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Butik áruforgalmi rendszer
Verzió 1.5

A BUTIK áruforgalmi rendszer az Ön számára, (kis)kereskedelemi tevékenységének
számítógépes támogatására lett kifejlesztve.
A rendszer fejlesztéséhez alkalmazott korszerű fejlesztő eszközök, illetve az adattárolást
biztosító SQL alapú adatbázis biztosítja az adatok hatékony feldolgozását, biztonságát.
Használatát egyszerűen, a Windows környezetben megszokott grafikus felhasználói felület
alkalmazásával lehet elvégezni.

A rendszer főbb szolgáltatásai:
 Törzsadatok kezelése
 Áruforgalom nyilvántartása
 Termék bevételezés
 Üzletek közti mozgatás
 Termék visszáru kezelés
 Termékazonosítók képzése
 Termékárazás, árucímke előállítás
 Termék történet lekérdezés
 Készletnyilvántartás, lekérdezés
 Leltár felvétel, leltár kiértékelés
 Napi, havi forgalomösszesítés
Futtatási környezet
 Windows operációs rendszert futtató asztali, vagy hordozható számítógép
 Windows XP vagy Windows7 operációs rendszer
 1024 MB memória
 200 MB szabad HDD kapacitás
 Egér
 Tintasugaras vagy lézernyomtató
A rendszer adatbázisa akár egy pen drive-on is tárolható.

A Demo verzió telepítése
A letöltött telepítő tartalmazza a Butik áruforgalmi rendszer 1.5 verziójának Demo verzióját.
A demo telepítőnek két verziója van, 32 bites operációs rendszer esetében a ButikDemo32,
64 bites operációs rendszer esetén a ButikDemo64 telepítőt kell letöteni és feltelepíteni. A
rendszer telepítéséhez el kell indítani a letöltött telepítő.exe program futását és a Next
nyomógomb lenyomásával célszerű elfogadni a telepítő által felajánlott telepítési lépéseket.
A feltelepített Demo verzió a telepítést követően 30 napig használható.
Környezeti beállítások
A telepítés után Windows XP platform esetében a nyomtatási funkciók zavartalan működése
érdekében a Butik rendszert futtató felhasználó alaphelyzetben
C:\Documents and Settings\User\LocalSettings\Temp
útvonalon elérhető TMP könyvtárát át kell irányítani egy a gép C: meghajtóján
lévő mappába.

Ehhez első lépésben a C: meghajtón - ha nincs rajta - létre kell hozni egy C:\Temp
könyvtárat majd e könyvtárra kell átirányítani a Butik rendszert futtató felhasználó(k) TMP
könyvtárának elérési útját, ami a
Vezérlőpult - Rendszer - Speciális fül - Környezeti változók nyomógomb XY felhasználói változói - TMP változó kijelölése - Szerkesztés nyomógomb a létrehozott mappa elérési útjának - C:\Temp - megadása
lépések végrehajtásával végezhető el. Az átirányítás után a gépet újra kell indítani.
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A rendszer elindítása
A telepítés befejezését követően a program a Windows környezetben megszokott módon a
programok menüből indítható. A program jelenlegi szolgáltatásainak összefoglalóját, a
belépési nevet és jelszót jelen Butik_demo.pdf dokumentum tartalmazza.
A Butik áruforgalmi rendszer elindítását követően először meg kell adni a belépő felhasználó
nevét és a belépési jelszót. A megküldött Demó változatnál a felhasználó neve: DEMO a
jelszava : Butik

Sikeres belépés esetén megjelenik a rendszer - alábbi - fő ablaka és menü rendszere.
Sikertelen belépési név és/vagy jelszó megadásakor a rendszer hibaüzenetet küld, és
lehetőséget biztosít a belépési adatok javítására. A belépési folyamat a Mégse nyomógomb
lenyomásával szakítható félbe.

A rendszer menüvezérelt, szolgáltatásai az alábbi főmenü pontok használatával érhetők el:
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Törzsadat - Törzsadatok karbantartása
Tranzakció - Termék mozgások bevitele, feldolgozása
Forgalom - Forgalmi adatok lekérdezése, nyomtatása
Összesítés - Nap, havi forgalmi összesítések előállítása
Készlet - Készlet lekérdezés, leltározás
Egyéb - Paraméter beállítás, kilépés

A rendszer szolgáltatásai
Törzsadatok karbantartása
Partnerek
Lehetővé teszi a szállítók, kiemelt vevők adatainak bevitelét, karbantartását

Az adatbevitel a tételsorokat tartalmazó - táblázat alatt megjelenített - navigátor nyomógombokkal vezérelhető. A gombok hatása (balról, jobbra):

Aktuális tételsor léptetése: Első, Előző, Következő, Utolsó

Új sor kérése ( + nyomógomb)

Aktuális sor törlése ( - nyomógomb)

Aktuális sor módosítása

Bevitel, módosítás elfogadása

Bevitel félbeszakítása

Frissítés
A nyomógombok funkcióját az adatbeviteli menüpontokban rendszer az egér kurzor
nyomógomb fölé vitele esetén megjeleníti.
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A bevitt partner adatok a Nyomtatás nyomógombbal kinyomtathatók. A nyomtatás
indításakor megjelenik az alábbi – Print Preview - képernyő ablak, ahol a nyomtatás előtt
a nyomtatási kép áttekinthető. Az ablak felső sorában lévő ikonok használatával
elvégezhető a kép kitöltés beállítása, az oldalak közötti lapozás, a nyomtató beállítás, a
kinyomtatás (a nyomtató ikonra kattintva), illetve a listakép állományba mentése.

A karbantartásból a Kilépés nyomógombbal lehet kilépni, ekkor a megtörténik a
karbantartó ablak bezárása és aktívvá válik a főmenü ablaka.

Termékek
Biztosítja a forgalmazott terméket adatainak megjelenítését, karbantartását. A rendszer
a termék törzsadatokat beállítástól függően a termék bevételezés során állítja elő.

Termék jellemzők




A termékekről 3 féle, bevitelkor kiválasztható előzetesen megadott jellemző használható
színek
saját jellemző (pl. típus, vagy méret)
elnevezés

Üzletek
A rendszer több üzlet adatainak kezelésére, feldolgozására alkalmas.

Termék mozgások bevitele
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Bevételezés
A rendszerbe a Bevételezés menüpontban juttathatók be a szállítótól átvett (új) termékek.
A bevitelkor először meg kell adni (ki kell választani) a beszerzés főbb adatait:
 Tranzakció: sorszámát a rendszer generálja
 Mozgásnem: kiválasztható (Beszerzés, Nyitó készlet)
 Mozgás dátuma
 Bizonylatszám
 Árrés%
 Szállító: kiválasztandó
 Üzlet: kiválasztandó
Ezt követően feléledő fejadatok alatti funkció gombok
használatával vihetők be a beszerzésben érintett
termékek:
 A sorszámot és beállítástól függően - a termékkódot
a rendszer generálja
 A szín, jellemző, termék név az előzetesen feltöltött
választékból - az oldalt látható beviteli ablakban választható ki.
 Mennyiség
 Beszerzési ár - rögzített adat
 Árrés % - rögzített adat (alapértelmezett a fejadatok
között megadott %)
 Árrés - ft - a beállított árrésnek megfelelően a
rendszer számolja, módosítható
 Eladási ár - rendszer számolja
 Érték - rendszer számolja ki

A rendszer a bevitelkor összegzi a beszerzésben érintett darabszámot, árrést és értéket.
A bevitt adatok az OK nyomógombbal lementhetők (ekkor megtörténik a készlet
aktualizálása, illetve a forgalmi adatok letárolása), a Nyomtatás nyomógombbal
kinyomtathatók. A bevitel a Mégse nyomógombbal félbeszakítható.
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E menüpontban lehet bevinni a nyitó készletet is.

Kivételezés
A kivételezések bevitelét a bevételezéshez hasonló
képernyő formátumon lehet elvégezni. Először ebben az
esetben is a fejadatokat kell feltölteni.
Támogatott mozgásnemek:
 Eladás
 Visszáru (szállítónak visszaadott)
 Leltár hiány
Kiválasztható a partner (vevő) illetve az értékesítést végző
üzlet.
Az értékesített termék visszakereséséhez a termékkód
oszlopban megjelenített … feliratú nyomógomb nyújt
segítséget a lenyomáskor megjelenített Készlet ablakban
megadható a termék kódja, vagy neve. A kiválasztott
termék az OK nyomógombbal érvényesíthető.
A termékkód megadása után a rendszer - 1 db eladását feltételezve - feltölti a táblázat
aktuális sorát a kiválasztott termék adataival. A mennyiség, illetve az eladási ár
módosítható. A rendszer készlet hiány esetén hibajelzést ad.
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A bevitt adatok a Bevételezés menüpontban ismertetett módon menthetők el, illetve
nyomtathatók ki.

Mozgatás
A mozgatás menüpontban végezhető a termékek üzletek közötti átadás - átvétel. Az
átadó átvevő üzlet kiválasztását követően a visszakeresett termékeket a rendszer egy
lépésben feldolgozza (mindkét üzlethez lekönyveli). A mozgásnem ebben az esetben
csak Átadás lehet.

Visszavételezés
A visszavételezés menüpontban végezhető el az értékesített, vevők által reklamációs
okokból visszahozott, illetve az esetleges leltári többletből adódó termékmozgások
lekezelése.
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Forgalmi adatok lekérdezése
Forgalom lekérdezés
A forgalom lekérdezés menüpontban elvégezhető a Tranzakció menüágon bevitt forgalmi
adatok lekérdezése, a tévesen bevitt adatok módosítása. A lekérdezett adatok köre a
Tranzakció, Mozgásnem, Mozgás dátum, Partner, illetve Üzlet jellemzők kitöltésével
szűkíthető. A Mozgásnem és Mozgás dátumtól jellemzők megadása kötelező.
A lekérdezést a rendszer e L e k é r d e z é s nyomógomb lenyomására indítja el.

Az aktuálisként kiválasztott fej, illetve tételsor egyes adatai a Módosítás nyomógombbal
megjelenített ablakban módosíthatók, Nyomtatás nyomógombbal kinyomtathatók.

Termék történet
A termék történet menüpontban lekérdezhetők az egyes termékkódokra bevitt mozgások, az
alsó táblázatbanpedig végig követhető a felső táblázatban kiválasztott termékek "története".

9/18

9

10/18

10

Termék összetétel
A termél öszetétel menüpontban lekérdezhetők az egyes mozgástípusokhoz tartozó - a
beállított szűrő feletételeknek megfelelő - termékek összegzett darabszám és érték adatai.

Etikett nyomtatás
Az etikett nyomtatás menüpontban a beszerzett termékek jellemző adatait tartalmazó etikett
nyomtatható, ami a termékre, termék függőre ragasztható.
100000
100000

9980 Ft
7.

Indigó farmer nadrág

FogyÁr:

9980 Ft

Az etikett tartalmazza a termék kódját, eladási árát, a szállító kódszámát és a termék
jellemzőit.

11/18

11

Napi, havi forgalmi összesítések előállítása
Napi összesítés
A napi összesítés menüpontban a rendszerből lekérdezhető a kiválasztott mozgástípus napi
bontásban összegzett forgalma a beállított időszakra, Partnerre és Üzletre vonatozóan.

A forgalom összesítést a rendszer mennyiségben és értékben állítja elő. Az összesített
adatok kinyomtathatók.
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Termék összesítés
A termék összesítés menüpontban lekérdezhető a kiválasztott mozgástípus beállított
időszakra (év hónap) vonatkozó termékenkénti forgalma.
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Havi összesítés
A havi összesítés menüpontban lekérdezhető a kiválasztott mozgástípus havi bontásban
összegzett forgalma a beállított időszakra, Partnerre és Üzletre vonatozóan.
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Eredmény összesítés
Az eredmény összesítés menüpontban havi bontásban lekérdezhető a beállított időszak
termékforgalmának eredménye.
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Készlet kezelés
Készlet lekérdezés
A készlet lekérdezés menüpontban elvégezhető az aktuális készlet vállalkozás, illetve üzlet
(raktár) szintű lekérdezése, nyomtatása.
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Leltározás
A leltározás funkció használatával elvégezhető az üzlet készletének felvétele (rögzítése) és
a leltári eltérések kimutatása (listázása).
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Egyéb feldolgozási funkciók
Paraméter beállítás
A paraméter beállítás menüpontban érhetők el a rendszer felhasználására jogosult telepítés során beállított adatai, illetve beállítható az alapértelmezett árrés mértéke.
Beállíthatók az etikett nyomtatás nyomtató típushoz illesztésének paraméterei.

Tétel halmozás
A forgalom halmozás menüpont használatával elvégezhető a forgalmi adatok összegzése és
a megadott határnapnál régebbi tételek törlése.

Évváltás
Az évváltás menüpontban kell elvégezni a tárgyév lezárását és az új év kezdő termék
kódjának megadását.

Kilépés
A Kilépés menüpont használatával lehet kilépni a rendszerből.

További információ:
NewSoft Team
www.newsoft.hu
30/364-8694
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