportonkénti alapanyag szükségletet. Az alapanyagokhoz kikeresi a raktárban található készlet
aktuális súlyozott árát. A készleten nem, vagy nem elegendő mennyiségben lévő tételek pirossal vannak
írva.

Az alapanyag mennyiség tartalmazza az alapanyagnál megadott tisztítási veszteséget is.
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2.4.1.1.1  Anyagkiszabat mennyiség módosítás

A mennyiség módosítás egy kiválasztott alapanyagnak az anyagkiszabaton található összmennyiségét
módosítja le mennyiségarányosan. Ez azt jelenti, hogy a létszám, a korosztály, valamint a receptúrában
megadott mennyiség arányában az összes előfordulás között arányosan.

2.4.1.1.2  Anyagkiszabat alapanyag csere

Az anyagkiszabat generáláskor az étlapon szereplő receptúrákban megadott alapanyagokat gyűjti ki.
Ha ettől a főzés során eltérünk (akár a raktárkészlet, akár a szezonális alapanyagok miatt), az
alapanyag cserével az anyagkiszabaton szereplő kiválasztott alapanyagot egyszerre lecserélhető egy
másik alapanyagra.

Az eredeti alapanyag nem lesz kitörölve az anyagkiszabatról, csak a kiadott mennyisége módosul
nullára.
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2.4.1.1.3  Anyagkiszabat alapanyag mennyiség

Az anyagkiszabaton szereplő anyagokhoz összesített mennyiségek jelennek meg. Az összesítés
kibontása tekinthető meg, és módosítható ebben az ablakban. 

A tételek mennyiségének módosításához kattintson a Kiadott mennyiség oszlop kiválasztott sorában,
majd írja be a ténylegesen kiadott mennyiséget.
Egy sor törléséhez válassza ki a sort, majd nyomja meg a Törlés gombot. A művelet végén az
anyagkiszabat mennyiségei és értékei frissülnek.

A Kiadott mennyiség tartalmazza a Tisztítási veszteség mennyiségét. Ha módosítjuk a Kiadott
mennyiséget, akkor a tisztítási veszteség is változik, az alapanyagnál megadott tisztítási veszteség
százalékának megfelelően. Amennyiben a tisztítási veszteség a beállítottal ellentétben más mértékű
(akár nulla), akkor a Tisztítási veszteség mezőben lévő érték módosításával ez felülbírálható. 
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2.4.1.1.4  Anyagkiszabat módosítás

Az anyagkiszabat módosításánál meg kell határozni, hogy milyen alapanyag került kiadásra, a
mennyiséget, és a felhasználás helyét. Ha nincs raktáron a receptúrában szereplő alapanyag, de van
helyette másik, amivel helyettesíthető, változtassa meg az alapanyagot! A mennyiség mezőben kell
megadni a ténylegesen kiadott mennyiséget. 

A felhasználás helye kétféle módon adható meg. Vagy egy kiválasztott konkrét helyre kerül, vagy a
programra bízzuk a mennyiség szétosztását arányosan a létszám függvényében. A szétosztásnál meg
lehet adni, hogy az étlapon melyik alapanyaghoz kapcsolódik a szétosztásra kerülő alapanyag, valamint
azt is, hogy melyik étlap tételhez. Ezzel elkerülhető, hogy olyan ételek kapjanak az alapanyagból,
amiben ugyan szerepel, de a mennyiségük nem változtatható (például ha többletként felhasznált vajat
kell szétosztani, akkor nem kerülhet a vajas kenyér receptúrába, de a krumplipüré receptúrába igen).
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2.4.1.1.5  Anyagkiszabat módosítás arányosan

Ebben a példában a programra bízzuk az alapanyag arányos szétosztását a létszámnak és a
receptúrában meghatározott mennyiségnek megfelelően.

A szétosztás lépései:
Az anyagkiszabat ablak eszköztárán nyomja meg a  Hozzáadás  gombot
Az anyagkiszabat tétel ablakban adja meg a következő mezőket:

Alapanyag: melyik alapanyagot akarja szétosztani új mennyiséggel. Kiválasztás után
megjelenik a kiszabaton lévő összesített mennyiség, és a készleten lévő mennyiség (a
kiszabat napján)
Össz mennyiség ténylegesen: amennyit szét akar osztani. A program beállítja a Mennyiség
mezőben az össz mennyiség és a tényleges mennyiség különbségét. Ha olyan alapanyagot
választott, ami eredetileg nem szerepelt a kiszabaton, akkor a Mennyiség mezőbe írja a
szétosztandó mennyiséget!
Nyomja meg a Szétosztás arányosan rádiógombot
Alapanyag kiszabaton: válassza ki melyik alapanyag arányának mintájára történjen a
szétosztás.

http://www.kozkonyha.hu


Közkonyha program 111

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

Zárja be az ablakot a  Mentés  gombbal!

Az anyagkiszabat ablakban ellenőrizheti a program által legenerált sorokat:

A képernyőképen az első két sor az eredetileg legenerált mennyiség, összesen 2,3 Kg. Az arányos
szétosztás hozta létre a harmadik, és a negyedik sorokat, amelyekkel így együtt összesen 1,5 Kg lett a
végeredmény.

2.4.1.1.6  Anyagkiszabathoz hozzáadott raktári kivételezés
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Lehetőség van az anyagkiszabattal párhuzamosan raktári kivételezést is kezelni. Ennek az az előnye,
hogy az anyagkiszabatban szereplő alapanyag értékek és a raktári kivételezés anyag értékei együtt
vannak számolva. Megtekinthető az aznapi raktárkészlet maradék mennyisége, valamint könnyen
összevethető a norma értéke az összesített alapanyag értékekkel.

Raktári kivételezés lépései:
A bal alsó sarokban található Maradék készletről mezőcsoportban nyomja meg a Hozzáadás
gombot
Az megjelenő Anyagkiszabat plusz ablakban nyomja meg az Alapanyag választó mező kereső
gombját
A rekordkiválasztó ablakban megjelennek az aznapi raktárkészlet adatai.
Válasszon ki egy alapanyagot
Adja meg a mennyiséget (maximálisan csak a készleten maradó mennyiséget lehet megadni)
Mentse el a rekordot: az anyagkiszabat ablakban frissülnek az Érték mezők tartalma.

A lezárt anyagkiszabat után elvégzett raktári kivételezés ezeket a plusz anyagokat is beleszámolja.

Figyelem!

Ezzel a módszerrel kivételezett alapanyagok nem kapcsolódnak sem csoporthoz, sem az étlaphoz,
csak a raktárkészlet csökken!
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2.4.1.1.7  Anyagkiszabat ellenőrzés

Az ellenőrzés kiszámolja az egy főre eső alapanyag mennyiségeket, és a megengedettől eltérő
mennyiségeket az ellenőrzés panelen mutatja meg. Az Info oszlopban látható, hogy melyik élelmiszer
melyik korosztálynak adva nem felel meg a Min. - Max. oszlopban megjelenített értékhatároknak.

2.4.1.1.8  Anyagkiszabat sztornó

Az anyagkiszabaton a Kivételezés raktárról gombbal elkészül a raktári kivételezés (az aznapi készlet
erejéig). Ezzel párhuzamosan készül egy készlet mozgás bizonylat is. Az elrontott kivételezést a
készlet mozgások között lehet korrigálni egy sztornó bizonylattal. A Kiadás kiszabatra típusú
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bizonylatokat csak az Ellenőrzés csoport tagjai tudják sztornózni.

Az anyagkiszabat sztornózás lépései:
1. Lépjen be Felügyelő nevű felhasználóval kell belépni a programba.
2. Lépjen a Készlet mozgás modulba
3. Nyomja meg az Új bejegyzés gombot
4. Állítsa be a Dátum mezőben a mozgás dátumát
5. Válassza a Sztornó típusú mozgást a Mozgásnem mezőben
6. Adja meg a sztornózandó bizonylat számát a Sztornózott bizonylat mezőben
7. Mentse a bizonylatot!

A lesztornózott anyagkiszabat zárolása feloldódik, és a hivatkozott kivételi bizonylat bizonylat kitörlődik.
Az anyagkiszabat tartalma érintetlen marad, a szükséges változásokat vezesse át, majd készítsen új
kivételezést a kiszabat lezárása után.

Figyelem!

A készlet mozgás a dátum mezőben megadott dátumra lesz bejegyezve! Célszerű az anyagkiszabat
dátumát beállítani, mivel a készleten azon a napon fog megjelenni.
Ha több készletmozgást kell sztornózni, akkor időben visszafelé haladva sztornózza a bizonylatokat!

2.4.1.2 Étlap

Az étlap tervező ablak könnyen átlátható, egyszerűen szerkeszthető. Használata pillanatok alatt
elsajátítható, a beépített ellenőrzések pedig biztosítják a jogszabálynak megfelelő étlap kiállítását.

Az étlap tervező ablak felépítése

Étlap fej

Konyha
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Nem módosítható, a főablakban beállított konyha nevét tartalmazza.

Időszak
Heti bontásban állítható be,hogy étlap melyik időszakra vonatkozik.

Menü
A konyha korlátlan számú menüt kezelhet. Az ellenőrzések azonban megkövetelik, hogy ne csak
egy hét, hanem akár tíz étkeztetési nap adatai legyenek összevetve. Ezt a program úgy oldja meg,
hogy a menük láncba vannak fűzve. A lánc minden elemének ugyanaz a neve (pl. "A menü", "B
menü"), csak az időszak más. Az ellenőrzés a láncra fűzött menükön halad végig. Konyhánként
egyedinek kell lennie a menü elnevezésének, tehát minden konyhában lehet egy "A. menü", de a
két konyha azonos nevű menüi nem kapcsolódnak össze! Az új étlap rögzítésekor tehát vagy egy
meglévő láncot folytat a menü nevének kiválasztásával, vagy egy új láncot indít az Új menüsor
mezőbe írt új névvel.

Lezárva
Az étlap mindaddig módosítható, amíg le nincs zárva. A program megengedi, hogy az elmúlt
dátumhoz tartozó étlapot is módosítsák (például elmaradt adminisztráció miatt), de figyelmeztetést
küld a dátum miatt.

Allergén kiemelés

Az étlap tervezéshez nyújtott hasznos segítség, hogy egy kiválasztott allergén anyagot tartalmazó
ételsor piros színnel jelenik meg. A speciális, például lisztérzékenyeknek készített étlapokat így
gyorsabb és biztonságosabb ellenőrizni.
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2.4.1.2.1  Ételsor módosítás

Az étlap összeállítást és az ételsor szerkesztést nagyon könnyű elvégezni. 

Az ételsor szerkesztés lépései:
1. Dupla kattintással nyissa meg a szerkesztendő ételsort
2. Az ételsor csoportban válasszon hogy alapanyagot, vagy receptúrát akar-e beilleszteni az

ételsorba
3. Kezdje el begépelni az alapanyag, vagy a receptúra megnevezésének egy jellemző részét a

választó mezőbe
4. Ha alapanyagot  választott, akkor adja meg a mennyiséget
5. Nyomja meg a  Hozzáadás  gombot!

Ismételje a meg a lépéseket az összes tétel felviteléig! Szükség esetén törölje a tévesen felvitt tételeket
a  Törlés  gombbal!
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2.4.1.2.2  Ételsor mozgatás egérrel

Ezzel a lehetőséggel kényelmesen, gyorsan a teljes ételsor áthelyezhető egy másik helyre. Nem csak
mozgatni, hanem másolni is lehet az ételsort, vagyis másoláskor az eredeti helyen is megmarad az
ételsor.

Mozgatás
1. Kattintson az áthelyezendő ételsoron
2. Tartsa lenyomva az egér bal gombját, és húzza az ételsort az új helyre
3. Engedje el az egér gombját

Másolás
Megegyezik a mozgatással, de tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt!
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2.4.1.2.3  Recept kiválasztás

A megfelelő receptúra kiválasztásához számos segítséget nyújt a program:
o A receptúra nevében szereplő karakterek begépelésével csak azok a receptek jelennek meg,

amelyeknek a nevében a beírt karakterek szerepelnek
o Az  Összes rekord  lehívása gomb hatására bekapcsolódnak a szűrők. A szűrőkkel gyorsan

kiválasztható, hogy milyen étel-, vagy recept csoportot akar megjeleníteni
o A már lehívott receptek között is használható a gyors-keresés: kezdje el begépelni a receptúra

nevét!

Dupla kattintással, vagy az  OK  gombra kattintva válassza ki a megfelelő receptúrát!
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2.4.1.2.4  Étlap másolás

Az étlapról egyetlen gombnyomással készíthet másolatot. Lehetősége van a teljes étlap másolására,
vagy a kiválasztott napok másolására is. A másolat készülhet az adott konyhán belül egy másik
menüre, új menüre,  másik időszakra, vagy akár egy másik konyhára. 

A teljes étlap másolás lépései:
1. Nyomja meg az  Étlap másolás  gombot
2. A menüből válassza a Teljes étlap másolás parancsot
3. Az új étlap ablakban válassza ki a konyhát, az időszakot, a menüt (vagy adjon meg nevet az új

menüsornak)
4. Kattintson az  Étlap szerkesztés  gombra az étlap adatok átmásolásához
5. Rögzítse a az új és az eredeti étlapot is a  Mentés  gombbal!
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2.4.1.2.5  Étlap nyomtatási kép

Az étlap nyomtatásakor az Étlap ablakban kiválasztott korosztálynak kiszámolt élettani értékei
jelennek meg. Az 37/2014 EMMI rendelet úgy rendelkezik, hogy minden korosztálynak megfelelő étlapot
ki kell függeszteni, tehát az étlapot annyi példányban kell kinyomtatni, ahány korosztályra főz a konyha
(nyomtatás előtt a korosztályt ki kell választani az étlap ablakban).

Az étlapon fel kell tüntetni az allergén anyagokat. Az egyes ételek után szögletes zárójelben vannak az
allergén kódok, amelyek jelentése az étlap alján találhatók.
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Az étlapon szereplő aláírások szerkeszthetők a Karbantartás menüben.

2.4.1.2.6  Ebéd menü nyomtatás

Általában az ebédnél több menüből is lehet választani, ezért külön ki is lehet nyomtatni a több menüből
összeválogatott ebédek ételsorait. Ez jobb olvashatóságot biztosít az étkezők számára.

Az ebéd menü nyomtatás lépései
1. Nyissa meg a kiválasztott hét bármelyik étlapját
2. Nyomja meg a nyomtatás menü  Ebéd menü nyomtatás  parancsát!
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2.4.1.2.7  Étlapon aláírók beállítása

Egyedileg beállítható, hogy az egyes bizonylatokon milyen aláírók szerepeljenek.

A beállítás lépései:
1. Lépjen a Törzsadatok / Karbantartás modulba
2. Válasza ki az Aláírók fület
3. Válassza ki a Bizonylat típust
4. Adja hozzá az új aláíró megnevezését, vagy törölje a listából

2.4.1.2.8  Étel címke nyomtatás

A kiszállított ételek dobozaira kerülő címkék kinyomtatását lehet ebből az ablakból vezérelni. A
címkéken szerepel a konyha neve, a csomagolás és a fogyaszthatóság dátuma, két sor szabadon
beállítható tartalommal, a menü, és az étel neve, az összetevők, az allergén anyagok, és az élettani
értékek - korosztály megjelöléssel.

A címke nyomtatás az étlapról érhető el, a Nyomtatás menüben. Válassza ki a kinyomtatandó
ételsort, majd a Nyomtatás menüből az Étel címke nyomtatás parancsot!
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A kinyomtatott címkék száma megadható egyedileg, egy kiválasztott csoport létszáma alapján, illetve
az összes csoport létszáma alapján.

Egyedi:
1. Válassza ki az Egyedi rádiógombot (alapértelmezett)
2. Állítsa be a korosztályt
3. Adja meg a példányszámot
4. Nyomja meg a Nyomtatás gombot
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Egy kiválasztott csoport létszáma alapján:
1. Válassza ki az Egy csoport rádiógombot
2. Válassza ki a rádiógomb melletti listából a csoportot
3. Nyomja meg a Nyomtatás gombot
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Összes csoport:
1. Válassza ki az Összes csoport rádiógombot
2. Nyomja meg a Nyomtatás gombot

Korosztály
A címkére kinyomtatásra kerülnek az étel élettani értékei (energia tartalom, szénhidrát, só...), a
kiválasztott korosztálynak megfelelő mennyiségre számoltan. Amikor csoport alapján történik a
nyomtatás, akkor a korosztály és a létszám automatikusan beállítódik.

Csomagolás, fogyaszthatóság dátuma
Az ablak megnyitásakor a csomagolás dátuma az aktuális dátumra, a fogyaszthatóság pedig a kettő
közötti napok számával eltolva áll be. Mindhárom érték tetszés szerint módosítható nyomtatás előtt.

Alapértelmezés szerint az ételsor összes eleme kinyomtatódik, de az Ételsor táblázatban a pipák
kikapcsolásával megadható, hogy melyik ételek címkéi nyomtatódjanak ki.
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A nyomtatási beállításai (címkék mérete, papír mérete, betűméretek, szabadon megadható üzenetek) a 
Karbantartás ablakban állíthatók be.
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2.4.1.2.9  Étlap ellenőrzés

A program kiemelt erőssége az ellenőrzésben található. A 37/2014. EMMI rendelet meglehetősen
összetett szabályokat tartalmaz. Egy kis módosítás az étlapon rengeteg változást idéz elő, mindezt
ellenőrizni és minden szabálynak megfelelni nem egyszerű feladat.

A program egy gombnyomásra ellenőrzi az összes szabályt, az eredményt a jobb oldalon megnyíló
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hibapanelen mutatja meg. 
A táblázat mutatja a hiba pontos helyét, okát, az érintett korosztályt, mennyiségét! Az
ellenőrzés minden részletre kiterjed, amit a rendelet meghatároz. Az ételsor módosítása után futtassa
ismét az ellenőrzést, hogy sikerült-e megfelelően korrigálni a hibát! 

Figyelem!

Az ellenőrzés egyes moduljainak szüksége van a létszám adatokra is. A teljes hibalistát akkor fogja
látni, ha az étlaphoz tartozó létszámok is fel vannak töltve a megadott időszakra.
Ne felejtse el az anyakiszabaton is futtatni ellenőrzést, hogy az ellenőrzés ott is megtalálja a
hibákat!

2.4.1.3 Heti létszám

Heti létszámnál az összesített létszám adatokat kell rögzíteni. A programban lehetőség van
intézményenként (például iskolák, óvodák) külön vezetni a létszám adatokat, de lehet egyeben is.
Fontos, hogy az alapanyagok és az ellenőrzések az itt megadott létszámmal kalkulálnak.

A létszám rögzítésének lépései:
1. Válassza ki az időszakot (a program felkínálja a rögzítést követő hetet)
2. Válassza ki a csoportot (új csoport is rögzíthető itt helyben)
3. Válassza ki a menüt (az  Étlap megtekintés  gombbal innen is megtekinthető a kínálat)
4. Állítsa be a létszámot: kattintson a mezőbe és írja be a számot

2.4.1.3.1  Létszám hierarchia

Az étkeztetésnél megadott létszámok a következő szintekből épül fel:
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Konyha

Intézmény

Csoport (korosztály)

Legalul a csoport található, ami egy korosztályhoz van kötve. A csoport egy intézményhez kötődik, az
intézmény pedig magához a konyhához. Más szavakkal megfogalmazva: a konyha megadott
intézményekre főz, ahol a korosztály szerint létrehozott csoportok vannak.

Példa

A példában szereplő konyhához az alábbi intézmények és csoportjaik tartoznak (zárójelben a
korosztály beállítással):

Intézmé
ny

Bölcsőde Óvoda Általános Iskola Öregek otthona

Csoporto
k

Bölcsisek [Bölcsis
(1-3 év)]

Óvodások [Óvodás
(4-6 év)]

Alsósok [Alsós (7-10
év)]

Idősek [Idős (70.
évtől)]

Nevelők [Felnőtt
(19-69 év)]

Óvónők [Felnőtt (19-
69 év)]

Felsősök [Felsős (11-
14 év)]

Gondozók [Felnőtt
(19-69 év)]

Tanárok [Felnőtt (19-
69 év)]

http://www.kozkonyha.hu


130

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

2.4.1.4 Étkezés elszámolás

Az étkezés elszámolás modulban tetszőleges szempont szerint lehet lekérdezni és összesíteni az
étkezéseket a megadott időintervallumban. A kiválasztott intézményhez tartozó összes-, vagy egy
kiválasztott csoport, illetve egy kiválasztott étkezés típus, vagy az összes egyszerre lekérdezhető. Az
elszámolásban nem vesznek részt az inaktívra állított intézmények és csoportok.
Az elszámolás a normánál megadott nettó egységárral és a csoportnál megadott ÁFA kulccsal
számol. Ha ezek az értékek nincsenek beállítva, akkor 0% ÁFÁ-val, és a norma értékével számol.

Az elszámolás lépései:
1. Válassza ki az intézményt
2. Ha szűrni akar, akkor állítsa be az intézményhez tartozó csoportot
3. Ha szűrni akar, akkor állítsa be az étkezés típust
4. Adja meg az időszakot
5. Nyomja meg a  Generálás  gombot

A lista bővíthető, tehát új feltételek megadása után a Generálás gomb hozzáfűzi az eredményeket az
előző listához. Például, ha egy intézménynek csak két megadott csoportjának akarja lekérdezni az
étkezéseit, akkor először az egyik, majd a másik csoportot kiválasztva lekérdezheti a hozzájuk tartozó
étkezéseket.

Lehetőség van arra is, hogy a lekérdezés eredményéből egyes sorokat kitöröljünk. A Törlés gomb az
aktuális sort kitörli a listából. Ha a SHIFT billentyűvel (folyamatos kijelölés), vagy a CTRL billentyűvel
(egyenkénti kijelölés) több sort jelölünk ki, akkor mindegyik kijelölt sor kitörlődik.

Az eredményt tetszés szerint rendezheti, csoportosíthatja, vagy összesítheti, illetve az így beállított
nézetet el is mentheti a SajátTáblázat* gombjaival.
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Az elszámolásból azonnal számla is készíthető, ha aktiválva van a Számla modul. 
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2.4.1.5 Kiszállítás

A kiszállítás modul kétféle kiszállítást tesz lehetővé:
Az étlapon összeállított ételsorokat emeli fel az ételszállítási jegyzékre. A kiszállított mennyiségeket
a program számolja ki: ha az étlapon alapanyag szerepel, akkor az étlapon megadott mennyiség
kerül fel (ez korosztályonként differenciálható), ha receptúra, akkor a receptúránál megadott
mennyiség a korcsoportnak megadott hányadban. A modul lehetővé teszi az azonos korosztályba
tartozó csoportok megkülönböztetését is (például szociálisan rászoruló csoportok részére emelt
adagok kiszállítását).

Étlaptól függetlenül, a megadott alapanyagokat, illetve receptúrákat a Hozzáadás plusz gombra
kattintva. Erre szükség lehet például olyan rendkívüli esetekben, amikor biztosítani kell a diétás
étkezést a megbetegedett személyek részére is.

Előkészítés:
Először állítsa be a receptúrákban a felnőtt adag mennyiségét (egy fő) és annak mértékegységét!
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Szükség esetén adja meg a csoportonkénti kiszállítási hányadot! Ha nem állítja be, akkor a
korosztálynál beállított hányaddal számol a program.
A lédús ételek, mint például a leves, főzelék, ital, és a ragu számítása eltérő lehet. A lédús
kiszállításnál beállítható, hogy ezeknek az ételeknek korosztályonként mennyi legyen a kiszállítási
hányada.
Ha nincs megadva érték, vagy 0, akkor a csoportnál, illetve ha csoportnál sincs beállítva (vagy ott is
0), akkor a korosztálynál megadott hányaddal számol a program.
Alapanyagoknál az étlapon megadott mennyiség kerül kiszállításra. Ne felejtse, hogy ha nem állít
be korosztályonként mennyiséget, akkor minden korosztály ugyanazt a mennyiséget kapja.
Mindezeken felül, a számított mennyiséget kézzel is módosíthatja: ha a módosítandó cellába kattint,
a mennyiség átírható.

A kiszállítás rögzítésének lépései:
1. Dátum beállítás
2. Intézmény kiválasztás
3. Tételek rögzítése sablonból, étlapról, vagy plusz tételként.
4. Szükség esetén a kiszállított adag módosítása, vagy a tétel törlése
5. Szükség esetén a kiszállított adag egy főre eső mennyiségének módosítása
6. Mentés, automatikus nyomtatás
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2.4.1.5.1  Kiszállítás sablon

A kiszállítás tételei intézményenként általában ugyanazokból az ételtípusokból áll össze. Például egy
óvodába kiszállításra kerül az óvodásoknak a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, az óvónőknek az ebéd. A
napi munkát sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá teszi, ha nem kell minden kiszállításhoz ezeket a
tételeket összeválogatni, hanem csak kiválasztjuk az adott intézményhez összeállított sablont, a tételek
pedig azonnal felkerülnek a kiszállítási listára.

A sablont intézményenként kell összeállítani, mivel a kiszállítási jegyzék is intézményenként történik.
Egy intézményhez tetszőleges számú, és tartalmú (például hétköznapra, hétvégére) sablon állítható
össze, sőt egy kiszállítási jegyzékre több sablon tartalma is felkerülhet.

A kiszállítási sablon elkészítésének lépései:
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1. Intézmény kiválasztás
2. Sablon elnevezés
3. Tételek rögzítése

a. Csoport kiválasztás
b. Étkezés típus kiválasztás
c. Ha következő napi tétel (például másnapi reggeli), akkor ennek jelölése
d. Hozzáadás a listához

4. Szükség esetén a tévesen felvitt tétel törlése a listából
5. Sablon mentése

2.4.1.5.2  Kiszállítás sablon csoport

A kiszállítási sablonok csoportokba foghatók, ezáltal több sablon tartalma is kinyomtatható egyszerre.
Egy sablon több csoportnak is lehet a tagja. 

A kiszállítási sablon csoport beállításának lépései:
1. Nevezze el a sablon csoportot
2. Az Új sablon listából válassza ki a sablonokat egymás után

A sablon csoport nyomtatása:
1. Adja meg a kiszállítás dátumát
2. Nyomja meg a Nyomtatás gombot
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2.4.1.5.3  Kiszállításhoz ételsor kiválasztás

Az ételsor kiválasztás lépései:
1. Válassza ki a csoportot! Azok a csoportok jelenek meg, amik a kiszállítás ablakban megadott

intézményhez tartoznak.
2. Adja meg az étkezés típusát! 
3. A dátum alapértelmezés szerint a jegyzék dátuma, de megadható másik dátum is, hogy például

a másnapi reggelit is ki lehessen választani.
4. Az  Ételsor lista  gomb megnyomásával megjelennek a tételek, és az adag - ami a heti

létszámnál lett beállítva.
5. A mentés után a tételek felkerülnek az ételszállítási jegyzékre.
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2.4.1.5.4  Kiszállítás plusz

A képernyőkép az kiszállítás plusz ablakot mutatja. Itt meg kell adni a csoportot, az alapanyagot (és az
1 főre eső mennyiséget), vagy a receptúrát, valamint az adagot. Mentés után a kiszállított mennyiséget
a program számolja ki.

Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a pluszban kiadott alapanyagok és receptúrák hozzávalói nem
kerülnek fel az anyagkiszabatra, tehát külön kell kivételezni a raktárból. A program támogatja azt is,
hogy készlet mozgáskor ha kivételezést választunk, akkor egy megadott receptúra alapanyagait
(korosztály és adag megadása után) összegyűjti és kivételezi a készletről (természetesen az adott
napon a készleten lévő mennyiség erejéig).

2.4.1.5.5  Lédús kiszállítás

Azoknál az ételeknél, amelyek lédúsként lettek megjelölve, korosztályonként megadható, hogy hány
százalék legyen a kiszállítási hányad. Ezzel felül lehet bírálni a korosztálynál, illetve csoportnál
megadott kiszállítási hányadot. 
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Példa

A receptúrában meg van adva, hogy a gulyáslevesnél 1 adag menyisége a felnőtt korosztálynál 0,3 liter.
Alapesetben az alsós korosztály ennek 75%-t kapja, de ezt felülbírálja az itt beállított 66%-os érték.

Figyelem!

Az itt beállított értékek csak azoknál az ételeknél lesznek figyelembe véve, ahol a lédús tulajdonság be
lett állítva: az élelmiszer csoporton, étel csoporton, vagy étel alcsoporton.

2.4.1.5.6  Kiszállítási nyomtatvány

A nyomtatványon csoport névre, azon belül étkezésre csoportosítva jelennek meg a kiszállított tételek.
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2.4.2 Leltár

A raktár készletről bármikor készülhet leltár, akár napi gyakorisággal. A leltár kimutatja a nyilvántartott
és a fellelt mennyiségek közötti eltérést, és szükség esetén egy gombnyomásra bizonylatolt
készletmozgással helyreállítja a különbséget.

A leltározás lépései:
1. Töltse ki a leltározás dátumát
2. A  Generálás készletből  gombbal készítse el a listát, majd nyomtassa ki
3. Írja össze a kinyomtatott lista fellelt mennyiség oszlopába a raktárban található mennyiségeket
4. Ha nyissa meg ismét a leltár modulban az elkezdett leltár rekordot
5. Vezesse fel a fellelt mennyiségeket a tételekhez a  Módosítás  gombbal, vagy dupla kattintással
6. Ha olyan tételt talált a raktárban, ami a listában nem volt kinyomtatva, akkor a  Hozzáadás

 gombbal vegye fel (menyiséggel együtt)
7. A  Nyilvántartott mennyiség  gombbal olvassa fel a programban nyilvántartott mennyiséget (ezt a

leltár lezárásáig bármikor megteheti)
8. Az összes fellelt tétel rögzítése után zárja le a leltárt a Lezárás dátum mező kitöltésével
9. A lezárás után aktívvá vált  Bizonylatolás  gombbal rendezze készletet!

A bizonylatolás a fellelt és a nyilvántartott mennyiségek közötti különbséggel (a hiánynak vagy
többletnek megfelelően csökkenő, vagy növelő irányú) készletmozgást generál. A bizonylat azonnal,
vagy később is kinyomtatható, valamint az érintett alapanyagok készletmozgásainál is megtekinthető.
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2.4.2.1 Leltár nyomtatási kép
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2.4.3 Listák, lekérdezések

A programhoz számos lekérdezés készült. A lekérdezések célja, hogy az adatbázisból minél több
értékes információt nyerjünk ki. A lekérdezések következő csoportokba lettek sorolva:

Étkeztetés
Készlet
Előírások
Teljes listák

2.4.4 Készlet modul
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2.4.4.1 Anyag készlet

A program struktúrája úgy épül fel, hogy több konyhát tud egyszerre kezelni. Minden konyhának saját
raktára van, amit a készlet modulban lehet elérni. A konyhák készletei között nincs átjárás.
A készlet a program indulásakor üres. Első lépésként fel kell venni a nyitó készletet.

A készletre vétel lépései:
1. Válassza ki az alapanyagot
2. Ha szükséges, töltse ki a minimális mennyiség mezőt
3. Mentse el a rekordot!
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2.4.4.2 Készlet mozgás

Egy-egy raktáron lévő alapanyag mozgása a Készlet mozgás ablakon keresztül módosítható. Minden
mozgás bizonylatnak számít, ami egyedi bizonylatszámot kap. 
A bizonylatszám felépítése: konyha azonosító (két karakter) - mozgásnem kód (két karakter) /
előnullázott egyedi sorszám (öt számjegy).

Készlet mozgás rögzítésének lépései:
1. Adja meg a mozgás dátumát (alapesetben az aznapi dátum már ki van töltve)
2. Válassza ki a mozgásnemet
3. Szükség esetén töltse ki a megjegyzés mezőt
4. Ha bevételezést választott, válassza ki a beszállítót (ha nincs még rögzítve, akkor itt a választó

mezőn keresztül is megteheti)
5. Szükség esetén töltse ki a fizetési határidőt illetve az eredeti bizonylatszámot
6. A Tételekben vegye fel a bevételezés tételeit a  Hozzáadás  gombbal megnyíló Készlet mozgás

tétel ablakban
7. Vegye fel az összes tételt
8. Ha hibát talál a felrögzített tételek mennyiségében, egységárában, ÁFA kulcsában, akkor

kattintson a hibás értéket tartalmazó cellába, és írja be a helyes értéket
9. Szükség esetén törölje a tévesen felvitt tételeket
10. A  Mentés  gombbal zárja le a felvitelt
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2.4.4.2.1  Készlet mozgás tétel

A tétel rögzítésének lépései:
1. Alapanyag, vagy eszköz kiválasztás a választó mezőben 
2. Töltse ki a mennyiség, és az egységár mezőket, a többi értéket a program kiszámolja.
3. Az ÁFA kulcs mező ki van töltve az alapanyag törzsből felemelt ÁFA kulcs értékével, de a

szállító leveleken lévő eltérés miatt itt módosítható

Ötlet

Nem csak az egységárból számoltatható ki a többi érték. Ha módosítja a Nettó érték, vagy a Bruttó
érték mezőket, akkor a program abból az értékből számolja visszafelé a többi értéket.
Ha a Csomagolási mennyiségben adja meg a mennyiséget, akkor a program automatikusan
kiszámolja a Mennyiség mező értékét is.

Ha nincs az alapanyag (vagy az eszköz) listában a rögzítendő név, akkor még nem volt készleten. Fel
kell venni, akár itt a választó mezőn keresztül. Ha még az alapanyag (eszköz) törzsben sincs, akkor
előbb a törzsbe kell rögzíteni, szintén itt helyben.
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2.4.4.2.2  Sztornó bizonylat

A sztornó bizonylat egy már berögzített bizonylatot sztornóz le az összes tételével (azonos
mennyiséggel, de ellenkező előjellel). A bizonylat kiállításakor természetesen nincs lehetőség a tételek
módosítására.

Lépések:
1. A mozgásnemben válassza ki a "Sztornó" típust
2. Adja meg (vagy keresse ki) a sztornózandó bizonylat számát. Csak azok a bizonylatok jelennek

meg a listában, amelyek dátuma megegyezik a sztornó bizonylat dátumával.
3. A  Mentés  gombbal rögzítse a bizonylatot

A bizonylat sztornózott bizonylaton szereplő tételek súlyozott egységára újra számolódik. A
készletmozgás listájában pirossal jelennek meg a sztornózott bizonylatok.
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2.4.4.2.3  Bevételezés nyomtatási kép
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2.4.4.2.4  Készletmozgás rögzítés másolatról

Meglévő bizonylatról (akár sztornózottról is) készíthető másolat. A másolaton mentés előtt minden adat
módosítható.

A másolat bizonylat kiállításának lépései
1. A "Másolat" fülön válassza ki a lemásolandó bizonylat számát
2. Állítsa be a dátumot, a mozgásnemet
3. Vezesse át, a szükséges változtatásokat (mennyiség, egységár, tételek törlése, hozzáadása)
4. Majd mentse le a bizonylatot.

http://www.kozkonyha.hu


148

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

2.4.4.2.5  Készlet mozgás - csökkentő korrekció

A készlet mozgás kivételezése a FIFO elv alapján történik, tehát a legrégebben bevételezett tételek
lesznek legelőször kiadva, az adott bevételezés egységárával és ÁFA kulcsával. Csökkentő korrekció
esetén - ami szintén kivételezés művelet - lehetőség van arra is, hogy egy megadott bizonylatról
származó bevételezést csökkentsünk, a bizonylaton szereplő egységár és ÁFA kulcs, és beszállító
miatt. Ha ki van választva a Korrigált bizonylat mezőben egy bizonylat, akkor erről a bizonylatról történik
a csökkentés, ha üresen van hagyva, akkor a FIFO elv érvényesül.

Csökkentés megadott bizonylatról
1. Állítsa be a bizonylat dátumát (amikor a bevételezés is történt)
2. A Korrigált bizonylat mezőben válassza ki a csökkentendő bizonylatot
3. A tételek listában csak a csökkentendő tételnél mennyiségénél adja meg, hogy mennyivel

csökkenti a bevételezést
4. Nyomja meg a mentés gombot

Csak azok a tételek kerülnek fel a csökkentő korrekciós bizonylatra, amelyeknél megadta a csökkentés
mennyiségét. 
Abban az esetben, ha időközben már történt az adott tételből kivételezés, akkor csak a maradék
mennyiség mértékéig történhet csökkentés.
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2.4.4.2.6  Készlet mozgás - áthelyezés másik raktárba

Ha több raktárunk van, akkor a raktárak közti készlet mozgást az "Áthelyezés másik raktárba"
mozgásnemmel tudjuk elvégezni. Ezt a műveletet mindig a forrás raktárból kell indítani.

Áthelyezés másik raktárba
1. A hely kiválasztóval állítsa be a forrás raktárat
2. Készletmozgás modul kiválasztása, és Új bejegyzés
3. Mozgásnem: Áthelyezés másik raktárba
4. Válassza ki a cél raktárat
5. A Tételekben vegye fel a bevételezés tételeit a  Hozzáadás  gombbal megnyíló Készlet mozgás

tétel ablakban
6. Vegye fel az összes tételt
7. Szükség esetén törölje a tévesen felvitt tételeket
8. A  Mentés  gombbal zárja le a felvitelt
9. Létrejön a RK-xxxxxxxx (raktár kivételezés) bizonylat.

Miután lementette a készlet mozgást, a cél oldalon létrejön egy "Áthelyezés másik raktárból"
mozgásnemű bizonylat, azonos tartalommal, RB-xxxxxx (raktár bevételezés) bizonylatszámmal.
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Figyelem!

Az áthelyezést nem lehet sztornózni, csak egy új bizonylattal a tételeket visszahelyezni! Fontos, hogy
itt is érvényesül a FIFO szabály, tehát a legrégebben raktárra került tétel lesz legelőször kivételezve!
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2.4.4.2.7  Kivételezés receptúrához

Kiadás mozgásnem esetén lehetőség van az étlaptól függetlenül kivételezni alapanyagokat a raktár
készletről, receptúrához pontosan kiszámolt menyiséggel. Ezzel a funkcióval lehetőség nyílik
rendezvények, illetve egyéb, nem közétkeztetés keretein belül nyújtott étkeztetések alapanyag
szükségletének kiszámolására, illetve a készlet pontos kezelésére.

A receptúrához történő kivételezés lépései:
1. Állítsa be a mozgás dátumát (mindig a dátum szerinti készletet fogja látni)
2. Válassza ki a Kiadás mozgásnemet
3. Nyomja meg a  Recepthez  gombot
4. Töltse ki a Receptúra alapanyag szükséglete ablakot
5. Azok a tételek, amelyek elegendő mennyiségben vannak a készleten (a kiadás napján),

felkerülnek a kiadási bizonylatra
6. A Megjegyzés mezőben feltüntetésre kerül a kiválasztott receptúra, adag és a korosztály a

későbbi visszakeresés gyorsításához
7. Mentse a rekordot

http://www.kozkonyha.hu


Közkonyha program 153

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

2.4.4.2.7.1  Receptúra alapanyag szükséglete

Az alapanyag szükséglet kigyűjtésének lépései:
1. Válassza ki a receptúrát
2. Állítsa be a korosztályt
3. Adja meg az adagok számát
4. Az  Anyag kigyűjtés  gombbal indítsa el a számítást
5. Mentse le a kigyűjtött tételeket

A Készleten oszlopban látható pipa jelzi, hogy melyik alapanyagból van elegendő mennyiség (a mozgás
napján) a készleten. Ezek a tételek kerülnek fel a készlet mozgás bizonylatra.
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2.4.4.3 Készlet zárás

A készlet zárás során a megadott dátum napján aktuális készlet mennyisége és egységára lezárásra
kerül. Az összes előtte történt készlet mozgás törlődik, helyette egy nyitó készlet készül a zárás
dátumának napjával. A zárás napi készlet később visszakereshető, az adatok nyomtathatók,
exportálhatók. A zárás konyhánként készül, elvégezhető utólag is. Ha visszamenőleg akar zárást
készíteni, például havonta, akkor ügyeljen arra, hogy előbb a legrégebbi dátumot állítsa be!

A zárás napjáig a készlet mozgás rekordok innen törlődnek, ezzel jelentősen felgyorsul a készlettel
kapcsolatos műveletek (például az anyagkiszabat) végrehajtási ideje.
Mivel nincs megszabva a zárás gyakorisága, Ön dönti el hogy milyen gyakran használja ezt a funkciót.

A készlet mozgásból kitörölt rekordok átkerülnek a Készlet mozgás archívumba. Az archívban
bármikor megtekinthetők, és kinyomtathatók a régi adatok.

A készlet zárás lépései:
1. Válassza ki a konyhát
2. Adja meg a zárás dátumát
3. Nyomja meg a  Készlet lezárás  gombot!
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2.4.4.4 Kifizetés

Az alapanyag beszállítók kifizetésének adminisztrálására kialakított felületen napra készen vezethető a
hátralék.

A kifizetés adminisztrálásának lépései:
1. Válassza ki a kifizetendő bizonylat számát a választó mezőből (a listában csak a még kifizetetlen

bizonylatok jelennek meg)
2. Töltse ki a most kifizetett összeget

Alapértelmezésben a program a Kifizetett összeg mezőben felkínálja a teljes hátralévő összeget. Ezt
felülírhatja, ha nem a teljes összeget rendezi.
Az Eddigi kifizetések listában megtekinthető a bizonylat rendezésének eddigi története.

2.4.5 Étkezés nyilvántartás modul
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Az étkezés nyilvántartás modulban lehetőség nyílik az étkező személyek egyedi nyilvántartására. A
személyek egy - egy csoport tagjai. 

A csoport adatainál állítható be, hogy összesített létszámmal, vagy személyenként ként kezeli a
csoportot az étkezés nyilvántartás modulban. A két mód vegyesen használható, akár intézményen belül
is. Például egy óvodában az óvónők csoport lehet egyben kezelve, az óvodások pedig személyenként.
Fontos, hogy az a csoport, amelyik át lett állítva személyenkénti nyilvántartásra, az már nem állítható
vissza csoportosra.

A modul jellemzői:

Személyenként állítható az igénybe vett étkezések típusa: például csak ebéd, napközi, egész napos,
tetszőleges variációban
Kedvezmények: bármilyen mértékű kedvezmény, 0 - 100% -ig, időszakhoz kötve
Juttatás: tetszőleges összegű kedvezmény, ami a havi fizetendő összegből kerül levonásra (max. a
fizetendő összeg értékéig), időszakhoz kötve
Hiányzások, szünetek: személy, csoport és intézmény szinten állítható be
Befizetések karbantartása tetszőleges idő intervallumra
Étkezési jegy nyomtatás személy, csoport, heti és havi időtartamra
Fizetési értesítő, létszám összesítő, támogatás összesítő

A programba beépített Felhasználó, és Felügyelő nevű felhasználók teljes jogkörrel hozzáférnek az
étkezés nyilvántartás modulhoz. Bevezetésre került a Létszám nevű felhasználó (jelszava: c), ami csak
a modulhoz tartozó műveleteket (rögzítés, módosítás, lekérdezés) éri el. Ha tehát egy harmadik
személy kezeli a programban a létszám adatokat, akkor ezt a Létszám felhasználói nevet adja meg
neki!

A modul kezelésének első lépései:
1) Törzsadatok beállítása

a) Intézmény étkeztetési napjai
b) Csoport átállítás térítési díj számolásra
c) Térítési díj kedvezmény típusok
d) Étkezés variációk
e) Helyiségek

2) Személy kartonok rögzítése
3) Étkeztetési napló generálás csoportonként

2.4.5.1 Étkezés törzsadatok

Az étkezés törzsadataiban kell megadni az étkezés nyilvántartás modulhoz tartozó adatokat. Az itt
beállított értékekkel alakítható ki az intézményre jellemző környezet.
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2.4.5.1.1  Intézmény étkeztetési napjai

Az intézmény étkeztetési napjaiban kell kijelölni, hogy egy adott intézményben a héten mely napokon
van étkeztetés. Az intézményhez tartozó személyek csak a beállított napokra generálódik étkeztetés.
Fontos, hogy csak azok a csoportok lesznek kiválaszthatók a személy kartonon, amelynek már meg
lettek adva az étkeztetési napjai.

Az intézmény étkeztetési napjainak rögzítésének lépései:
1. Válassza ki az intézményt
2. Pipálja ki azokat a napokat, amikor étkeztetés van
3. Mentse el a rekordot

2.4.5.1.2  Helység

A helységek törzsben kell felvenni azoknak a helységeknek a nevét, ahol a személyek laknak.
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2.4.5.1.3  Térítési díj kedvezmény

A térítési díj kedvezmények törzsben kell kialakítani a lehetséges kedvezményeket.

A kedvezmény rögzítésének lépései:
1. Nevezze el a kedvezményt
2. Adja meg a kedvezmény mértékét százalékban
3. Mentse el a rekordot

2.4.5.1.4  Juttatás

A juttatás törzs ablakban lehet rögzíteni a fix összegű juttatásokat, melyek a havonta jóváírásra kerülnek
az étkezés árából. A juttatás típusa lehet havi és napi, ami azt jelöli, hogy milyen időközönként jár a
juttatás.
Számla kiállításakor a havi típusú havonta egyszer, a napi típusú pedig az étkezési napok számával
lesz megszorozva.
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2.4.5.1.5  Étkezés variáció

A személyek tetszőleges variációban összeállított napi étkezés típust választhatnak. Az étkezés
variáció az egész hónapra érvényes, tehát egy hónapra egy variáció állítható be.
Bármikor módosítható egy személynél az étkezés variáció a személy kartonon, az összes le nem zárt
étkeztetési naplóban át lesz vezetve, és ennek megfelelően az étkezési díjak is.

Az étkezés variáció rögzítésének lépései:
1. Adja meg a variáció nevét. Ez jellemzően egy olyan megnevezés, ami utal a benne található

étkezésekre.
2. Az  Új étkezés  mezőben válassza ki az étkezés típust
3. Vegye fel az összes étkezést
4. Téves kiválasztás esetén a  Törlés  gombbal törölje ki a listából
5. Mentse az új étkezés variációt

http://www.kozkonyha.hu


160

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

2.4.5.2 Étkeztetési napló

Az étkezési napló az étkezés nyilvántartás modul központi felülete. Itt tekinthető át egyben egy csoport
étkezései és az egyenlegek, kezelhetők a hiányzások, elérhetők a személyi kartonok, és innen
nyomtathatók az étkezési jegyek is.

Az ablak felépítése
A fenti csoportban a napló általános adatai találhatók, a csoport nevével, az időszakkal (év, hó), a
kiválasztott menüvel. Az étkezési napok mezőben látható az adott hónap étkeztetési napjainak
összege, ami a hónap napjainak számából és az intézmény heti étkeztetési napjaiból számítódik.

A Befizetési napok  egy manuálisan kitöltött mező, ennek tartalma rákerül a fizetési értesítőre.

Az Étkezési jegy időszak mezőben lehet kiválasztani a hetet, amelyre étkezési jegyet kell kinyomtatni.

A Lezárás dátum mezőben lehet az étkeztetési naplót lezárni. Miután a napló lezáródott, már
semmilyen módosítást nem lehet végrehajtani rajta. Az esetleges módosítások (például csoport, vagy
kedvezmény változtatás, vagy befizetés) csak azokat az étkeztetési naplókon vannak átvezetve,
amelyek még nem lettek lezárva.

Az alsó területen két fül található, az étkezési napok, és az egyenleg.

Az Étkezési napok táblázatban a csoport tagjainak étkezési napjai, illetve a hiányzásai jelennek meg. 
Az ikonok jelentését az alábbi táblázat foglalja össze:

Ikon Leírás

Étkézési nap
Hiányzás, személy szintű
Hiányzás, csoport szintű szünet
Hiányzás, intézmény szintű szünet
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Ikon Leírás

Nincs étkeztetés

Vezérlő gombsor:
Generálás: új étkezési napló nyitás. A kötelező adatok kitöltése után (csoport, év, hó, menü) válik
aktívvá, és legenerálja a napló tartalmát, a hozzá tartozó egyenleggel.
Személy hiányzás: az kiválasztott személy részére hiányzás rögzítés. A tól- dátum a kiválasztott
oszlop dátuma, de ez is módosítható a  rögzítéskor.
Hiányzás törlés: a kijelölt személyhiányzás törlése.
Csoport szünet: az egész csoport részére szünet rögzítés.
Intézmény szünet: az intézmény összes csoportjának szünet rögzítés.
Személy karton: a kiválasztott személy kartonjának megnyitása.
Jegy nyomtatás: étkezési jegy nyomtatás.

Minden hiányzás (és törlés) azonnal átvezetődik az egyenlegen és a létszámadatokon! 

Az Egyenleg táblázatban a csoport tagjainak egyenlege tekinthető meg.
A táblázat a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletének (A gyermekétkeztetés
igénybevételének dokumentálása) megfelelően tartalmazza az aktuális étkeztetési naplóhoz tartozó
egyenleget.
Egy személy több havi egyenlegének alakulását a személy kartonban lehet áttekinteni.

A vezérlő gombsoron található a Személy karton, Fizetési értesítő-, Jegy nyomtatás, Számla.

A számlázás a Normánál beállított egységáron történik. Ha nincs megadva Nettó egységár, akkor a
norma értékével. 
Fontos, hogy itt, az egyenleg fülön mindig a norma értékével számolt napi térítési díj látható, valamint a
számla befizetésekor is a normából számolt érték lesz elszámolva.
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2.4.5.3 Személy karton

A személy karton tartalmazza egy személy étkeztetési adatait, áttekinthető formában, bármely
időszakra visszamenőleg.

A személy karton felépítése:
Fent található a Személy azonosítási adatai: név, cím, aktuális csoportja, étkezései. 
A Csoport mezőben csak azok a csoportok jelennek meg, amelyeknél be lett pipálva az étkezés
nyilvántartás jelölőnégyzet, és meg lett adva az intézményének az étkeztetési napjai!
Az azonosító mezőbe bármilyen egyedi azonosító írható, ha feltöltéskor nincs kitöltve, akkor a program
generál egy egyedi számot, ami később már nem változtatható meg. 
A lezárás mező kitöltésekor a személy kikerül az itt étkeztetettek köréből. Természetesen az adatai
továbbra is megmaradnak, az Összes személy karton navigátorelemben lesz elérhető.

A Tabló táblázatban jelennek meg az egyes étkeztetési naplók egyenlegei. A táblázat a 328/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet 4. mellékletének (A gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása)
megfelelően tartalmazza az aktuális étkeztetési naplóhoz tartozó egyenleget. A le nem zárt naplókhoz
tartozó értékek dinamikusan változnak, és átvezetődnek a következő változások rögzítések után:

hiányzások, 
kedvezmények, 
csoportváltás, 
étkezés variáció váltás
befizetés

Az alul található füleken rögzíthetők a személyhez kapcsolódó változások: befizetés, hiányzás,
kedvezmény, allergia, csoport, juttatás.
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2.4.5.4 Térítési díj befizetés

Ebben az ablakban rögzíthető a térítési díj befizetése. Fontos, hogy csak egész napra eső térítési díj
fizethető be, maradék nélkül! Ha ettől eltérő összeget próbál rögzíteni, akkor a program erre
figyelmezteti, és a legközelebbi befizethető értékre csökkenti az összeget. Azonban nincs megkötés
arra vonatkozóan, hogy hány hónapra eső étkezést fizet be (akár előre), az egyenleg automatikusan
átvezetődik. 

Ha van következő havi étkeztetési napló, akkor abban jelenik meg, mint előző havi túlfizetés, ha nincs,
akkor az utolsóban, mint tárgyhavi túlfizetés.
Ha a befizetett összeg kevesebb, mint a tárgyhavi fizetendő, akkor a különbség hátralékként jelenik
meg, és ha van, akkor a következő hónapban, mint előző havi hátralék.
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2.4.5.5 Befizetés sztornó

A tévesen rögzített befizetések egészben törölhetők (sztornózhatók). A sztornózás után a befizetések
újraszámolódnak.
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2.4.5.6 Szünet, hiányzás

Az étkeztetés nyilvántartás modulban három szintű hiányzást lehet rögzíteni, attól függően, hogy az
mekkora kört érint. 
A legkisebb szint a személy hiányzás (például betegség), ezt követi a csoport (például kirándulás), majd
legfelül az intézmény (például nyári szünet).

A hiányzás, vagy szünet rögzítésének lépései:
1. Válassza ki a személyt, vagy a csoportot, vagy az intézményt
2. Adja meg az időszakot
3. Ha szükséges, töltse ki a megjegyzés mezőt
4. Mentse el a rekordot!

A rögzítés után az érintett személynek, vagy személyeknek újraszámolódik az egyenlege, valamint a
csoportok létszám adatai.
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2.4.5.7 Kedvezmény időszak

Az egyes személyeknek járó kedvezmények rögzíthetők ebben az ablakban. Nem kötelező az -Ig dátum
kitöltése, ilyenkor folyamatos a kedvezmény. 

Fontos:
a hónap első napján érvényes kedvezmény lesz értelmezve az egész hónapra
a díszámításnál egy hónapra egy kedvezmény lesz figyelembe véve. Ha több is van, akkor a program
a magasabb kedvezménnyel számol.
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A kedvezmény rögzítése (vagy törlése) után az egyenlegek újra lesznek számolva.

2.4.5.8 Juttatás időszak

Állítsa be a személynek nyújtott juttatás típusát, és kezdő dátumát! Egy személynek ugyanarra az
időszakra több juttatás is adható. Az Utolsó elszámolt dátum mezőben látható, hogy melyik hónapra
lett utoljára a juttatás elszámolva. A Felügyelővel belépve a dátum módosítható.

Figyelem!

Havonta egyszer történik a juttatások elszámolása a számlázás alkalmával.
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A juttatások rögzítése, illetve lezárása a Juttatás fülön történik.

http://www.kozkonyha.hu


Közkonyha program 169

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

2.4.5.9 Allergia

Az allergia fülön adható meg egy adott személy ételallergiái. 
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2.4.5.10 Csoport váltás

Amikor a személy egy másik csoportba kerül, akkor azt a csoport váltás fülön kell rögzíteni. A csoport
váltás előtt rendezni kell az étkezési díjat.

A csoport váltás lépései:
1. Válassza ki az új csoportot
2. Állítsa be a váltás dátumát
3. Nyomja meg a rögzítés gombot
4. Ha még volt tartozása, akkor a váltás dátuma utánra szünet állítódik be a hó végéig, (módosulhat

a térítési díj összege), és az aktívvá váló Befizetés fülön be kell rögzíteni a tartozás befizetését.
5. Mentse el a rekordot

Ötlet

Ha a csoport összes tagját át akarja helyezni másik csoportba, akkor azt a Csoport ablakban
egyszerre is megteheti!
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2.4.5.11 Fizetési értesítő

Az étkeztetési napló egyenleg fülén található a Fizetési értesítő nyomtatás. A kinyomtatott értesítőre
kerülnek a csoport azon tagjai, akiknek a nyomtatás napján hátralékuk van az adott hónapra.

Az értesítésre az automatikusan kiszámolt fizetési értékek, és a naplóban beállított befizetési napok
mellett felkerül az értesítés szövege is, amit a törzsadatoknál lehet módosítani:

http://www.kozkonyha.hu
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2.4.5.12 Étkezési jegy

Az étkeztetési naplóból nyomtatható az étkezési jegy. A jegyre megtalálható a konyha megnevezése,
az étkező személy neve és azonosítója, a dátum, az étkezés típusa, és a nap (hétfő - vasárnap).
Ha a nyomtatás időpontjában már van étlap, akkor az ételsor is rákerül, ha nem akkor a "Jó étvágyat
kívánunk!" szöveg.

Választható, hogy egy személynek vagy a naplóban csoportjához tartozó összes személynek készüljön
a nyomtatás, és az is, hogy csak egy hétre, vagy az egész hónapra. Ha csak egy hétre kell nyomtatni,
akkor előtte az Étkezési jegy időszak mezőben ki kell választani, hogy melyik hétre. 

2.4.5.13 Létszám összesítő

A Listák, lekérdezések modulban, az Étkeztetés / Étkezés nyilvántartás helyen található a létszám
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összesítő lekérdezés. Paraméterként a lekérdezendő évet és hónapot kell megadni. A lekérdezés
összegfokozatos listát ad, melynek nyomtatási képe fent látható.

2.4.5.14 Támogatás összesítő

A Listák, lekérdezések modulban, az Étkeztetés / Étkezés nyilvántartás helyen található a támogatás
összesítő lekérdezés. Paraméterként a lekérdezendő évet és hónapot kell megadni. A lekérdezés
összegfokozatos listát ad, melynek nyomtatási képe fent látható.

http://www.kozkonyha.hu
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2.4.5.15 Számlázás

A számlázó modul aktiválása után elérhetővé válik a számlázás. A modulban három módon számlázhat:
- általános számla kiállítás
- étkezés elszámolás modulból
- étkezés nyilvántartás modulból

Az általános számla kiállításának menetét a Számla modul ismerteti. Itt a hatályos ÁFA törvénynek
megfelelően állíthat ki tetszőleges számlákat.
Az étkezés elszámolás modulban a program kiszámolja  a megadott paraméterek (időszak,
intézmény...) alapján, hogy milyen tartalmú számlát kell kiállítani.
Az étkezés nyilvántartás modulban az étkeztetési napló tartalma alapján állítja ki a program a számlát
személyenként.
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2.4.6 Rendezvény

A rendezvény modul az étlaptól függetlenül, egy eseti rendezvényre gyűjti ki az alapanyagokat.  
kiszámolja a szükséges alapanyagok mennyiségét a megrendelő által megadott ételekhez,
korosztályokhoz, adagokhoz
a rendelés tételei lehetnek receptúrák és alapanyagok egyaránt
receptúránként csoportosítva, illetve összesítve is kinyomtatja a rendezvény alapanyagkiszabatát
tételesen és összesítve is mutatja a megrendelt ételek anyagköltségét
kigyűjti a készletről még hiányzó alapanyagokat
egy kattintással kivételezi a készletről a rendezvényhez felhasznált alapanyagokat

Új rendezvényhez rögzítésének lépései:
1. Töltse ki a rendezvény adatait: megnevezése, megrendelő neve a rendezvény dátuma
2. A  Hozzáadás  gombbal válassza ki a rendezvény tételeit
3. Ellenőrizze a hiányzó alapanyagok listáját
4. Ha szükséges, nyomtassa ki a listákat
5. Miután minden szükséges alapanyag a készletre került, a  Kivételezés raktárról  gombbal

elvégezheti a készlet csökkentését
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2.4.6.1 Rendezvény tételei

A rendezvényhez receptúra és alapanyag is rögzíthető

Receptúra esetén 
1. válassza ki a receptet 
2. ha nem felnőtt korosztálynak lesz, akkor állítsa át a korosztályt
3. adja meg az adagok számát

Alapanyag esetén
1. válassza ki az alapanyagot
2. ha nincs a törzsben, akkor itt helyben fel is rögzítheti a helyi menüből kiválasztva 

Az érték mezőben látható az aznapi alapanyag áron kiszámolt egységár, és a nettó érték. Az egységár
módosítható, ez eltárolódik a rendezvény adataihoz.
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2.4.6.2 Rendezvény anyagkiszabat nyomtatványok
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2.4.7 A La Carte modul

Az "A La Carte" modulban 

étlapról választott rendeléseket lehet felvenni
konyhai nyomtatóra küldeni
fizetést elszámolni blokk, vagy számla nyomtatással
kiszabatot készíteni, ami kapcsolatban áll a készlet modullal
forgalmi adatokat lekérdezni 

Az étlap tartalma az alapanyag és a receptúra törzsből állítható össze. A rendelések közvetlenül a
konyhában elhelyezett blokknyomtatóra küldhetők. A fogyasztás után a fizetés történhet egyben, vagy
tetszőlegesen megosztva, melyről blokk, vagy a NAV rendszerébe bekötött számla is készíthető.
A felhasználói felület úgy lett kialakítva, hogy akár billentyűzet/egér használatával, akár
érintőképernyővel is kényelmesen lehessen vezérelni.

Az "A La Carte" modult használhatja a Felügyelő (alapértelmezett jelszava: b), és az alacarte nevű
beépített felhasználó (alapértelmezett jelszava: a). Ha további felhasználót szeretne rögzíteni, akkor azt
a Felhasználó adminisztráció modulban teheti meg.

2.4.7.1 Étel kategória

Az étlapra kerülő alapanyagok, vagy receptúrák étel kategóriába vannak csoportosítva. Az étel
kategóriák a rendelés ablakban ún. fülekben jelennek meg. A fülek felirata, sorrendje, és színe
határozható meg itt a Megnevezés, Sorrend és a Szín mezőben.
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Az étel kategóriának meg kell adni a helyben fogyasztott, és az elvitelkor felszámított ÁFA kulcsát, amit
az ÁFA kulcs törzsből kell kiválasztani.

A Nyomtató mezőben azt a Windowsban beállított nyomtatási sor nevet kell megadni, ahova a
kategória alá tartozó ételek rendelését ki szeretnénk nyomtatni. Például ha külön nyomtató van a meleg
ételek konyhájának, a salátáknak, vagy a pultnak.

2.4.7.2 Kedvezmény

Fizetéskor különböző kedvezmények adhatók. A kedvezményeknek két típusa lehet: százalékos, és
összegszerű. 

A százalék típusú tovább bontható az összes étel kategóriára, és a kijelölt ételkategóriákra. Az utóbbi
esetben tetszőleges számú kategória választható.
Az összegszerű kedvezmény lehet előre beállított összeg, vagy egy speciális funkció, a fizetéskor
megadott összeg. A fizetéskor megadott összeg típust csak a Felügyelő használhatja.

http://www.kozkonyha.hu
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2.4.7.3 Megjegyzés címke

Rendeléskor a vendégek ételekkel kapcsolatos kéréseit (pl. ropogósra sütve, csípősen stb.) hozzá lehet
adni a megjegyzés mezőben. A gyakran használt jelzőket törzsbe is lehet rögzíteni, így csak választani
kell egy kattintással, a gépelés helyett. A kérések mint címkék lesznek hozzákapcsolva a
rendelésekhez, melyeket tovább lehet szerkeszteni, vagy törölni.

2.4.7.4 Étlap tétel

Az étlap tartalma a kategóriákba rendezett alapanyagokból, vagy receptúrákból áll. Ezek gomb
formájában jelennek meg a rendelés felületen, melynek színét, és a felirat színét is lehet módosítani.
Egy ételre (vagy italra) jellemző szín segít a gyors keresésben a rendelés felvételekor. 

A bruttó egységár mezőbe kerül az aktuális eladási egységár. Ha a Konyhára küldendő mező ki van
pipálva, akkor az ételkategóriához rendelt nyomtatóra lesz küldve a rendelés tétele, ha nincs, akkor a
géphez kötött alapértelmezett nyomtatóra. A Kisadag engedélyezve mezővel szabályozható, hogy
ebből a tételből rendelhető-e kisadag, vagy nem.
Ha tétel lekerül az étlapról, akkor azt az Inaktív mező kipipálásával lehet beállítani.

http://www.kozkonyha.hu
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2.4.7.5 Asztal térkép

Az asztal térkép jelenik meg a rendelés felvételekor. Itt kell kiválasztani, hogy melyik asztalhoz
(székhez) kötjük a rendelést. Az asztal térképet a Felügyelő szerkeszti meg, illetve szükség esetén
módosítja.
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2.4.7.6 Asztal térkép szerkesztés

Az asztal térkép szerkesztés Felügyelő jogkörrel végezhető. A bal felső sarokban található fogaskerék
gomb megnyomásával váltunk át szerkesztési módba.

Először a termeket kell létrehozni. A Név mezőben kell megadni a terem nevét, a hozzá rendelt
raktárat, majd a lap színét, és a sorrendet. Ezek után a Létrehoz gomb megnyomásával létrejön a
terem.
A teremben leadott rendelések az ALC kiszabatban az itt megadott raktár készletéből kerülnek
levonásra.

A beállított tulajdonságok a Módosít gombbal változtathatók meg.

Ötlet

Ha a dolgozók fogyasztását is nyilván akarjuk tartani, akkor hozzunk létre nekik is egy virtuális termet,
pl Dolgozók néven.
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A termek után létre kell hozni a termekben található asztalokat. Az Asztal fülre átváltva töltsük ki az
asztal nevét, majd a Létrehoz gombbal hozzuk létre. A teremeben megjelenő gomb szimbolizálja az
asztalt. Az asztal pozíciója és mérete módosítható az egérrel, ha bejelöljük a Pozíció, méret (SHIFT)
módosítás jelölőnégyzetet. Mint a felirat is jelzi, a méret módosításához nyomva kell tartani a Shift
billentyűt.

Helyezze el az asztalokat a valóságnak megfelelően, hogy a rendelés felvételekor könnyen
beazonosíthatók legyenek!

http://www.kozkonyha.hu
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2.4.7.7 Rendelés

A rendelés felvétele történhet egérrel, vagy megfelelő eszköz esetén érintőképernyőn keresztül is.

A rendelés felvétele:
Az Asztaltérképen válasszuk ki a termet, majd az asztalt.

A Karbantartás modul A La Carte fülén beállított biztonsági azonosításnak megfelelően azonosítsa
magát. Erre a véletlen rendelések leadásának elkerülése érdekében van szükség.

Érintőképernyőn, vagy egérrel:
A Rendelés ablakban az Étlapban válasszuk ki a étel (ital) fajtát a lapfülre bökve, majd az ételt (italt). A
kiválasztott étel felkerül a rendelés tételei közé. 

Billentyűzettel:
Az Étel kereső mezőben kezdjük el begépelni az étel nevét, majd ENTER. Használható a multi text
keresés is, azaz szóközökkel elválasztva több szóban előforduló karakterek is kereshetőek: például a
"bo 3" a "Bodza szörp 0,3 l" tételt azonosítja. 

Mennyiség:
Alapértelmezés szerint 1 mennyiséggel kerülnek fel a tételek. Ha többet rendelnek, akkor az étel
kiválasztása ELŐTT kell megadni a mennyiséget a jobb oldalt középen elhelyezkedő szám gombokkal.
Az érték módosítható, a jobb szélső törlés gombbal.

Kis adag
Ha az étlapon engedélyezett a kis adag, akkor az étel kiválasztása után a  Kis adag  gomb
bekapcsolásával kell a rendelés tételek közül kiválasztani a kis adagos rendelést. Átváltás után a
mennyiségi egység "kis adag" lesz. Visszaállítás teljes adagra azonos módon történik.

Megjegyzés
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A tételhez megjegyzés adható a Megjegyzés gombbal, itt használhatók az előre rögzített címkék.

Tétel törlés
A tévesen rögzített tételek a Tétel törlés gombbal törölhetők (elrontott nagyobb mennyiség esetén is ezt
kell választani). A törlést meg kell indokolni.

Altétel
Az egymáshoz tartozó rendelés tételek (például feltét és köret) az altétel gombokkal köthetők össze. A
jobbra mutató nyíl az aktuális tételt a felette lévő tételhez köti az aktuális tételt. A balra mutató nyíl
feloldja a kapcsolatot, altételt, ismét főtétel lesz. A fel-, és le nyilak az aktuális tételt a rendelés listában
a felette-, illetve az alatta szereplő tételhez kötik át.

Nyomtatás
A rendelés rögzítése után a tételek az Étel kategóriánál előre beállított nyomtatón lesznek kinyomtatva.

2.4.7.8 Fizetés

A fizetési mód engedélyezéséhez be kell állítani a felső sorban, hogy a rendelés helyben fogyasztott,
vagy elvitelre került (eltérő ÁFA tartalom terheli a rendelést). Ezt követően aktív lesz a Fizetés gomb,
amivel aktiválni lehet a fizetési módot.

Fizetés
A tételek fizetése történhet egyben, tételenként, és azon belül mennyiségenként is. Minden rendelés
tétel sorában látható a Fizetve oszlopban, hogy mennyi lett már kifizetve. A rendelés tételei alatt látható
az aktuális fizetés tételei. Ha egyben történik a fizetés, akkor a Fennmaradó gombbal minden ki nem
fizetett tétel átkerül a fizetés tételeihez. Ha csak megadott tételeket rendezünk, akkor a rendelés
tételeire bökve a tétel (fizetetlen mennyisége) átkerül a fizetés tételeibe. Ha egy tételnek nem a teljes
mennyiségét fizetik, akkor a Mennyiség mezőben adható meg a fizetett mennyiség a rendelés tétel
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kiválasztása ELŐTT.

A tévesen kiválasztott tételek a Tétel törlés gombbal törölhetők a fizetési tételek listájából.

Kedvezmény
A fizetés lezárása előtt az Étlapban megnyíló Kedvezmények közül választható ki tetszőleges
kedvezmény (akár több is). A kedvezmény külön sorban jelenik meg a fizetési listában, értéke negatív
előjelű.

Blokk nyomtatás
A Blokk gomb a beállított nyomtatóra küldi fizetési nyugtát, és egyben lezárja a fizetési módot.

Számla nyomtatás
Amennyiben aktív a számla modul, akkor a fizetési tételek felkerülnek a számlára. A számlán a
kedvezmények az ÁFA törvénynek megfelelően ÁFA kulcsonként kerülnek elszámolásra. Nyomtatást
követően automatikusan beküldésre kerülnek a NAV szerverére.
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A rendeléshez tartozó, már lezárt fizetések között a jobb alsó sarokban található jobbra-, balra mutató
nyilakkal navigálhatunk. Az egyes fizetéseket a Fizetés blokk feliratában zárójelek között található
sorszám jelöli.

2.4.7.9 ALC Anyagkiszabat
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A felhasznált alapanyagokat az ALC anyagkiszabat modul számítja ki. Állítsa be a dátumot, majd
nyomja meg a Generálás gombot! A kiszabatban megjelennek a felhasznált alapanyagok. Ha
módosítani kell egy alapanyag kivételezendő mennyiségén, akkor a Mennyiség módosítás gombot
megnyomása után a Kivételezendő mennyiség cellában módosítható.

Ha elérhető a Készlet modul, akkor a Kivételezés raktárról gomb elvégzi a készletmozgást az aznapi
raktárkészlet erejéig, a teremhez rendelt raktárból. 

Figyelem!

Az ALC anyagkiszabat csak az adott konyha/raktár A La Carte rendeléseit számolja ki!

2.4.7.10 ALC lekérdezések

Felügyelői jogkörrel a lekérdezések modulban több lista támogatja a forgalom és az anyagszükséglet
nyomon követését. 
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A listák tetszőlegesen paraméterezhetőek, a lekérdezett időszak lehet napi, heti, havi, vagy egyedileg
meghatározott.
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A listákat blokknyomtatóra is ki lehet nyomtatni.

2.4.7.11 ALC mobil modul
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Az A La Carte modult mobil eszközökkel is használhatjuk. Az étterem felszolgálói mobiltelefonnal
vagy tablettel az közvetlenül az asztalnál vehetik fel a rendelést, ami azonnal bekerül a rendszerbe és
az étel kategória beállított nyomtatóján lesz kinyomtatva.

Kapcsolati felépítés
A mobil eszköz WIFI-n keresztül kapcsolódik a rendszerhez. Az adatbázist a kapcsolatot biztosító DS
szerveren keresztül éri el.

2.4.7.11.1  ALC mobil applikáció telepítés

A mobil applikáció telepítésének lépései:
Töltsük le a telepítőt
Állítsuk be a DS szerver IP címét az Azonosító mezőben
Kapcsolódjunk a DS szerverhez
Válasszuk ki a konyhát
A megadott felhasználói névvel és jelszóval lépjünk be az applikációba

A telepítésről videó is készült, tekintse meg!

2.4.7.11.2  DS szerver telepítés

http://www.kozkonyha.hu
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A DS szerver feladata, hogy kapcsolatot teremtsen az adatbázis, és a mobil applikáció adatbázis
lekérései között. A DS szervert lehet ugyanarra a gépre is telepíteni, amin az adatbázis szerver van, de
nem kötelező. A telepítéséhez rendszergazdai jogok szükségesek. 

A telepítés két részre tagolódik: először a programban beállítjuk a kapcsolódási paramétereket, majd
Windows szolgáltatásként indítjuk a DS szervert. Ez utóbbira azért van szükség, mert a program csak
akkor képes fogadni az applikáció kéréseit, ha valaki belépett a Windows felületre, és elindította azt. A
Windows szolgáltatások (szervizek) viszont akkor is futnak a háttérben, ha senki sem lépett be, csak be
van kapcsolva a számítógép.

A DS szerver telepítés lépései

1. Telepítsük a DS szerver programot
Töltsük le a telepítőt, majd futtassuk
Nyissuk meg a c:\manage\DS mappát
Indítsuk el a dsserver programot
Állítsuk be az adatbázis szerver elérését (IP cím, vagy gépnév)
És az adatbázis fájl elérési útvonalát
Teszteljük a kapcsolatot, majd mentsük le
Nyissuk meg az adatbázis kapcsolatot
Indítsuk a DS szervert a programban
Engedjük át a tűzfalon a programot (ha most nem tettük meg, akkor utólag is felvehető az 
Alkalmazás átengedése a Windows tűzfalon programban)
Ha már van telepített mobil alkalmazás, akkor ki is próbálhatjuk a kapcsolatot. A mobil
alkalmazásban ennek a gépnek az IP címét kell megadni, ahova a DS szerver lett telepítve. Az IP
cím kiolvasható a Saját IP cím mezőből (ha több is van, a lenyíló listában mindegyik szerepel). A
mobilról érkező kapcsolat megjelenik az Aktív kapcsolatok listában.
Lépjünk ki a mobilon az alkalmazásból
Zárjuk be a dsserver programot

2. Telepítsük a DS szerver szolgáltatást
Jobb gombbal kattintva a manDsServerService install linken rendszergazdaként futtassuk
Nyissuk meg a Windows Szolgásokat
Keressük meg a manageDsService szolgáltatást (ha még nem látszik, akkor F5-tel kell
frissíteni)
Indítsuk el a szolgáltatást
Engedjük át a tűzfalon a szolgáltatást az Alkalmazás átengedése a Windows tűzfalon
programban: 

Beállítások módosítása
Másik alkalmazás engedélyezése
Tallózás
c:\manage\DS\manDsServerService.exe kiválsztása
Hozzáadás

A telepítésről videó is készült, tekintse meg!

2.4.7.11.3  ALC mobil rendelés felvétel

Az ALC mobil alkalmazás felülete úgy lett kialakítva, hogy a rendelést gyorsan, egyszerűen lehessen

http://www.kozkonyha.hu


Közkonyha program 195

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

rögzíteni. Lehetőségünk van az étlapot böngészve, vagy gyors keresővel kiválasztani az ételeket.
Kérhetünk allergén figyelmeztetést, és megjegyzést írhatunk a rendelésekhez.

Belépéskor válasszuk ki a konyhát, amelyikhez felvesszük a rendeléseket, és rendelkezünk belépési
azonosítóval. 

Rendelés felvétel lépései

http://www.kozkonyha.hu
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Válasszuk ki a termet
Majd az asztalt Az étlapon válasszuk ki az

étel kategóriát

Azon belül az ételt
A plusz gombbal vegyük fel
a rendelést

Rendelés felvétel gyors keresővel

Az asztal kiválasztása után az étlap felett található Keresés mezőbe kezdjük el begépelni az étel nevét,
vagy annak egy jellemző részletét. 
A második karakter begépelése után megjelennek a találatok.

http://www.kozkonyha.hu
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Megjegyzés írás egy tételhez

A vendég kívánságait a rendelt tételhez írhatjuk szabad szövegesen, és címkék segítségével is. A
megjegyzés a rendelés kinyomtatáskor is szerepelni fog.

A megjegyzés lépései
Válasszuk ki a rendelt tételt
Nyomjuk meg a ceruza gombot
Írjuk be a megjegyzést, vagy válasszuk ki a megfelelő címkét.

http://www.kozkonyha.hu
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Rendelés tétel törlés

Egy rendelés tétel törléséhez válasszuk ki a tételt, majd nyomjuk meg a kuka gombot. A Törlés oka
listából válasszuk ki az indokot. A törölt tétel a mobil applikációban nem fog megjelenni, de az asztali
programban nyomon követhető, hogy melyik tétel lett kitörölve.

http://www.kozkonyha.hu
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Figyelmeztetés allergén anyagokra

Ha a vendég érzékeny valamelyik allergén anyagra, akkor beállíthatjuk, hogy figyelmeztessen az
applikáció amennyiben valamelyik étel összetevőjében megtalálható a kiválasztott allergén. Ennek
feltétele, hogy az átadott alapanyag törzsön kívül felvett új alapanyagokban is be legyen állítva az
allergén tulajdonság.

Az étlapon az érintett ételek neve alatt piros színnel jelenik meg az allergén összetevő. Miután a
rendelés le lett zárva (minden tétele ki lett fizetve) az allergén jelölés törlődik.

Az allergén figyelmeztetés beállítása
Válasszuk ki az asztalt, ahol az allergénekre érzékeny vendég van
Nyomjuk meg a csillag gombot
A listából válasszuk ki az allergént (vagy allergéneket), majd mentsük el a pipa gombbal a
beállítást

http://www.kozkonyha.hu
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2.5 Törzsadatok

A törzsadatok általában olyan rekordokat tartalmaznak, amelyek a program alapvető működéséhez
szükségesek. Módosításuk tiltott, illetve korlátozott.

A programban az alábbi törzseket módosíthatja a felhasználó:

Korosztály törzsben az alapanyag hányad mezőt
Címkék törzsben új címkéket vehet fel

A többi törzsadat megtekinthető, tanulmányozásukkal a program működése jobban
megérthető.

Étel csoport
Élettani érték törzs
Étkezés típus törzs

http://www.kozkonyha.hu
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Mértékegység törzs

2.5.1 Korosztály

A korosztály törzs egyes rekordjai tartalmazzák a rendeletben meghatározott megnevezést, kort, és a
napi energia szükségletet.
Az alapanyag hányad mező módosítható. Ez meghatározza, hogy a receptúrában megadott
alapértelmezett mennyiség (felnőtt korosztály számára 100%) hányad része legyen ezé a korosztályé.

2.5.2 Címke

A címkék bevezetésének az oka alapvetően az ellenőrzések kiértékelése volt. A rendeletben olyan
feltételek is meg vannak fogalmazva, amelyeket nem lehet értékek összehasonlításával ellenőrizni.
Ezekre a szövegesen megfogalmazott esetekre lettek bevezetve a címkék. A címkék megjelölhetnek
egy receptúrát, egy hozzávalót, vagy egy alapanyagot. A megjelölt rekordot az erre beállított szabályok
felismerik és kiértékelik.

Azonban ezt a megjelölési lehetőséget a felhasználó is szabadon felhasználhatja. Létrehozhat címkéket
bármilyen tartalommal, amiket ugyanúgy hozzáadhat alapanyagokhoz, receptúrákhoz, hozzávalókhoz.
A címkével megjelölt recepteket tetszés szerint listázhatja, rendezheti. A felhasználás teljesen szabad.

http://www.kozkonyha.hu
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2.5.3 Étel csoport

Az étel csoport törzsadat. 

A megnevezés mellett tartalmazza, hogy az étlapon az ételsor hányadik eleme, szerepel-e a
változatossági mutató számításában, valamint azt, hogy az étlapon alapanyag bontással jelenjen-e meg
(például a szendvicsek).

2.5.4 Élelmiszer csoport

Az élelmiszer csoport törzsadat. A megnevezésen kívül tartalmazza hogy az ételsor hányadik eleme,
valamint azt, hogy az étel lédús-e (például a levesek, italok). Ez a tulajdonság a kiszállított mennyiséget
 befolyásolja a lédús kiszállításnál beállított korosztályoknál.

http://www.kozkonyha.hu
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2.5.5 Recept csoport

A recepteket csoportokba lehet rendezni. A csoportosítás célja hogy a recepteket valamilyen
tulajdonság alapján egyben tudjuk kezelni. 

Az egyes csoportoknál beállítható az Aktív tulajdonság, ami azt jelenti, hogy étlap tervezéskor
megjelenjen-e a felkínált listában a csoport alá tartozó receptúra. Ha egyes recepteket nem kíván
használni, csak vegye ki a pipát!

2.5.6 Konyha aktív receptcsoportja

A recept csoportoknál megadható Aktív tulajdonság az összes konyhára vonatkozik. Ha konyhánként
eltérő aktív receptcsoportot kell beállítani, akkor az ebben a modulban lehet beállítani.

http://www.kozkonyha.hu


204

© 2022 Manage Software Studio Kft.

www.közkonyha.hu

A konyhánkénti aktív receptcsoportok beállításának lépései:
1. A főablakban válassza ki a konyhát
2. A Konyha aktív receptcsoportjai ablakban válassza ki a receptcsoportot
3. Nyomja meg a  Hozzáadás  gombot
4. Az összes kiválasztása után mentse el a beállítást.

Ötlet

Ez a beállítás felülbírálja a receptcsoportoknál beállított Aktív tulajdonságot, tehát egy inaktív recept
csoport is lehet egy adott konyhánál aktív.
Egy adott receptcsoport tetszőleges számú konyhánál lehet aktív.

2.5.7 Élettani érték törzs

Törzsadat, nem módosítható. 

http://www.kozkonyha.hu
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2.5.8 Étkezés típus törzs

Törzsadat, nem módosítható. 

A diab. étkezésekhez felvett "pótvacsora" étkezés típushoz 0% napi energiaszükséglet tartozik, mivel a
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet nem tesz említést a pótvacsoráról. Ennek értelmében a rendelet
ellenőrzései sem terjednek i erre az étkezéstípusra.

2.5.9 Mértékegység törzs

Az alapanyagok mértékegységét a törzsadatok tartalmazzák. Szükség esetén további mértékegységek
is létrehozhatók az alábbi szabályok betartásával:

A megnevezés legyen egyedi.
A hányad rész azt jelenti, hogy 1 egységnyi mennyiség hányad része a termékeken megjelölt 100
grammnak, vagy 100 milliliternek.
Mindenképp kötődjön SI mértékegységhez (tömeg, vagy térfogat).
Ne használjon "darab", "doboz", "csomag", "üveg" stb. elnevezéseket önmagukban. Ezek a
mennyiségek változhatnak, tápanyag számításra alkalmatlanok!

http://www.kozkonyha.hu
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Figyelem!

Egy alapanyag mértékegységét ne változtassa meg, ha már kapcsolódik hozzá készletmozgás!
Ha változik egy alapanyag mértékegysége, akkor a hozzá kapcsolódó receptúrákban is módosítani
kell a mennyiségeket!

2.5.10 Eszköz törzs

Az alapanyagok mellett a konyhához tartozó eszközöket is készletre tudja venni. A mozgásokat nyilván
tudja tartani, listázni, ellenőrizni lehet az aktuális készletet.

Az új eszköz rögzítésének lépései
1. Adja meg az eszköz nevét
2. Töltse ki mértékegységet és az ÁFA csoport mezőket
3. A főkönyvi szám nem kötelező mező, használatával a könyvelés munkáját segíti
4. Mentse el a rekordot
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2.5.11 Karbantartás

Bizonyos kinyomtatandó szövegeket a karbantartás ablak Beállítások fülén lehet megadni:
- Ételkiszállítási jegyzéken megjelenő felirat
- FELIR azonosító
- Étlapon megjelenő tetszőleges felirat

Írja be a szöveget a megfelelő mezőbe, majd zárja be az ablakot.

Pénznem beállítás
Módosítható a programban használt pénznem. A Felügyelői jogkörrel rendelkezők a Karbantartás
modulban be tudják állítani a használt pénznem egységét és a tizedesek számát. A sor végén látható
mezőben azonnal ellenőrizhető a beállított minta.
Beállítás után minden pénznem típusú mező a beállított formátumban jelenik meg a képernyőn és
kinyomtatáskor is.
Fontos, hogy a program nem végez semmilyen valuta irányban átváltást! A funkció szerepe az, hogy az
országhatáron kívüli felhasználóink az ott hivatalos pénznemben tudják használni a programot.

Készletmozgás bizonylat nyomtatás később
Ha bekapcsolja a későbbre halasztott nyomtatást, akkor a készlet mozgás egységára (a mennyiségek
nem) a nyomtatásig módosítható.

Címke méret fül

http://www.kozkonyha.hu
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A nyomtatáskor használt címke méretét lehet itt beállítani: papír méret, margó méret, és címke méret
megadásával.

Étel címke fül

Az étel címkére kinyomatott üzenetet, illetve a használt betűméreteket lehet itt beállítani. Az adatok
módosítása után újra meg kell nyitni az Étel címke nyomtatás ablakot!
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A La Carte fül
A kisadag ár százaléka határozza meg, hogy a kisadagban rendelt tételek ára hány százaléka lesz a
teljes árnak.
A fizetéshez használt blokknyomtató nyomtatási sorának megnevezése határozza meg, hogy melyik
nyomtatóra lesznek küldve a blokkok, vagy számlák.
A rendelés azonosítás blokkban állítható be, hogy a rendelés felvétele előtt milyen azonosítást
követelünk meg. A név, jelszó páros abban az esetben indokolt, ha egy időben többen is használják a
programot; a vonalkód típus sokkal gyorsabbá teszi az azonosítást, mivel ebben az esetben nem kell
megadni (kiválasztani) a felhasználói nevet, és megadni a jelszót, hanem elegendő egy vonalkód
olvasóval leolvasni a felhasználók egyedi kódját.
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