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1. Mini-Kalmár V2 számlázó program 
Könnyen kezelhető számlázó- és készletnyilvántartó program, mely egy raktár kezelésével alkalmas termékek 

ill. szolgáltatások számlázására is! Számlákat és bevételezéseket kezel. Az árlista és a leltár nem csak papír 
alapon készíthető el, hanem excel fájl formátumba is exportálható. 

A mini programcsalád közös jellemzői: 
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több ezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több ezer számla és 

egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg. 
- Olcsó, könyen kezelhető programok. 
- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből: 
- Számla készítés A/4-es vagy leporellós nyomtatással is.  
- Egyszerűsített számla készítés nyuhta kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Megjegyzés (hivatkozás) megadása számlákhoz (korlátlan szöveg lehetőség).  
- Tételenkénti megjegyzés (gyáriszám, részletezés) korlátlan lehetősége.  
- Bevételezés raktárba.  
- Bizonylatok visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Felhasználók különböző beállítható jogokkal és hozzáférési lehetőségekkel.  
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése.  
- Leltár készítés. Nyomtatható, vagy Excel-be exportálható. 
- Árlista készítés. Nyomtatható, vagy Excel-be exportálható. 
- Egyedi kezdvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- PM által előírt kézikönyv.  
- PM által előírt nyilatkozat.   

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatíbilis 486 DX-66 számítógép  
- Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP operációs rendszer  
- Szines VGA monitor  
- 16 MB memória  
- 10 MB szabad HDD kapacitás  
- Nyomtató  

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatíbilis Pentium 133-as vagy újabb számítógép  
- Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor  
- 32 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató  
- Szünetmentes tápegység  

Árak 
A program ára: 14.600,- Ft 
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Kedvezmények 
Hálózatos használat esetén 3 db-tól 10%, 5 db-tól 20%, 10 db-tól 30% kedvezmény. 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák!  

2. Kerszám számlázó és készletnyilvántartó program 
A profi választás, mert ez a program szinte mindent tud, ami egy cégnél számlázással, raktárkezeléssel 

kapcsolatban felmerülhet. Számlák, export  számlák angol és német nyelven, proforma számlák, szállítólevelek, 
bevételezések, import bevételezés, árajánlatok, foglalások, saját kivétel, kézi számla rögzítés, megrendelés 
rögzítés, kiadási jegyzék készítés, korlátlan raktár és ársor létrehozás, sajáttermék gyártás megadott összetevők
alapján. A szoftver vezeti a házi pénztárt, nyilvántartja a pénzügyi követeléseket és tartozásokat. Mini 
könyvelése és ÁFA analitikája segíti a vezetői elemzéseket és a helyes döntéseket. Üzletekben pénztárgépes 
összeköttetéssel és gyors vonalkódos kiadás funkcióval segíti munkáját. Támogatja a WebKer programmal 
összekötött ON-LINE WEBÁRUHÁZ automatikus működtetését! 

A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből: 
- Számlakészítés A/4-es nyomtatással.  
- Egyszerűsített számla készítés nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Előleg számla készítés, jóváírás kezelés. 
- Export számla angol, német és magyar nyelven. 
- Belföldi Eurós számla 2008-as előírások alapján. 
- Proforma számla magyarul, angolul és németül is. 
- Proforma számlák számlázása gombnyomásra. 
- Rendszeres számlák tárolása, kezelése automatikus számlázása. 
- A/4-es előnyomott csekkre rendszeres számlák nyomtatása, csekk kitöltéssel. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (gyáriszám, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- ON-LINE WEBÁRUHÁZ kapcsolat létrehozása. 
- MICRA ECO PROF pénztárgéppel nyugta készítés közvetlen kapcsolattal. 
- Szállítólevél készítés.
- Export szállítólevél készítés angol, német és magyar nyelven. 
- Szállítólevelek számlázása gombnyomásra, akár összevontan is.  
- Bizományba adott termékek, nyílvántartása kezelése. 
- Bizományos készletek számlázása, részlegesen is. 
- Foglalás készítés.  
- Foglalások számlázása gombnyomásra.  
- Rendelések rögzítése. 
- Rendelések számlázása gombnyomásra. 
- Gyűjtős rendelés. 
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- Gyűjtőből számlázás. 
- Árajánlat készítés. 
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
- Bevételezés raktárba.  
- Import bevételezés.
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Sajáttermékek gyártása előre definiált összetevőkből - automatikusan. 
- Bizonylatok visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Pénztárgépes bizonylatok rögzítése.
- Gyorsított vonalkódos kiadás - mint a hypermarkatekben.  
- Pénztár kezelés.
- Pénztárköny kezelés.
- Átutalások kezelése pénzügyi nyilvántartása (Vevő-Szállító).  
- ÁFA és könyvelési analitikák vezetése, lekérdezés.  
- Minden ÁFA kulcs kezelése. 
- Egyéb költségek könyvelése, lekérdezése. Bizonylatok scannelése. 
- Vám költségek könyvelése. 
- Bevételezett szállítólevélhez számla könyvelése. 
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel.  
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Értékesítési eredmény kimutatások. (Mennyiség, árrés összesítés termékenként is!)  
- Áruadatok felvétele - bővítése importált Excel fájlból.
- Áruadatok módosítása importált Excel fájlból.
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Vevők átutalásos limitjének beállítási lehetősége. 
- Vevők lejárt tartozásainak figyelése számlázásnál. 
- Vevők - szállítók partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Ügynökök kezelése.
- Ügynöki jutalékok számolása, kezelése. 
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése.
- Korlátlan raktár létrehozása.
- Raktárkarton vezetése.
- Leltárkészítés.  
- Leltár készítés visszamenőlegesen kiválasztott napra.
- Extrastat lista. 
- Intrastat lista. 
- Termékdíj lista. 
- Árukhoz képek scannelése, képfájl társítása. 
- Árlista készítés.  
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Árucsoportra bontható listák, lekérdezések. 
- Beszerzendő árulista, minimálkészlet alapján.  
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- További korlátlan ársor definiálása. Árunkénti árral és egyedi kódszámmal! 
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Mennyiségi kedvezmény lehetőség árunként. 
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Szállító szállítási lista, Áru értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Vonalkódolvasó támogatás. 
- Bevételezésekhez belső vonalkódok nyomtatása etikettre, vagy vonalkód nyomtatóval. 
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, tartozás vizsgálat stb.) 
- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.
- A PM által előírt nyilatkozat.
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Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Vonalkódolvasó 
- Vonalkódnyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 72.000,- Ft 

Kedvezmények 
Hálózatos használat esetén 3 db-tól 10%, 5 db-tól 20%, 10 db-tól 30% kedvezmény. 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

3. Kerszám Silver számlázó és készletnyilvántartó program 
Külföldi kereskedelemmel nem foglalkozó vállalkozások, kereskedelmi egységek számára ideális ez a 

számlázó és raktárkezelő szoftver. Számlák, szállítólevelek, bevételezések, árajánlatok, foglalások, saját 
kivétel és kézi számlák rögzítésére is alkalmas.  Rendszeres számlák automatikus kezelése, akár csekkel szerelt 
nyomtatása. EAN 13 vonalkód nyomtatási lehetőséget tartalmaz. A szoftver vezeti a házi pénztárt, nyilvántartja a 
pénzügyi követeléseket és tartozásokat. Mini könyvelése és ÁFA analitikája segíti a vezetői elemzéseket és a 
helyes döntéseket. Üzletekben pénztárgépes összeköttetéssel és gyors vonalkódos kiadás funkcióval segíti 
munkáját. Támogatja a WebKer programmal összekötött ON-LINE WEBÁRUHÁZ automatikus működtetését! 

A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 
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Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Számla készítés A/4-es nyomtatással.  
- Egyszerűsített számla készítés nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Előleg számla készítés, jóváírás kezelés. 
- Rendszeres számlák tárolása, kezelése automatikus számlázása. 
- A/4-es előnyomott csekkre rendszeres számlák nyomtatása, csekk kitöltéssel. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (gyáriszám, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- ON-LINE WEBÁRUHÁZ kapcsolat létrehozása. 
- MICRA ECO PROF pénztárgéppel nyugta készítés közvetlen kapcsolattal. 
- Szállítólevél készítés.  
- Szállítólevelek számlázása gombnyomásra, akár összevontan is.  
- Rendelés készítés. 
- Rendelés számlázása gombnyomásra.  
- Gyűjtős rendelések rögzítése. 
- Gyűjtős rendelésből számlázás. 
- Foglalás készítés.  
- Foglalások számlázása gombnyomásra. 
- Árajánlat készítés. 
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
- Bevételezés raktárba.  
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Bizonylatok visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Pénztárgépes bizonylatok rögzítése. 
- Gyorsított vonalkódos kiadás - mint a hypermarkatekben. 
- Pénztárkezelés.
- Pénztárkönyv kezelés.
- Átutalások kezelése pénzügyi nyilvántartása (Vevő-Szállító). 
- ÁFA és könyvelési analitikák vezetése, lekérdezés.  
- Minden ÁFA kulcs kezelése. 
- Egyéb költségek könyvelése, lekérdezése. Bizonylatok scannelése 
- Bevételezett szállítólevélhez számla könyvelése 
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel. 
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál. 
- Értékesítési eredmény kimutatások. (Mennyiség, árrés összesítés termékenként is!) 
- Áruadatok felvétele - bővítése importált Excel fájlból. 
- Áruadatok módosítása importált Excel fájlból.
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Vevők átutalásos limitjének beállítási lehetősége. 
- Vevők lejárt tartozásainak figyelése számlázásnál. 
- Vevők - szállítók partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése.
- Raktárkarton vezetése.
- Leltárkészítés.  
- Leltár készítés visszamenőlegesen kiválasztott napra.
- Árukhoz képek scannelése, képfájl társítása.  
- Árlista készítés.  
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Árucsoportra bontható listák, lekérdezések. 
- Beszerzendő árulista, minimálkészlet alapján.  
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
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- Mennyiségi kedvezmény lehetőség árunként. 
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Szállító szállítási lista, Áru értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Vonalkódolvasó támogatás. 
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, tartozás vizsgálat stb.)  
- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.
- A PM által előírt nyilatkozat.

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott:  
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Vonalkódolvasó 
- Vonalkódnyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 48.000,- Ft 

Kedvezmények 
Hálózatos használat esetén 3 db-tól 10%, 5 db-tól 20%, 10 db-tól 30% kedvezmény. 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

4. Kerszám Light számlázó és készletnyilvántartó program 
Kisebb cégek és egyéni vállalkozások számlázását,  készletkezelését könnyíti meg  KerSzám 

programcsaládunk  legkisebb tagja, mely a Light nevet kapta. Korszerű számlázó és készletnyilvántartó program, 
mely a számlázáson kívül szállítólevél, árajánlat és bevételezés készítést is tartalmaz! Extra szolgáltatás ebben az 
árkategóriában a minden árumozgást követő raktárkarton, valamint a vonalkód kezelés. Internetes árlista 
támogatás a WebTesz programmal. 

A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
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- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből: 
- Számla készítés A/4-es nyomtatással.  
- Egyszerűsített számla készítés nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (leírás, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- Szállítólevél készítés.  
- Szállítólevelek számlázása gombnyomásra.  
- Árajánlat készítés.  
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
- Bevételezés raktárba.  
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Minden ÁFA kulcs kezelése. 
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel.  
- Választható nettó - bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Értékesítési eredmény kimutatások. (Mennyiség, árrés összesítés termékenként is!)  
- Áruadatok felvétele - bővítése importált Excel fájlból. 
- Áruadatok módosítása importált Excel fájlból. 
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Vevők - szállítók partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése. 
- Raktárkarton vezetése.  
- Árukhoz képek scannelése, képfájl társítása.  
- Leltárkészítés.  
- Leltár készítés visszamenőlegesen kiválasztott napra. 
- Árlista készítés.  
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Árucsoportra bontható listák, lekérdezések. 
- Beszerzendő árulista, minimálkészlet alapján.  
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Mennyiségi kedvezmény lehetőség árunként. 
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Szállító szállítási lista, Áru értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Vonalkódolvasó támogatás.  
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, stb.)  
- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.  
- A PM által előírt nyilatkozat.  

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 



Bélyegző készítés 7030 Paks, Ságvári E. u. 23. 
 Számlázó és raktárkészlet nyilvántartó programok Tel./Fax: 75/510-312 Mobil: 20/932-5164 
 Számítástechnikai, irodatechnikai, multimédia Web: http://www.hhs.hu E-mail: info@hhs.hu 
 és GSM termékek online kereskedelme Online Web-áruház: http://www.unitelshop.hu/hhsiroda 

- 10 - 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 24.000,- Ft 

Kedvezmények 
Hálózatos használat esetén 3 db-tól 10%, 5 db-tól 20%, 10 db-tól 30% kedvezmény. 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

5. SzolgSzám V2 számlázó program 
A legkisebb és egyben a legolcsóbb számlázó program, amely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetők

számlák szolgáltatásokról és termékekről, ugyanis ebben a szoftverben nincs raktárkészlet kezelés. Számlázáskor 
csak kiválasztja a szükséges tételeket, megírhatja a korlátlan hosszúságú részletező szöveget és már nyomtathatja 
is a számlát! Szolgáltatóknak, könyvelőknek,  építőipari cégeknek és más raktárkezeléssel nem foglalkozó 
vállalkozásoknak ajánljuk ezt a programunkat. 2008-tól a megújult V2 változat áll a vásárlóink 
rendelkezésére, mely kezeli az összes ismert áfakulcsot beleértve a fordított és a különbözeti kulcsokat is! 

A mini programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több ezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több ezer számla és 

egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg. 
- Olcsó, könnyen kezelhető programok. 
- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Számla készítés A/4-es vagy leporellós nyomtatással is.  
- Egyszerűsített számla készítés nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Megjegyzés (hivatkozás) megadása számlákhoz (korlátlan szöveg lehetőség).  
- Tételenkénti megjegyzés (felsorolás, részletezés) korlátlan lehetősége.   
- Számlák visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Felhasználók különböző beállítható jogokkal és hozzáférési lehetőségekkel.  
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Vevők nyilvántartása.  
- Szolgáltatások és termékek (raktár nélküli) kezelése.  
- Árlista készítés. Nyomtatható, vagy Excel-be exportálható. 
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- PM által előírt kézikönyv.  
- PM által előírt nyilatkozat.  
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Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatíbilis 486 DX-66 számítógép  
- Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes VGA monitor  
- 16 MB memória  
- 10 MB szabad HDD kapacitás  
- Nyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatíbilis Pentium 133-as vagy újabb számítógép  
- Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Szines SVGA monitor  
- 32 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató  
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 7.200,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

6. Mini-Raktár raktárkezelő program 
Egyszerű raktárkezelő program, amely biztosítja a raktárral rendelkező, de számlázni nem kívánó partnereink 

számára az egyszerű kiadás és bevételezés készítést, ezzel megvalósítva a raktárkészlet kezelését. A piaci 
kereslet hozta létre ezt a programot, mely a Mini - Kalmár alapjaira épült fel és dobozos változatban kapható.  

A mini programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több ezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több ezer számla és 

egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg. 
- Olcsó, könnyen kezelhető programok. 
- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Kiadáskészítés A/4-es vagy leporellós nyomtatással is.  
- Megjegyzés (hivatkozás) megadása számlákhoz (korlátlan szöveg lehetőség).  
- Tételenkénti megjegyzés (gyáriszám, részletezés) korlátlan lehetősége.  
- Bevételezés raktárba.  
- Bizonylatok visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Felhasználók különböző beállítható jogokkal.  
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Termékek és szolgáltatások kezelése.   
- Raktárkészlet kezelése.  
- Leltár készítés. Nyomtatható vagy Excel-be exportálható.  
- Árlista készítés. Nyomtatható vagy Excel-be exportálható.  
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.   
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a kiadáson. 
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Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatíbilis 486 DX-66 számítógép  
- Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes VGA monitor  
- 16 MB memória  
- 10 MB szabad HDD kapacitás  
- Nyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatíbilis Pentium 133-as vagy újabb számítógép  
- Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Szines SVGA monitor  
- 32 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató  
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 12.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

7. EU Szolgáltató számlázó program 
Az Európai Unión belüli szolgáltatásokkal is foglalkozó vállalkozások számlázását könnyíti meg  az 

EU Szolgáltató programunk. Korszerű számlázó program, mely számláz magyar, angol és német nyelven,  
és árajánlat  készítést is tartalmaz! Internetes árlista támogatás a WebTesz programmal. 

A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Számla készítés A/4-es nyomtatással.  
- Egyszerűsített számla nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Export számla EU-n belülre Euro-ban angol, német és magyar nyelven. 
- Belföldi Eurós számla 2008-as rendeletek szerint. 
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (leírás, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Árajánlat készítés.  
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
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- Minden ÁFA kulcs kezelése.  
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel.  
- Választható nettó - bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Eredmény kimutatások. 
- Szolgáltatások felvétele - bővítése importált Excel fájlból. 
- Szolgáltatások módosítása importált Excel fájlból. 
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők nyilvántartása.  
- Vevők partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Szolgáltatások és termékek kezelése készlet nélkül.  
- Karton vezetése.  
- Árlista készítés.  
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Csoportra bontható listák, lekérdezések. 
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, stb.)  
- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.  
- A PM által előírt nyilatkozat.  

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 14.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

8. EU Számlázó és raktárkezelő program 
Az Európai Unión belüli kereskedelemmel is foglalkozó vállalkozások számlázását,  

készletkezelését könnyíti meg  az EU Számla-Raktár programunk. Korszerű számlázó és 
készletnyilvántartó program, mely számláz magyar angol és német nyelven, ezeken kívül szállítólevél, 
export szállítólevél, árajánlat és bevételezés készítést is tartalmaz! Extra szolgáltatás ebben az 
árkategóriában a minden árumozgást követő raktárkarton, valamint a vonalkód kezelés. Internetes árlista 
támogatás a WebTesz programmal. 
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A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy éven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Számla készítés A/4-es nyomtatással.  
- Egyszerűsített számla nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Export számla EU-n belülre Euro-ban angol, német és magyar nyelven. 
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (leírás, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- Szállítólevél készítés. 
- Export szállítólevél készítés angol, német és magyar nyelven. 
- Szállítólevelek számlázása gombnyomásra.  
- Árajánlat készítés.  
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
- Bevételezés raktárba.  
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Minden ÁFA kulcs kezelése. 
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel.  
- Választható nettó - bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Értékesítési eredmény kimutatások. (Mennyiség, árrés összesítés termékenként is!)  
- Áruadatok felvétele - bővítése importált Excel fájlból. 
- Áruadatok módosítása importált Excel fájlból. 
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Vevők - szállítók partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése. 
- Raktárkarton vezetése.  
- Árukhoz képek scannelése, képfájl társítása.  
- Leltárkészítés.  
- Leltár készítés visszamenőlegesen kiválasztott napra. 
- Árlista készítés.  
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Árucsoportra bontható listák, lekérdezések. 
- Beszerzendő árulista, minimálkészlet alapján.  
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Mennyiségi kedvezmény lehetőség árunként. 
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Szállító szállítási lista, Áru értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Vonalkódolvasó támogatás.  
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, stb.)  
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- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.  
- A PM által előírt nyilatkozat. 

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 32.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

9. Szám-Kisker számlázó és raktárkezelő program 
Nélkülözhetetlen program a gyáriszámos nyilvántartást igénylő termékek kereskedelmével foglalkozó 

cégeknek. Nagy sikerrel használják a számítástechnika kiskereskedelemben, a IMEI számmal ellátott 
mobiltelefonokat értékesítő cégeknél és minden olyan kereskedelmi egységben, ahol a 
termékek garanciális kezeléséhez szükséges a gyáriszám. Számlák, export  számlák angol és német 
nyelven, proforma számlák, szállítólevelek, bevételezések, import bevételezés, árajánlatok, foglalások, saját 
kivétel, kézi számla rögzítés, megrendelés rögzítés,  rendszeres számlák automatikus kezelése, kiadási 
jegyzék készítés, korlátlan raktár és ársor létrehozás, sajáttermék gyártás megadott összetevők alapján. 
Gyáriszám és vásárlói garancia kezelés, egyedi számítógép konfigurációk alkatrészekből történő
gyáriszám kezelt összeállítása. A szoftver vezeti a házi pénztárt, nyilvántartja a pénzügyi követeléseket és 
tartozásokat. Mini könyvelése és ÁFA analitikája segíti a vezetői elemzéseket és a helyes döntéseket. 
Üzletekben pénztárgépes összeköttetéssel és gyors vonalkódos kiadás funkcióval segíti 
munkáját. Támogatja a WebKer programmal összekötött ON-LINE WEBÁRUHÁZ automatikus 
működtetését! 

A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy égven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 
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Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Számla készítés A/4-es nyomtatással. 
- Egyszerűsített számlakészítés nyugták kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Előleg számla készítés, jóváírás kezelés. 
- Export számla angol, német és magyar nyelven. 
- Proforma számla magyarul, angolul és németül is. 
- Proforma számlák számlázása gombnyomásra. 
- Rendszeres számlák tárolása, kezelése automatikus számlázása.
- A/4-es előnyomott csekkre rendszeres számlák nyomtatása, csekk kitöltéssel. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (gyáriszám, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- ON-LINE WEBÁRUHÁZ kapcsolat létrehozása. 
- MICRA ECO PROF pénztárgéppel nyugta készítés közvetlen kapcsolattal. 
- Szállítólevél készítés. 
- Export szállítólevél készítés angol, német és magyar nyelven. 
- Szállítólevelek számlázása gombnyomásra, akár összevontan is.  
- Bizományba adott termékek, nyílvántartása kezelése. 
- Bizományos készletek számlázása, részlegesen is. 
- Foglalás készítés. 
- Foglalások számlázása gombnyomásra.  
- Rendelések rögzítése.
- Rendelések számlázása gombnyomásra. 
- Gyűjtős rendelések rögzítése. 
- Gyűjtős rendelésből számlázás. 
- Árajánlat készítés.
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
- Bevételezés raktárba.
- Import bevételezés.
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Sajáttermékek gyártása előre definiált összetevőkből - automatikusan. 
- Számítógép összeszerelése gyáriszámos alkatrészekből. 
- Gyáriszámok kezelése.
- Garancialevél készítése.
- Termékek gyáriszám szerinti nyílvántartása.
- Garanciás ügyintézés vevők felé. 
- Bizonylatok visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Gyorsított pénztárgépes kiadás.
- Pénztárgépes bizonylatok rögzítése.
- Pénztár kezelés.
- Pénztárköny vezetés.
- Átutalások kezelése pénzügyi nyilvántartása (Vevő-Szállító).  
- ÁFA és könyvelési analitikák vezetése, lekérdezés.  
- Minden ÁFA kulcs kezelése.
- Egyéb költségek könyvelése, lekérdezése, bizonylatok scannelése.  
- Vám költségek könyvelése. 
- Bevételezett szállítólevélhez számla könyvelése. 
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel.  
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Értékesítési eredmény kimutatások. (Mennyiség, árrés összesítés termékenként is!) 
- Áruadatok felvétele - bővítése importált Excel fájlból.
- Áruadatok módosítása importált Excel fájlbó. 
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Vevők átutalásos limitjének beállítási lehetősége. 



Bélyegző készítés 7030 Paks, Ságvári E. u. 23. 
 Számlázó és raktárkészlet nyilvántartó programok Tel./Fax: 75/510-312 Mobil: 20/932-5164 
 Számítástechnikai, irodatechnikai, multimédia Web: http://www.hhs.hu E-mail: info@hhs.hu 
 és GSM termékek online kereskedelme Online Web-áruház: http://www.unitelshop.hu/hhsiroda 

- 17 - 

- Vevők lejárt tartozásainak figyelése számlázásnál. 
- Vevők - szállítók partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Ügynökök kezelése.
- Ügynöki jutalékok számolása, kezelése. 
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése.
- Korlátlan raktár létrehozása.
- Raktárkarton vezetése.
- Leltárkészítés.  
- Leltár készítés visszamenőlegesen kiválasztott napra.
- Extrastat lista. 
- Intrastat lista. 
- Termékdíj lista. 
- Árlista készítés.
- Árukhoz képek scannelése, képfájl társítása. 
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Árucsoportra bontható listák, lekérdezések. 
- Beszerzendő árulista, minimálkészlet alapján.  
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- További korlátlan ársor definiálása. Árunkénti árral és egyedi kódszámmal! 
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Mennyiségi kedvezmény lehetőség árunként. 
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Szállító szállítási lista, Áru értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Vonalkódolvasó támogatás.  
- Bevételezésekhez belső vonalkódok nyomtatása etikettre, vagy vonalkód nyomtatóval. 
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, tartozás vizsgálat stb.) 
- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.  
- A PM által előírt nyilatkozat. 

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Vonalkódolvasó 
- Vonalkódnyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 150.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 
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10. Szám-Nagyker számlázó és raktárkezelő program 
A SzámKisker program nagykereskedelmi változata. Számlák, export  számlák angol és német 

nyelven, proforma számlák, szállítólevelek, bevételezések, import bevételezés, árajánlatok, foglalások, saját 
kivétel, kézi számla rögzítés, megrendelés rögzítés, kiadási jegyzék készítés,  rendszeres számlák 
automatikus kezelése, korlátlan raktár és ársor létrehozás, sajáttermék gyártás megadott összetevők alapján. 
Gyáriszám és vásárlói garancia kezelés, egyedi számítógép konfigurációk alkatrészekből történő gyáriszám 
kezelt összeállítása. A szoftver vezeti a házi pénztárt, nyilvántartja a pénzügyi követeléseket és 
tartozásokat. Mini könyvelése és ÁFA analitikája segíti a vezetői elemzéseket és a helyes döntéseket.  A
program teljeskörű garanciakezelést biztosít. A beszállítók felé történt visszaszállítások követése, 
garanciás rendezések nyilvántartása is része a programnak. 2006-tól kiskereskedelmi egységek is 
megvásárolhatják! Támogatja a WebKer programmal összekötött ON-LINE WEBÁRUHÁZ automatikus 
működtetését! 

A programcsalád közös jellemzői:  
- Egy égven túl is ingyenes a telefonos technikai tanácsadás! 
- Nincs számla vagy forgalom korlátozás. 
- Könnyedén boldogulnak a több tízezres áru és ügyfélkörrel, s nem jelent gondot a több százezer(!) 

számla és egyéb bizonylat elkészítése sem. 
- A programban az ablakok egymásra nyithatók, azaz egyszerre több számlát is készíthet, miközben egy 

bevételezést kezdett meg, és az elkezdett feladatok befejezése vagy megszakítása nélkül rögzíthet egy 
telefonon érkező megrendelést. 

- A számlázó program sorozat a kor követelményei és az előzőleg fejlesztett ügyviteli programjaink 
tapasztalatai, valamint a több ezres ügyfélkörünk észrevételei és kérései alapján készült el. 

- Egyszerűen, s adatvesztés mentesen térhet át a sorozaton belül egy nagyobb tudású szoftver 
változatra, ha vállalkozása már kinőtte az eddig használtat. 

- Minden program alkalmas a hálózatos működésre. 
- Bizonylatok (pl. árajánlat, szállítólevél) és listák küldése e-mail-ben. 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből:  
- Számla készítés A/4-es nyomtatással. 
- Egyszerűsített számla készítése nyugta kiváltására. 
- Fordított adózású számla készítése egyedülállóan egyszerű.
- Előleg számla készítés, jóváírás kezelés. 
- Export számla angol, német és magyar nyelven. 
- Proforma számla magyarul, angolul és németül is. 
- Proforma számlák számlázása gombnyomásra. 
- Rendszeres számlák tárolása, kezelése automatikus számlázása.
- A/4-es előnyomott csekkre rendszeres számlák nyomtatása, csekk kitöltéssel. 
- Megjegyzés (hivatkozás): korlátlan szöveg megadása bizonylatokhoz.  
- Tételenkénti megjegyzésnél (gyáriszám, részletezés) szintén korlátlan szöveg lehetősége. 
- Kedvezmény sor megjelenítése a bizonylatokon ki-, bekapcsolható. 
- Korlátlan bankszámla használatának lehetősége, egyidelg választhatók a kimenő számlákhoz. 
- ON-LINE WEBÁRUHÁZ kapcsolat létrehozása. Részletes bemutatás 
- Szállítólevél készítés. 
- Export szállítólevél készítés angol, német és magyar nyelven. 
- Szállítólevelek számlázása gombnyomásra, akár összevontan is.  
- Bizományba adott termékek, nyílvántartása kezelése. 
- Bizományos készletek számlázása, részlegesen is. 
- Foglalás készítés. 
- Foglalások számlázása gombnyomásra.  
- Rendelések rögzítése.
- Rendelések számlázása gombnyomásra. 
- Gyűjtős rendelések rögzítése.  
- Gyűjtős rendelésből számlázás. 
- Árajánlat készítés.
- Árajánlatok számlázása gombnyomásra. 
- Bevételezés raktárba.
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- Import bevételezés.
- Minden bizonylathoz scannelhető eredeti bizonylat. pl.:Megrendelés, számla. Ezzel segítve a 

papírmentes iroda kialakítását és a gyors visszakeresést. 
- Sajáttermékek gyártása előre definiált összetevőkből - automatikusan. 
- Számítógép összeszerelése gyáriszámos alkatrészekből. 
- Gyáriszámok kezelése.
- Garancialevél készítése.
- Termékek gyáriszám szerinti nyílvántartása.
- Garanciás ügyintézés vevők felé.
- Garanciás ügyintézés beszállítók felé. 
- Bizonylatok visszakeresése különféle szűrési lehetőségekkel.  
- Pénztár kezelés.
- Pénztárköny vezetés.
- Átutalások kezelése pénzügyi nyilvántartása (Vevő-Szállító).  
- ÁFA és könyvelési analitikák vezetése, lekérdezés.  
- Minden ÁFA kulcs kezelése.
- Egyéb költségek könyvelése, lekérdezése, bizonylatok scannelése.  
- Vám költségek könyvelése. 
- Bevételezett szállítólevélhez számla könyvelése. 
- Felhasználók különböző, beállítható jogokkal, hozzáférésekkel.  
- Nettó - Bruttó árforma használata ár megadásnál.  
- Értékesítési eredmény kimutatások. (Mennyiség, árrés összesítés termékenként is!) 
- Áruadatok felvétele - bővítése importált Excel fájlból.
- Áruadatok módosítása importált Excel fájlbó. 
- Bizonylatokra kiadások - bevételezés vonalkódgyűjtőböl importált adatok felvétele. 
- Vevők - Szállítók nyilvántartása.  
- Vevők átutalásos limitjének beállítási lehetősége. 
- Vevők lejárt tartozásainak figyelése számlázásnál. 
- Vevők - szállítók partnercsoportokba sorolása (XMulti üzletei). 
- Ügynökök kezelése.
- Ügynöki jutalékok számolása, kezelése. 
- Termékek és szolgáltatások kezelése.  
- Raktárkészlet kezelése.
- Korlátlan raktár létrehozása.
- Raktárkarton vezetése.
- Leltárkészítés.  
- Leltár készítés visszamenőlegesen kiválasztott napra.
- Extrastat lista. 
- Intrastat lista. 
- Termékdíj lista. 
- Árlista készítés.
- Árukhoz képek scannelése, képfájl társítása. 
- A listák, kimutatások Excelbe is exportálhatók, további feldolgozás céljára 
- Árucsoportra bontható listák, lekérdezések. 
- Beszerzendő árulista, minimálkészlet alapján.  
- 4 alap ártípus árunként (normál, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker).  
- További korlátlan ársor definiálása. Árunkénti árral és egyedi kódszámmal! 
- Egyedi kedvezmények és árnövelések vevőnként %-ban.  
- Mennyiségi kedvezmény lehetőség árunként. 
- Különféle lekérdezések. (Vevő vásárlási lista, Szállító szállítási lista, Áru értékesítési eredmények.)  
- Cégembléma elhelyezése profi minőségben a számlán.  
- Vonalkódolvasó támogatás.  
- Bevételezésekhez belső vonalkódok nyomtatása etikettre, vagy vonalkód nyomtatóval. 
- Minden ablak egymásra nyitható (pl.: két számla, bevételezés, tartozás vizsgálat stb.) 
- Helyzetérzékeny súgó. Tartalomjegyzékkel - Keresési lehetőséggel. 
- A PM által előírt kézikönyv.  
- A PM által előírt nyilatkozat 
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Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 30 MB szabad HDD kapacitás  
- Tintasugaras vagy lézernyomtató 

Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768) 
- 128 MB memória  
- 50 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Lézernyomtató 
- Vonalkódolvasó 
- Vonalkódnyomtató 
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 200.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

11. Webtesz Interneten megjelenítő program 
WEBTESZ programunk a KerSzám sorozat szoftvereivel együttműködve biztosítja az árlisták, raktárkészletek 

Interneten való on-line megjelenését, mely manapság egyre inkább keresett, és szükséges is a piacon folyó 
versenyben a vásárlók naprakész tájékoztatása végett. A szoftver automatikusan végzi a frissítést, a 
beállításoknak megfelelően. A program elindítása után Önnek semmi dolga nincs, az automatikus vezérlés végez 
mindent. 

Amennyiben rendelkezik állandó Internet kapcsolattal (pl. ADSL-je van), szoftverünk biztosítani tudja 
honlapja adatainak feltöltését is FTP protokollal. 

A webes felület (webbolt) nem része a programnak! Ennek elkészítéséről a felhasználónak kell gondoskodnia, 
de kérheti kész megoldásunkat is. Az elkészítésben segítségére lesz a program telepítési könyvtárában létrejövő
dokumentum mappa tartalma, ahol részletes leírás és minta fájlok is találhatók! 

Kivonatos ismertető a lehetőségekből: 
- Árlista frissítési időintervallumának beállítása  
- Árucsoportok megjelenítése  
- Raktárkészlet megjelenítése  
- Automatikus vagy kézi vezérlés  

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600)  
- 32 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- Internet kapcsolat 
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Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép  
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768)  
- 128 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- Egér  
- Szünetmentes tápegység  
- Bérelt vonal vagy helyi Internet szerver 

Árak 
A program ára: 25.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

12. Webker Internetes kereskedelmi program 
WEBKER programunk a KerSzám sorozat szoftvereivel együttműködve biztosítja az Interneten való 

megjelenést, azaz az árlisták, raktárkészletek on-line közzétételét, illetve a webes felületen keresztül leadott 
megrendelések automatikus rögzítését a számlázó programban, akár rendelésként, akár foglalásként. Új e-mail 
címmel rendelkező megrendelés esetén a vevő automatikusan rögzítésre kerül a számlázó szoftverben. Minden 
rendelés új bizonylatszámot kap.  

Ebből egy gombnyomással indítható a számlakészítés, így a rendeléstől a számlakészítésig tartó 
munkafolyamat jelentősen lerövidül, s csak minimális felhasználói beavatkozást igényel. 

Már létező e-mail cím esetén az ahhoz tartozó vevőhöz kerül a megrendelés. 

Amennyiben rendelkezik állandó Internet kapcsolattal (pl. ADSL-je van), szoftverünk biztosítani tudja 
honlapja adatainak feltöltését is FTP protokollal. 

A webes felület (webbolt) nem része a programnak! Ennek elkészítéséről a felhasználónak kell gondoskodnia, 
de kérheti kész megoldásunkat is. Az elkészítésben segítségére lesz a program telepítési könyvtárában 
létrejövő dokumentum mappa tartalma, ahol részletes leírás és minta fájlok is találhatók!

Kivonatos ismertető a lehetőségekből: 
- Árlista frissítési időintervallumának beállítása  
- Árucsoportok megjelenítése  
- Raktárkészletek megjelenítése  
- Megrendelés keresés gyakoriságának megadás  
- Választható a megrendelés rögzítési bizonylata (rendelés, foglalás)  
- Ügyfelek azonosítása e-mail cím alapján  
- Új ügyfelek automatikus rögzítése  
- Automatikus vagy kézi vezérlés 

Futtatási környezet - minimális:  
- IBM kompatibilis Pentium I, vagy újabb számítógép  
- Microsoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes SVGA monitor (800*600) 
- 32 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- KerSzám Silver 
- Internet kapcsolat 
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Futtatási környezet - ajánlott: 
- IBM kompatibilis Pentium II, Celeron, vagy újabb számítógép   
- Magyar nyelvűMicrosoft Windows 98, NT, ME, 2000, XP, Vista operációs rendszer  
- Színes TFT monitor (1024*768)  
- 128 MB memória  
- 20 MB szabad HDD kapacitás  
- KerSzám  
- Egér  
- Bérelt vonal vagy helyi Internet szerver  
- Szünetmentes tápegység 

Árak 
A program ára: 75.000,- Ft 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák! 

13. InCash Számlázó és Készletnyilvántartó program 

InCash Professional (számlázás és készletnyilvántartás) 
Kiknek ajánlható az InCash Professional verzió? 

Az InCash Professional verzió azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak ajánlott, akiknek kiskereskedelmi 
boltjuk vagy irodájuk van, ahol nagy számú vevő- és készlet-kezelés folyik, esetleg tevékenységi körük 
alapján több raktárt használnak. A program alkalmas 3db ár kezelésére és többféle kedvezmény nyújtási 
lehetőséget ad. A beszerzési információkat egy gombnyomással lekérdezheti, így látható kitől milyen áru, 
mikor és mennyiért fog érkezni. A szoftverben megoldható a beérkező megrendelések, a kimenő
szállítólevelek nyilvántartása, a készletfoglalások kezelése, vagy akár az árajánlatok és árlisták elkészítése 
is. Kifejezetten ajánljuk ezt a verziót számítástechnikai kiskereskedőknek, mert speciális modulokkal 
bővíthető, mint például a gyártási számok kezelése, garanciajegy és szerviz munkalapok készítése. A 
Professional verzióban lehetőség van arra, hogy egyszerre több felhasználó használhassa egy időben a 
programot. Az információvédelem segítségével a felhasználók csak azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, 
ami munkájukhoz szükséges. Biztonsági okokból a felhasználókhoz egyedi jogosultságok társíthatók. A 
felhasználó azonosítója minden esetben rögzítődik a kiállított bizonylatokhoz, így nyomon követhető a
kiállító személy. 

InCash Trade (számlázás és készletnyilvántartás) 
Kiknek ajánlható az InCash Trade verzió? 

Az InCash Trade verziót ki-fejezetten az egyszerűsített számlázás és készletkezelés funkció 
megvalósítására fejlesztettük ki. Minden funkció megtalálható benne, amely szükséges lehet kisebb 
kereskedelmi egységek napi értékesítési és készletgazdálkodási feladatainak megoldásához. A program két 
raktár kezelésére, illetve szállítólevél, beszerzési bizonylat kiállítására és leltárkészítésre is alkalmas. A 
házipénztár és az időszaki zárás funkciói az alkalmazottak elszámoltathatóságát teszik lehetővé. 
Lekérdezésekkel átláthatóvá válik az árukészlet, a pénzforgalom és a cikkforgalom időszakonkénti 
alakulása. A programot egy időben, egy felhasználó használhatja, jogosultsági rendszere beállítható. Az 
InCash Trade szoftver bővíthető Előlegszámla- illetve Exportszámla-készítési, valamint 
Költségnyilvántartás, Átutalások nyilvántartása, Projekt- és Pénztárkezelés valamint Könyvelésfeladás 
modullal. A program kiegészíthető a vállalkozás dokumentumkezelését megkönnyítő és egyszerűen 
kezelhető iktató és archiváló rendszerrel, az InCash Iktatóval. A szoftver akár több felhasználós 
Professional változatra bővíthető, így elérhetővé válnak a cég fejlődését elősegítő, a magasabb 
követelményeknek is megfelelő modulok és kiegészítő funkciók. 
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Az összes funkció ismertetése 

Az "M" betű azt jelenti, hogy a megfelelő modult meg kell vásárolni hozzá. 

CIKKTÖRZS Trade Prof.

Üzletág felosztás 

Termékcsoport - termékfajta felosztás 
Azonos KSH számok felvitele 
Mennyiségi egységek felvitele 4 tizedesig 

40 karakteres megnevezés és korlát nélküli megjegyzés, ami megjelenik a 
számlán 
Alapértelmezett beszállító beállítása 

Vonalkód használata 

Azonosító használata / EAN13 kód generálása 

EPL2 vezérlésű etikett nyomtató használata 

Cseregarancia kezelése M

Besorolható a termék: árucikk,      

szolgáltatás,  

késztermék kategóriába 

Használatban (igen - nem) 

Árlistában (igen - nem) 

3 db eladási ár azonnali árrés kimutatással 

6 db eladási ár azonnali árrés kimutatással 

Darabszámtól függő árképzés 

A beszerzési árhoz képest %-ban megadott árrés szerinti eladás 

Lehetőség van csoportos árváltoztatásra 

Akciós termék (igen - nem) 

Termék árrése cikkenként megadható 

Minimális árrés beállítása, a szoftver figyelmeztet ha ez alatt kívánja eladni

Költség vagy beszerzési ár karbantartása cikkenként 

Azonnali rendelési információk áttekintése 

A raktáron nem lévő termékekre vonatkozó igények gyűjtése 
Cikkenként korlátlan hosszú általános termékleírás  és keresés 

Minden cikkhez korlátlan hosszú termékleírási és kép beviteli lehetőség 

Méret és tömeg információs mező

A termék Internet címének beírásával azonnali linkelés 

Utolsó beszerzés adatai cikkenként megjeleníthető
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CIKKTÖRZS Trade Prof.

Készletek figyelése raktárak szerint rendezve 

Cikktörzs megjelenítése testre szabható  

Szűrhető szövegrészletre 

Mentés XLS, HTM, TXT formátumba 

Import, export lehetőség 

ÜGYFÉLTÖRZS Trade Prof.

40 karakteres ügyfélnév + korlát nélküli teljes név, ami megjelenik a 
számlán 

A szokásos azonosító adatokon túl e-mail link és korlátlan hosszú 
megjegyzés 

Azonosító, Státusz mezők

A partner besorolása lehet: vásárló, magánvevő, beszállító, költséghely 

Egyedi árkalkuláció, fizetési mód illetve fizetési határidő ügyfelekre 

Alapértelmezett fizetési módok:készpénz, átutalás, utánvét, csekk, barter 

Lejárt tartozás limit mező M

Vásárló letiltása mező

Mennyiségi korlátra figyelmeztet eladásnál 

Gyors statisztika az adott vevő forgalmáról, toplistás helyezéséről, lejárt 
tartozásáról, utolsó vásárlás dátumáról 

Összes tartozás mező figyelhető M

Kedvezmény adható termékcsoport és termékfajta bontás szerint 
csoportosan is 

Kedvezmény számla végösszegéből mező (%) 

Információt tárolhat el ügyfeleihez (megjelenő)

Internetes megrendelés kezelés (InComm illesztés) M

Automatikus sms küldés a szoftverből a megadott folyamat után (SMS 
modul illesztés) 

Sulinet expressz adatok  M M

Kép beviteli lehetőség (pl.: Szerződések) 

Lekérdezések, szűrési feltételek, szűrési eredmények, kinyomtatandó 
adatok 

Összefésülés: törlendő ügyfél - valós ügyfél 

Testreszabás, szűrés, csoportosítás 

Adatok mentése XLS, HTM, TXT formátumba 
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ÜGYFÉLTÖRZS Trade Prof.

Szállítási címek és kapcsolattartók rögzítése és felvitele bizonylatokra 

Tiltott vevők elrejtése 

RAKTÁRAK Trade Prof.

A két fix raktáron kívül (Törzs, Szerviz) nincs korlátja a raktárak számának M

Felhasználók hozzáférésének korlátozása raktáranként M

Mérlegelt átlagáras készletnyilvántartás 

EGYÉB KÉSZLETMOZGÁSOK Trade Prof.

Szállítólevél készítés   
Külön céglogó beállítás szállítólevelekhez   
Félkész szállítólevél készítés   
Félkész szállítólevél áthelyezése vevői rendelésbe   
Több félkész szállítólevél összevonása egy szállítólevére 
Szállítási cím feltüntetése szállítólevélen 

Export szállítólevél készítés M M

Azonos cikkek felvitele egy szállítólevélre 

Gyártási számok felvitele szállítólevélre M

Tárgy mező megjelenítése szállítólevélen 

Szállítólevélen kiadott áruk számlázása tételbontásban  
és szállítólevelek összevonásával is lehetséges 

Tétel vagy egész szállítólevél törlésekor mínuszos bizonylat nyomtatásának 
lehetősége 
Boltok közötti mozgás: átadás - átvétel 
Exportálás külső adatfájlba 
Importálás külső adatfájlból 

Raktárak közötti mozgás M

Raktári kivét - bevét 

Leltárkészítés: ív nyomtatás, eltérések könyvelése 

Chiper Labs 8000 típusú vezeték nélküli adatgyűjtőből lista beolvasása 
leltározáskor 

GARANCIALEVÉL - GYÁRTÁSI SZÁMOK Trade Prof.

Gyártási számos garancialevél: - számlázáskor M

- szállítólevél készítésekor M

- árukiadáskor M

Gyártási számok felvitele:- számlázáskor M

- szállítólevél készítésekor 
M
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GARANCIALEVÉL - GYÁRTÁSI SZÁMOK Trade Prof.

- árukiadáskor M

Garancia levél újranyomtatás M

Gyártási szám keresés M

BESZERZÉS Trade Prof.

Beszerzés számla alapján 

Beszerzés szállítólevél alapján 
Szállítólevélről bevételezett áruk nyilvántartása, végszámla hozzárendelése

Valutás beszerzés (import)  
M M

Beszerzéskor mérlegelt átlagárszámítás 

Bevételezéskor az eladási árak beállítása 

A cikktörzsben gyors információ az utolsó beszerzési rendelésről

Beszerzési rendelések  

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉSE Trade Prof.

Árajánlat a készleten nem szereplő cikkekről is 

Azonos cikkek felvitele egy árajánlatra 

Folyamatos árrés információ:  - számláról 

- tételről

Kedvezmény rendszer, mint számlázásnál 

Kiadott árajánlatok nyilvántartása 

Árajánlatból vevői rendelés készítése 

Árajánlatból szállítólevél készítése 

Árajánlatból előrendelés készítése 

Adott napnál régebbi árajánlatok elrejtése 

ELŐRENDELÉS KÉSZÍTÉSE Trade Prof.

Azonos cikkek felvitele egy előrendelésre 

Folyamatos árrés információ:  - számláról 

- tételről

Kedvezmény rendszer, mint számlázásnál 

Kiadott előrendelések nyilvántartása 

Előrendelésből vevői rendelés készítése 

Előrendelésből árajánlat készítése 
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SZÁMLA KÉSZÍTÉSE - VEVŐI RENDELÉSEK Trade Prof.

Fizetési módok: átutalás, készpénz, utánvét, hitel, barter, csekk, 
bankkártya 

Szállítási módok felviteli lehetősége 

Számlázás bármely raktárból 

Kedvezmények: - számlából 

- tételből

Azonos cikkek felvitele egy számlára  

Összeszerelések számlázása tételesen 

Automatikusan felajánlja a vevőhöz tartozó árat, kedvezményt, fizetési - 
szállítási módot 

Készpénzes számla készítésekor pénztárbizonylat nyomtatás M M

Előlegszámla készítése, kezelése M M

Vevői Rendelések 

A konfigurációs rendelések elkülönítése 

Vevői rendelések tételeinek törlése 
Vevői rendelések összevonása egy számlára 
Vevői rendelésekhez megjegyzés fűzése 

Vevői rendelés áthelyezése félkész szállítólevelekhez 

Adott tételt rendelő vásárlók kiválasztásakor értesít 

- ha van a vevőnek lejárt tartozása M

- ha van már vevői rendelése 

- ha az ügyfél tiltott listán van 

- ha van a szervizben elvihető tétele M

Gyári számok felvitele akár számlázás közben is M

A számlán tárgy mező megjelenítése 
A számlán szállítási cím és kapcsolattartó megjelenítése 

Lábléc és számla megjegyzés módosítási lehetőség 

Tételenkénti árrés kimutatás 

Bevételezés számlázás közben 

Külső árukiadás esetén üzenet küldése az árukiadónak 

Készpénzes számlák kiegyenlítése  (pénztárkezelés) M M

Visszajáró összeg kiszámítása 

Valutában történő számlázás (export) M M
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SZÁMLA KÉSZÍTÉSE - VEVŐI RENDELÉSEK Trade Prof.

Sztornírozás, számlamásolat nyomtatása 

Sztornírozáskor pénztárbizonylat nyomtatás M M

Szállítási módok szerinti számla lista összesített tömeg szerint 

Sztornírozás okának megadása 
Sztornírozás keltjének megadása 

Cég embléma felvihető

Számlák teljesítési dátuma szerinti megjelenítése  

Számlák exportálása txt állományba 

Szűrés tárgy mezőre 

Áruátvételi lap nyomtatása 

Cég embléma felvihető

Könyvelés feladás M

ÁRLISTA KÉSZÍTÉS Trade Prof.

A cikkek közül kiválasztható, hogy melyek kerüljenek automatikusan az 
árlistába 

Választható oszlopok: 

- 1-3 ár, nettó, bruttó, garancia hónap 

- 1-6 ár, nettó, bruttó, garancia hónap 

A konfigurációknak dinamikusan változó oszlopok 

Fejléckép + cég logó használata 

Az árlistacsoport tetszőleges fájlba mentése és visszatöltése 

ÁTUTALÁSOS SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE Trade Prof.

Kiegyenlítés bármilyen részletekben M

Színelváltozás lejáratkor M M

Fizetési felszólítás nyomtatás M M

Listák az átutalásokról M M

Archívum M M

Előlegszámlák különálló figyelése (Előleg számla) M M

Költség számlák figyelése (Költségnyilvántartás) M M

Bejövő számlák átutalásának figyelése M M

PÉNZTÁRKEZELÉS TradMe Prof.

Készpénzes számlák kiegyenlítése M M
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PÉNZTÁRKEZELÉS TradMe Prof.

Kiadások - bevételek könyvelése M M

Pénztárbizonylatok nyomtatása M M

Külső árukiadás esetén addig nem engedi az árut kiadni, amíg a kp.-s 
számla nincs kifizetve 

KASSZAZÁRÁS Trade Prof.

Pénztárgéppel egyeztetett napi zárás 

Nyitókészlet, áruvásárlási hitel, kiadások, bevételek figyelembevétele 
(korlátozott) 

Címletezéssel történő kasszazárás 

Napi záró és elvitt összeg kezelése 

ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT Trade Prof.

Számlázáskor pénzátvétel kezelése M M

Különálló pénztáros kezelése M M

A napi készpénzfolyamatok teljes elszámolása és áttekintése M M

Napi hiány többlet megállapítása M M

Napi záró és elvitt összeg kezelése M M

Címletezéssel történő kasszazárás M M

KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS Trade Prof.

Fa szerkezetű költségstruktúra kialakítása M M

Végtelen hosszú megjegyzés bevitele költségenként M M

Több oldalas kép bevitel M M

Lekérdezési és rögzítési lehetőség M M

- ügyfél neve M M

- számla dátuma (tól-ig) M M

- kiegyenlítés dátuma (tól-ig) M M

- teljesítés dátuma (tól-ig) M M

- ÁFA M M

- projektre M M

- besorolásra M M

- fizetési mód alapján M M

- pénznem szerint M M

SZERVIZ KISKERESKEDŐKNEK  Trade Prof.

Szerviz munkalap nyitása M
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SZERVIZ KISKERESKEDŐKNEK  Trade Prof.

Felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatások rögzítése M

Külső és belső munkavégző rögzítése M

Munkavégzéshez kapcsolódó információk rögzítése M

Felhasznált anyagokhoz gyártási szám rögzítése M

Számlázás a szerviz munkalap alapján M

Szerviz munkalap utólagos nyomtatása M

Árak feltüntetésére rákérdez nyomtatáskor M

Árajánlat elérése felviteli lapról M

SZERVIZ NAGYKERESKEDŐKNEK Trade Prof.

Felvételi lap M

- Termékazonosítás: gyártási szám, 
 számlaszám, megnevezés, ügyfél alapján 

M

- gyártási szám alapján beazonosított termék 
 értékesítési adatainak azonnali megjelenítése 

M

- Termék történet lekérdezés M

- Felvihető: hibaleírás, tartozékok M

Tesztelés M

- A tesztelés eredménye rögzítésre kerül, mely 
 meghatározza a lerendezés módját 

M

- A tesztelést végző neve rögzítésre kerül M

- A tesztelés időpontja rögzítésre kerül M

Kiszállítás javításra M

- A termékek összeválogatása kiszállításhoz M

- A kiszállításkor szállítólevél nyomtatható 
 a termékek legfontosabb jellemzőivel 

M

- hiányzó partner hozzárendelése M

Javításból visszaérkezett termékek M

- A beszállítótól visszaérkezett termékek kezelése M

- Javítási költségek jelzése a lerendezés felé M

- A nem garanciális szervizköltség megadása M

Szerviz-ügyintézés M
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SZERVIZ NAGYKERESKEDŐKNEK Trade Prof.

- Az ügyfeleink lerendezésére  
 rendelkezésünkre álló lehetőségek: 
 szervizraktár csere, törzsraktár csere,  
 visszaadás, Teszt OK, visszaszámlázás 

M

- A szerviz modul felajánlja azt a lerendezési  
 módot, ami a termék előéletéből adódik 

M

- Különbözet fizetésekor, és  
 visszaszámlázáskor számla készíthető

M

- Minden csere esetén gyártási számos  
 garancialevél kiállítási lehetőség 

M

- Amennyiben van az ügyfél részére  
 átadható garanciális termék, akkor  
 számlázáskor figyelmeztet erre 

M

- Minden lerendezéskor tételes bizonylat a  
 lerendezés módjáról 

M

Szervizlekérdezések M

- A behozott és kiszállított termékek fontosabb 
 paraméterek szerinti lekérdezése 

M

- A kiállított szerviz bizonylatok visszakeresése M

ÜGYNÖKÖK KEZELÉS Trade Prof.

Ügynökök és alügynökeik nyilvántartása M

Ügynökökhöz rendelhetők vásárlók M

Ügynökök fizetésének számítása egyedi képlet alapján M

Ügynökönkénti vásárló és cikk ranglista M

Ügynökök kezelése jogosultságokkal szabályozható M

PROJEKT KEZELÉS Trade Prof.

Projektek elindítása, követése, lezárása M M

Költségek csatolása projektekhez M M

Gépjárművek nyilvántartása M M

Szállítólevelek csatolása projektekhez M M

Vevői rendelések csatolása projektekhez M M

Bevételi számlák csatolása M M

LEKÉRDEZÉSEK Trade Prof.

Árukészlet 

- Raktárkészletek 

- Cikkek minimális készleten 
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LEKÉRDEZÉSEK Trade Prof.

- Cikkek érték szerint 

Cikkforgalom 

- Cikkeladások / Vásárlások 

- Cikkmozgási napló 

- Eladatlan cikkek 

- Időszaki értékesítés 

- Cikk fogyási lista 

Pénzforgalom 

- Forgalom kimutatás 

- Időszaki összesítő

- Árubeszerzések 

- Árrések 

- Áfa kimutatás 

Toplisták 

- Vevő-toplista 

- Partner-toplista 

- Cikk-toplista 

Vezetői információk 

- Gyors elérés a képernyőn dupla kattintással 

- Automatikus frissítési gyakorisága percre  
 beállítható 

- Látható gyors információk: Napi bevétel,         napi árrés, napi 
haszonkulcs, havi bevétel, havi árrés, havi haszonkulcs, törzsraktár értéke, 
egyéb raktárak értéke, szállítón kiadott áruk értéke, legjobb vásárló 
a hónapban, Legjobb partner a hónapban, 

- Összes kinnlevőség, legrégebbi tartozás, legnagyobb tartozás M

- Egyedi lekérdezések készítése 
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Árak 
Számlázás+Készlet InCash licence árak  InCash Trade InCash Prof. 

1 gépre 16.000 49.000
2 gépre - 99.000
5 gépre - -
+ felhasználónként - 29.000

Aktív felhasználók max. 1 max. 4  
 

Rendelhető modulok InCash Trade InCash Prof. 
Előleg számla készítés 8.000 10.000
Export számla készítés 12.000 20.000
Költségnyilvántartás 12.000 15.000
Átutalások nyilvántartása 15.000 30.000
Több raktár kezelés - 15.000
Könyvelés feladása 8.000 Tartalmazza
Pénztár kezelés - 15.000
Gyártási számok kezelése 
(Bejövő) - 30.000

Gyártási számok kezelése 
(Kimenő) - 30.000

Árukiadó raktár kezelése - 100.000
Szerviz kezelés - 250.000

A hálózati változat megvásárlása esetén a szoftvert több gépre is lehet telepíteni. A megvásárolt licence az 
aktív felhasználók számára vonatkozik. 

Áraink az áfa-t nem tartalmazzák!  

 
Megrendelését leadhatja e-mailben vagy faxon. 

 


