verzió 7.5.3

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

Gratulálok!
Köszönöm és gratulálok, hogy a MultiSchool Étkezés-megrendelőt választotta.
Ebben a programban nem fog csalódni. Garantáltan csökkenti majd az étkezési díjak
beszedésével, bizonylatok kiállításával töltött idejét, nem is beszélve a kimutatások
elkészítésének fáradságos munkájáról. Mostantól nyugodtan alhat, a számítógép
dolgozik Ön helyett.
Ha meg van elégedve a rendszerrel, mondja el, ajánlja ismerőseinek, iskolák, óvodák
gazdaságisainak.
Sok sikert a program használatához!

László Attila
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A PROGRAM TELEPÍTÉSE
A CD behelyezése után automatikusan elindul a telepítő. Ha mégsem indul el, akkor a Setup.exe fájlt
kell elindítani. A telepítő programban mindig a „Next” illetve „Install” gombra kell kattintani, semmit
nem kell megváltoztatni.
A Windows-ban a „Start – Programok – KronoSoft” menü alá kerülnek a következő bejegyzések:
 MultiSchool 2 Étkezés-megrendelő  program indító
 Segédlet (doc)
 dokumentáció, leírás (Word dokumentum)
 Segédlet (pdf)
 dokumentáció, leírás (Pdf dokumentum)
 Uninstall MultiSchool 2
 program eltávolító
A program indító ikonja (egy hamburger és dobozos tej) a Windows asztalra kerül; ezzel is indítható.
A program eltávolítása:
A program a „Start – Programok – KronoSoft – Uninstall MultiSchool 2”-vel távolítható el a számítógépről.
Az adatbázis-kezelő installálása:
A CD tartalmazza a szükséges adatbázis-kezelő rendszer (InterBase illetve FireBird) telepítőjét is.
A MultiSchool2 program első elindításakor még nincs telepítve a működéséhez szükséges adatbáziskezelő program. Mindaddig nem is lehet használni a rendszert, amíg nem installáltuk. A program ezt
ellenőrzi és ha nem találja, megjelenik az adatbázis-kezelő telepítő ablaka.
1.

2.

3.

Kétféle adatbázis-kezelő közül választhatunk: FireBird és InterBase. Az előbbi a korszerűbb,
gyorsabb, mindenképpen ez ajánlott. Figyelem! Az InterBase és a FireBird nem lehet
egyszerre ugyanazon a számítógépen. InterBase esetén az adatbázis fájl kiterjesztése gdb, a
backup kiterjesztése pedig gbk - FireBird esetén pedig fdb illetve fbk. A leírás további
részeiben a gdb-t és gbk-t használjuk, de ugyanúgy érvényes minden fdb-re és fbk-ra is.
A telepítés történhet a MultiSchool2 telepítő CD-ről vagy egyéb mappából. CD esetén
válassza ki a CD-meghajtó betűjelét. Mappa esetén pedig válassza ki a mappát és benne
InterBase esetén a „Setup.exe”-t, Firebird esetén a „FireBird….exe”-t (ennek neve változhat a
verziótól függően).
A MultiSchool2 program kétféle architektúrában használható:
a/ egy számítógépen
b/ több számítógépen hálózatban

A program telepítése egy számítógépre
Amint a kis ábra mutatja, ilyenkor a program, az adatbázis és az adatbáziskezelő két része (a szerver és a kliens) is egy számítógépre kerül. A telepítő
automatikusan beállítja a szokásos adatokat a registry számára. Ezeken csak
akkor változtasson, ha tudja, hogy mit kell megadni. Mindkét adatbáziskezelőnek saját installáló programja van. InterBase esetén mindenhol a „Next”,
„Yes” illetve „Install” gombot kell megnyomni. FireBird esetén pedig mindenhol az „OK”, a
„Tovább” gombot – az Összetevők kiválasztása ablakban a „Teljes telepítése a Szuper
Szervernek” lehetőséget kell választani.
A registry alapbeállításai (InterBase esetén):
 DataBase
= C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb
 DataBaseWin
= C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb
 DbServer
= IB
 DbServerInstall
= T
 DbServerPath
= C:\Program Files\|Borland\InterBase\Bin
 Halozatos
= F
 KozpontiGep
= F

A program telepítése
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A program telepítése több számítógépre
Ebben az esetben kell lennie egy ún. központi gépnek. Először szintén
a MultiSchool2 programot kell telepíteni mindegyik számítógépre, majd
a programokat kell sorban elindítani az adatbázis-kezelő installálásához
- először a központi gépen, aztán a többi gépen. A központi gép legyen
lehetőleg a legjobb számítógép. Az ábrán látható, hogy ezen lesz az
adatbázis és az adatbázis-kezelő szerver része. A többi számítógépen
lesz a MultiSchool2 program és az adatbázis-kezelő kliens része.
Emellett a központi gépen is lehet MultiSchool2 program. Az előző
telepítési módhoz képest az a különbség, hogy meg kell adni még a következőket:
- a központi gépre vagy a többi gépre telepítünk-e
- a központi gép neve
- az adatbázist tartalmazó mappa megosztási neve (ha van a központi gépen program is,
akkor célszerű a MultiSchool2 mappát megosztani)
Mindkét adatbázis-kezelőnek saját installáló programja van. InterBase esetén mindenhol a
„Next”, „Yes” illetve „Install” gombot kell megnyomni. FireBird esetén pedig mindenhol az
„OK”, a „Tovább” gombot. Amennyiben a központi gépre telepítünk, az Összetevők
kiválasztása ablakban a „Teljes telepítése a Szuper Szervernek” lehetőséget kell választani.
Ha nem a központi gépre telepítünk, akkor az Összetevők kiválasztása ablakban a „Minimális
Kliens telepítés” lehetőséget kell választani.
A registry alapbeállításai (InterBase esetén):
Központi gépen:
 DataBase
= C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb
 DataBaseWin
= C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb
 DbServer
= IB
 DbServerInstall
= T
 DbServerPath
= C:\Program Files\|Borland\InterBase\Bin
 Halozatos
= T
 KozpontiGep
= T
Nem központi gépen:
 DataBase
 DataBaseWin
 DbServer
 DbServerInstall
 DbServerPath
 Halozatos
 KozpontiGep

=
=
=
=
=
=
=

gépnév:C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb
\\gépnév\megosztásnév\Adat\Mschool2.gdb
IB
F
C:\Program Files\|Borland\InterBase\Bin
T
F

A tűzfalon esetleg engedélyezni kell az InterBase/FireBird Server működését (3050-es port).
Ha már telepítve van a számítógépen a MultiSchool program 4-5. verziója és használni is szeretnénk,
akkor már nem is kell telepíteni az adatbázis-kezelőt, mert ott van a gépen.
Az adatbázis-kezelő eltávolítása
Az Interbase a „Start – Vezérlőpult – Programok hozzáadásá”-val törölhető, de előbb le kell állítani az
InterBase Servert: a „Start – Programok – InterBase – InterBase Server Manager” programot elindítva
a STOP gombra kell kattintani.
A FireBird a „Start – Programok – FireBird – A FireBird eltávolítása”-val törölhető.
A program áttelepítése új számítógépre:
Először a CD-ről fel kell telepíteni, majd a teljes MultiSchool2 (alapértelmezésben C:\Program
Files\MultiSchool2) könyvtárat át kell másolni a régi gépről az újra, felülírva az ottani MultiSchool2
mappát.

A program telepítése
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ablakok
A programban egyszerre több ablak lehet nyitva. Az ablakok felső részén a címsávban van a jobb
oldalon egy kis gomb, felfelé mutató kis háromszöggel.

Erre kattintva az ablak felcsukódik, csak a címsávja lesz látható. Így azok az ablakok, amelyekre
pillanatnyilag nincs szükség összecsukhatók. Ugyanerre a gombra kattintva visszaállítható az eredeti
méret.
A programban egyidőben több ablak lehet nyitva. Ezek nevei megtekinthetők a főmenü alján levő kis
gomb lenyomására megjelenő kis kék panelen (ld. 5. oldal). Itt ki lehet választani valamelyiket a
nevére való dupla kattintással. Ha jobb egérgombbal rákattintunk valamelyikre, akkor megjelenik egy
kis helyi menü, melyből a „Középre” és a „Bezár” művelet érhető el. Első esetben becsukja a
kiválasztott ablakot, a másodikban pedig a képernyő közepére hozza.

Nyomtatás
A programban mindenhol, ahol nyomtatni lehet, kivéve a
számla- ill. nyugta nyomtatását a nyomtatás megkezdése
előtt megjelenik egy kis ablak, amelyen be lehet állítani a
nyomtatás ill. exportálás paramétereit. A „Nyomtat”
panelen a nyomtatót, a nyomtatandó példányszámot, a
nyomtatandó oldalakat tól-ig, és azt, hogy hova
nyomtatunk: nyomtatóra vagy képernyőre. Ha képernyőre
nyomtatunk, akkor egy külön ablakban (Print Preview)
jelenik meg a nyomtatási kép. Az ablak felső részén levő
„nyomtatás” ikonnal még nyomtatóra küldhető a lista.

A mellette levő „nyomtató beállítás” ikonnal a nyomtatót, a
példányszámot és a nyomtatandó oldalakat állíthatjuk be.
Az „Exportál” panelen a fájlba küldés paramétereit
állíthatjuk be. Ezek a formátum (pl. Word, Excel, HTML,
RTF stb.), és hogy egyből a fájlba mentse vagy a
képernyőn jelenítse meg.
A B lap nyomtatásakor ettől függetlenül állítható a
nyomtatás iránya egy másik kis ablakban, itt több speciális
paraméter adható meg.

Keresés és léptetés a táblázatokban
A táblázatok fölött a legtöbb helyen az itt látható kis panel van. Ez a következő funkciókat látja el.

A/ Keresés
A bal oldalon látható szövegmező a táblázatban való keresést szolgálja. Az ide beírt szöveget a
rendszer megpróbálja megkeresni a táblázatban. Mellette a két kis ikon a keresés módját
szabályozza. Ha a fölső van benyomva, akkor a táblázatban levő adat (szöveg) elejétől keres, ha
az alsó, akkor bárhol keres benne.
Általános információk
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B/ Navigáció
A jobbra látható kis nyilak szerepe a léptetés a táblázatban. Az első balra nyíl a táblázat elejére
visz, a második balra nyíl egy sorral feljebb, az első jobbra nyíl egy sorral előre, a második jobbra
nyíl a táblázat végére.
C/ Sorok száma
A jobb oldalon megjelenő szám a táblázatban levő sorok számát mutatja. A „Lekérdezések”
menüben ez a szám nem tartalmazza az „összesen” sorok számát (melyek általában piros
színűek).

Folyamatjelző
Különböző műveletek (általában kigyűjtések) alatt egy folyamatjelző csík jelenik a meg általában az
ablak alsó részén. A folyamat megszakítható a csíkra való rákattintással. Ekkor a program
megkérdezi, hogy biztosan megszakítjuk-e a kigyűjtést. (Előfordulhat, hogy kicsit várni kell a kattintás
után a kérdésre.)

Kijelölés
Olyan helyeken, ahol több kijelölhető (kipipálható) érték található, megjelenik az itt látható két kis
gomb. Az elsővel lehet az összes értéket kijelölni egyszerre, a másodikkal pedig az összes kijelölést
egyszerre megszüntetni. Pl.: Alapadatok áttöltése.

Kerületspecifikus információk
Különböző kerületekben bizonyos programrészek eltérőek. Ezek leírásánál a következő jelölést
alkalmazzuk:
Pl. a IV. kerület felhasználóinak szóló szakasz elején a  IV. kerület, a végén pedig a  IV. kerület
jelzés látható.

Súgó
A programban eseményérzékeny súgó található (A 6.7.1-es verziótól kezdve). Minden ablak
fejlécében (a színes sávon, a szürke MultiSchool felirat előtt) van egy kis gomb (rajta kék körben
fehér színű kérdőjel
), amellyel a súgó tartalomjegyzékét hívhatjuk elő. Az ablakokban F1-et
nyomva pedig a súgónak az éppen odavonatkozó oldalát nyithatjuk meg.

Web
A program honlapján, a www.multischool.hu oldalon, található két fontos menüpont:
- Tippek/trükkök
- GYIK (gyakran ismételt kérdések)
Amennyiben olyan feladatot kell megoldani a programban, amire nem találja a megoldást ebben a
leírásban, kérem keresse fel a honlapon a két említett menüt. Itt megtalálható többek között a
visszamenőleges támogatásváltozás egy speciális esete, a támogatások meghosszabbításának
leírása vagy az árváltozás lebonyolításának menete.
Természetesen ha itt sem talál választ a kérdésére, akkor telefonáljon bátran.

Általános információk
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A PROGRAM INDULÁSA
A program elindulásakor a következő
ellenőrzéseket és műveleteket hajtja
végre:
1. Ellenőrzi, hogy telepítve van-e az
adatbázis-kezelő program, az
InterBase vagy a FireBird. Ha
nincs telepítve, akkor felkínálja a
lehetőséget, amihez be kell
helyezni a program telepítő CDjét a CD-olvasóba.
2. Megnézi, hogy létezik-e az
adatbázis fájl.
3. Ellenőrzi
a
Windows-ban
beállított dátumformátumot. A program a következő formátumot fogadja el és kezeli helyesen:
<év>.<hónap>.<nap>. pl: 2007.03.12. – az év, hónap és nap között ne legyen szóköz.
Ezt a Windows-ban a Vezérlőpult „Területi és nyelvi beállítások” programjában lehet beállítani:
„Rövid dátumformátum: éééé.HH.nn.”
4. Betölti a program beállításait.
5. Megvizsgálja, hogy regisztrált-e a program. Regisztrálni biztonsági okokból kell egyszer az új
vagy frissített programot. Megvásárlás után megjelenik egy ablak a regisztrációhoz. Ez a
következő lépésekből áll. A Regisztráció most gomb lenyomására szétnyílik az ablak és
megjelenik egy kék színű, számokból és betűkből álló karaktersorozat, az azonosító. Ezt kell
eljuttatni (telefonon, sms-ben, e-mailben, levélben) az ott látható telefonszámra ill. címre. A
visszakapott kódot a „Regisztrációs kód” mezőbe kell beírni, majd az intézmény nevének
megadása után az OK gombra kattintani. Ezzel kész a regisztráció. Regisztráció nélkül is
használható a program (semmilyen korlátozás nincs), de csak 15-ször indítható el. Ehhez a
Regisztráció később gombot kell megnyomni.
6. Ezután következik a számítógépre installált nyomtatók betöltése. Ha nincs egy sem, akkor
megjelenik egy üzenet.
7. Ha be van állítva az automatikus programfrissítés, akkor az FTP-ről letölti a verziófájlt és
megnézi, hogy van-e újabb verzió. Ha van, akkor felajánlja annak letöltését és telepítését. Ha
kérjük, akkor feltelepíti, majd frissíti az adatbázist (megjelenik egy fekete DOS ablak). Ekkor
töltődnek le a friss hírek is.
8. A folyamat vége a belépés. Meg kell adni a felhasználó nevet és jelszavát.
A program telepítésekor a felhasználó név: multi (a képernyőn nagybetűvel jelenik meg), a
jelszó: school.
9. Ha még nincs beállítva jelszó az adott felhasználóhoz, akkor a program bekéri azt (kétszer
egymás után) és a továbbiakban ezt kell majd beírni. Természetesen fel lehet venni új
felhasználókat.
Célszerű mindenkinek saját magának megadni a jelszót, hogy más ne ismerje azt. (Ld. a
„Szerviz/Felhasználók” menü)
10. Megjelenik a főmenü ablaka.
11. Ha be van állítva az automatikus programfrissítés („Beállítások”), akkor a főmenü
megjelenése után megjelenhetnek a legfrissebb (illetve általunk még nem látott) hírek.

A program indulása
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FŐMENÜ
A program főmenüje a képernyő bal oldalán jelenik meg.

Személyek támogatásainak ellenőrzése
Ha így be van állítva, akkor a program először elvégzi a személyek támogatásainak ellenőrzését.
Ezalatt az ablak felső harmadánál megjelenik egy kis sötétpiros panel a következő szöveggel:
„Személyek támogatásának ellenőrzése…”. Az ellenőrzés azt jelenti, hogy minden személyre
megnézi, hogy van-e az aktuális dátumot magába foglaló érvényességű támogatásbejegyzése. Pl. ha
az akt.dátum 2007.01.25. akkor mondjuk a „N50% 2007.01.01. – 2007.06.30.” támogatás megfelelő,
a „N50% 2006.02.01. – 2006.12.31.” támogatás pedig nem. A vizsgálat hossza attól függ, hány
személy van a rendszerben. Ha talál olyan személy(eke)t, akiknél ilyen helyzet áll fenn, akkor a
vizsgálat végén megjelenít az ablak alsó részén egy kis sötétpiros panelt a következő szöveggel:
„Támogatás nélküli személyek ” és egy gombot
listázása. A panel a jobb felső sarkában található,
kis X jelű gombbal becsukható.
A listázása gombra kattintva megjelenik egy
táblázat, melynek címe: „Támogatás nélküli
személyek”. Ez szintén bezárható a jobb felső
sarkában található, kis X jelű gombbal.
A személyek száma jobb oldalon felül látható.
A táblázatban tartalma kinyomtatható az alul
levő Nyomtat gombbal.
Erősen ajánlott, hogy ilyen esetben a lehető
leghamarabb szüntessük meg ezt a hibát,
azaz módosítsuk az adott személyek
támogatását, hogy legyen nekik érvényes,
mert különben nem fizethetnek be.

Menüpontok
A személyek táblázata fölött illetve az ablak jobb oldalán találhatók a funkciók
elindítására szolgáló gombok (fehér alapszínnel). Ezek a következők:
1. Alapadatok karbantartása
2. Időszakok, áfakulcsok
3. Kilépés – kilépés a programból
4. Befizetés – személy étkezési befizetésének rögzítése
5. Pótbefizetés - személy étkezési pótbefizetésének rögzítése
6. Lemondás – személy étkezési lemondásának rögzítése
7. Hiányzás – személy hiányzásának rögzítése
8. Gondozási díj – személy gondozási díjának rögzítése
9. Tranzakciók – egy személy tranzakcióinak megjelenítése
10. Megrendelés – egy heti megrendelés elkészítése a vendéglátó számára
11. Lekérdezések – különböző lekérdezések készítése
12. Nyomtatások – ebédjegy, csekk, számla nyomtatása
13. Beállítások – a program működését befolyásoló beállítások
14. Mentés – biztonsági mentés készítése (ill. adatok visszatöltése)
15. Szerviz - szervizfunkciók
Főmenü
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16. Programfrissítés – a program frissítés Internetről vagy fájlból
Felül jobb oldalon zölddel olvasható a program verziószáma. A táblázat alatt bal oldalon a belépett
felhasználó belépési neve és a belépés időpontja van feltüntetve.

Ez alatt a program jogos használójának neve. Jobbra az öt kis gomb szerepe a következő:
1. Nyitott ablakok megjelenítése
2. Súgó
3. A program segédletének (dokumentációjának) megjelenítése a Word-ben.
4. A program verzióinformációit tartalmazó fájl megjelenítése (szintén Word)
5. A program névjegye
Ha a számítógépen nincs Word, akkor rendelkezésre áll a pdf formátumú segédlet. Elérése a
Windowsban: START – Programok – KronoSoft – Segédlet (pdf)
(Egyébként a word formátumú segédlet is megnyitható itt: START – Programok – KronoSoft –
Segédlet (doc)).
FONTOS!
Ha az első négy menüpont valamelyikének ablakában vagyunk éppen, és közülük egy másikat
szeretnénk elindítani, akkor az ablakot be kell csukni.
Pl. A „Befizetés” ablakban vagyunk és lemondást akarunk rögzíteni, akkor feltétlenül be kell
zárni a Befizetés ablakot, mielőtt a „Lemondás”-t megnyitnánk.

Személyek táblázata
A főmenüben tulajdonképpen két panel található.
Az egyik neve „Személyek listája”, a másiké „Személy karton”.
Felül lehet választani a kettő közül. A személy karton az
éppen aktuális személy összes adatát tartalmazza. A
támogatásnál jobb oldalon látható kis „i” (információ) jelű képre
kattintva lenyílik egy panel, amely a személy aktuális támogatásának adatait mutatja, ezt hívjuk
támogatás panelnak.
Támogatás panel
Az aktuális támogatás az, amelyik érvényességi ideje az aktuális (mai) dátumot magában foglalja.
A megjelenő adatok: a támogatás neve,
érvényessége, és értékei, ill. a kerekítés fajtája.
Kerekítés
A kerekítésfajták jelei a következők:
normál

lefelé

felfelé

nincs

Alul találunk egy Előzmények nevű gombot,
rákattintva megjelenik egy ablakban a személy
támogatásainak „története”, előzményei, tehát az,
hogy eddig milyen támogatásai voltak. Erről
később még lesz szó részletesen. Az előzmények
gombbal egyvonalban van még egy számológépet
ábrázoló kis gomb, a Díjak kiszámítása.
Díjak kiszámítása
Ezzel a gombbal kiszámíttathatjuk, hogy milyen értékeket is jelent pillanatnyilag a személy
támogatása. A beállított alapár, a támogatás értéke, az ezekből számított díjtétel, illetve a következő
aktuális időszakra fizetendő össz. érték. A napok számát át lehet írni. A panel a jobb felső sarkában
látható „x” jelű kis gombbal csukható be.

Főmenü
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Itt, a támogatás panelen is két panel található. Az egyik a „Támogatások”, a másik a „Támogatás
jogcíme” nevű. Ez utóbbin bejelölhető, hogy a személy a támogatását milyen jogcímen kapja. A
megfelelő kategóriát ki kell pipálni és beírható a határozat száma is. (Igény esetén ezek
természetesen meg változtathatók.) A támogatás panelt a jobb alsó sarkában levő „x” jelű gomb
lenyomásával lehet bezárni.
Előfordulhat, hogy egy vagy több személy támogatásának érvényessége nem megfelelő. Ez azt
jelenti, hogy az érvényesség vége kisebb, mint az aktuális dátum. Ilyenkor egyrészt a támogatás
panelen egy piros felirat jelzi ezt („Nincsenek aktuális támogatásai !”), másrészt a főmenü alsó részén
megjelenik egy sötétpiros kis panel, a „Támogatás ellenőrzés” című (ld. Főmenü 4. oldal).
A személyek táblázata felett jobb oldalon három kis gomb található.
1. gomb
Alapadatok karbantartása
Erre kattintva megjelenik egy új ablak, az „Alapadatok karbantartása”. Itt lehet az összes ún.
alapadatot felvinni, módosítani, törölni és esetleges egyéb műveleteket elvégezni velük. Részletes
lírását ld. a 8. oldalon.
2. gomb
Időszakok és áfakulcsok karbantartása - Részletes lírását ld. a 11. oldalon.
3. gomb
Személyek szűrése
Ha pl. a személyek egy bizonyos csoportjával szeretnénk foglalkozni (mondjuk befizetni vagy
lemondani nekik), akkor érdemes leszűkíteni a táblázatban látható személyeket az adott csoportra. A
megjelenik egy sárga
Szűr gomb lenyomására
színű panel, amelyben a
személyek
különböző
tulajdonságainak értékét
állíthatjuk be. Pl. ha a
személytípust „Összes”ről „Gyerek”-re állítjuk,
gombra kattintunk, akkor a
majd
a
Bekapcsol
táblázatban
csak
a
„Gyerek”
típusú
személyek
lesznek
láthatók.
Az
átállított
tulajdonságok mellett jobb
oldalon egy kis zöld sáv
jelenik meg, jelezve, hogy
nem az „Összes” éréken
állnak. Ha egy másik vagy
harmadik tulajdonságot is
átállítunk, akkor ezek
hatása összeadódik, azaz
csak azok a személyek
jelennek meg, amelyek
mindegyik
feltételnek
megfelelnek.
A
kattintva a beállítások
Kikapcsol
gombra
megmaradnak,
de
a
szűrés
kikapcsolódik,
azaz minden személy
láthatóvá válik. Ha a
szűrés be van kapcsolva,
akkor a felső Szűr gomb
jobb oldalán egy kis zöld
sáv jelenik meg, jelezve,
hogy valószínűleg nem
minden személy látszik a
táblázatban. Erre a zöld sávra kattintva szintén kikapcsolható a szűrés.
Ha valakit nem találunk a táblázatban, akkor először a szűrést célszerű ellenőrizni.
A szűrés panel a jobb felső sarkában látható „x” jelű kis gombbal csukható be.

Főmenü
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ALAPADATOK KARBANTARTÁSA

Ez az ablak két fő részből áll: felül látható egy táblázat, amiben a személyek néhány fő azonosító
tulajdonsága szerepel: név, osztály, lakcím. Alatta az aktuális (kiválasztott) személy összes többi
adata található felsorolásszerűen. A kettő közötti vízszintes elválasztó egérrel megfogható és föl-le
mozgatható, ezzel növelhető ill. csökkenthető a táblázat mérete az alsó rész rovására és fordítva. Az
alsó területen van középtájon egy vízszintes vonal, az efölötti adatokat kötelező megadni, az ez
alattiakat nem. Látható, hogy vannak olyan tulajdonságok, amiket csak kiválasztani lehet, ezek a
combobox-szal megadhatók, amik előtt egy kis piros nyíl van:
• korosztály
• típus
• csoport
• intézmény
• étkezési típus
• konyha
és még a támogatás, aminél egy dupla nyíllal jelölt kis gomb található.
Ahhoz, hogy ezekben legyen választható adat, először rögzíteni kell őket.
Tehát a munka ajánlott sorrendje: 1. A fenti alapadatok felvitele (alapos ellenőrzéssel) 2. A személyek
rögzítése.
A rögzítés úgy történik, hogy a feliratukra kell kattintani, pl. a „Korosztály:”-ra (ha rávisszük az
egérmutatót egy ilyen feliratra, akkor pirossá változik), mire megnyílik egy új ablak, benne a már
rögzített értékekkel. Itt lehet karbantartani a korosztályokat: az Új gombbal újat rögzíteni, a Módosít
gombbal egy meglevőt módosítani, a Töröl gombbal pedig egyet törölni. Ez egyébként minden, az
imént felsorolt tulajdonságra érvényes. Az intézménynél fontos a központi kód. Csak akkor kötelező
kitölteni, ha van központi modul. A hossza pontosan 4 karakter. Ha rövidebb az intézmény kódja,
akkor nullá(ka)t kell tenni elé – pl. 0511.
A tulajdonságok közül kiemelendő az étkezési típusok karbantartása.

Étkezési típusok
Az étkezési típusok ablak felépítése (mint az összes alapadaté) megegyezik a személyek ablakéval.
Felül a táblázat, alul a kiválasztott étkezési típus egyéb adatai. A „reggeli”, „ebéd”, „uzsonna” feliratok
közül kék színű és vastag, amelyik az adott étkezési típusnál be van jelölve (ld. az új étkezési típus
rögzítésénél).
Ezen kívül van egy különlegesség: az Előzmények gomb.
Étkezési típus árainak előzményei
Ezt megnyomva feltűnik egy új ablak, amiben egy táblázat tartalmazza az adott étkezési típus eddig
rögzített árait és a felvétel időpontját. A sorrend időben csökkenő, tehát legfölül van az utolsó ár, ami
többnyire az éppen aktuális. Az aktuális árak sora egyébként kék színű; ez az, amelyiknek az
érvényességi intervallumába beleesik a naptári dátum. A táblázatban az eligazodás megkönnyítésére
a nem nulla értékek mezői világoskék színűek.
1. Új étkezési típus rögzítése
A név beírása után (célszerű minél rövidebb nevet megadni) be kell jelölni, hogy reggeli és/vagy ebéd
és/vagy uzsonna foglaltatik az étkezési típusban. Amikor rákattintunk valamelyik jelölőnégyzetre, a
kurzor az alatta levő mezőbe ugrik, ahova be kell írni a bruttó árat. A három ár összege megjelenik a
„Vendéglátó ár” nevű mezőben. Ez az az ár, amit a vendéglátó cégnek fizetünk egy adag
étkezésért. Ennek mindig meg kell egyeznie a fenti három ár összegével. A „Befizető ár” mezőbe
kell írni azt a bruttó árat, amit a támogatással nem rendelkező személy fizet az intézménynek, azaz a
teljes árat. Az „Érvényesség” két mezőjébe a fent megadott árak érvényességének kezdetét és
végét kell beírni.
A végét célszerű elegendően nagyra venni, hogy ne fordulhasson elő, hogy nincs aktuális ára egy
étkezési típusnak.
A „Központi kód”-ot nem kötelező kitölteni. Ha van központi modul, akkor viszont kötelező. Az
étkezési típus kódja pontosan 3 karakter (előnullázott szám - pl. 001, 002, stb.).

Alapadatok karbantartása
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Új étkezési típus felvételénél nincs előzmény, tehát a gomb lenyomására nem történik semmi,
ugyanez érvényes az információra is (ezt ld. a módosításnál).
2. Étkezési típus módosítása
Étkezési típus módosításánál az itt látható kis panel jelenik meg az ablak alsó részén.

A táblázatban láthatók az étkezési típushoz eddig rögzített érvényességek és árak. Ha újat szeretnénk
felvenni, akkor az Új gombot kell megnyomni. Ekkor a fenti mezőkbe nulla értékek kerülnek és
beírhatjuk a kívánt adatokat (ne felejtsük el az érvényességet jól megadni!), majd meg kell nyomni a
Tárol gombot.
Alapszabály: ha új árakat akarunk egy étkezési típushoz hozzárendelni (még ha visszamenőleges
hatállyal is), akkor új érvényességként kell felvenni. Ha csak elrontottunk egy érvényességet vagy
értéket, akkor módosíthatjuk.
Ha valamelyik érvényességet ill. árat módosítani akarjuk, akkor a táblázatban rá kell állni a megfelelő
sorra és a Módosít gombot megnyomni. Ekkor a fenti mezőkbe bekerülnek az ehhez tartozó árak és
dátumok. A módosítás elvégzése után a Tárol gombbal lehet tárolni. A táblázat adott sorában látható
érvényességet (és természetesen a hozzá tartozó árakat) lehet törölni a Töröl gombbal. Figyelem!
Ekkor még nem törlődik, csak a Tárol megnyomásakor. Ha van rá hivatkozás, tehát már történt vele
tranzakció, akkor nem törölhető.
FONTOS! AZ ÉRVÉNYESSÉGEKNEK FOLYAMATOSNAK KELL LENNIÜK. Erre nagyon kell ügyelni,
mert ha lyuk vagy átfedés van közöttük, akkor a befizetésnél (és a pótnál, lemondásnál) nem tudja
tárolni a program a tranzakciót.
Amikor a három közül valamelyik gombot megnyomjuk, akkor a gomb jobb oldalán megjelenik egy kis
piros sáv, jelezve, hogy melyik az éppen aktuális művelet.
Árváltozás
Árváltozás esetén a következő a teendő:
1. Ráállunk a megfelelő étkezési típusra a táblázatban.
2. A Módosít gombra kattintunk.
3. Megjelenik a kis táblázat az étkezési típushoz eddig bevitt árak soraival. Kiválasztjuk az utolsó
árat (ha mindent jól csináltunk, akkor ez a legfelső sor, ugyanis az árak csökkenő időrendben
vannak megjelenítve). Ha azt látjuk, hogy az ár érvényességének vége nem megfelelő, akkor
megnyomjuk a táblázat melletti kis Módosít gombot. Felül átírjuk az érvényesség végét,
majd tároljuk.
4. Ismét a Módosít gombra kattintunk.
5. A megjelenő kis táblázat melletti kis Új gombot nyomjuk meg és beírjuk az új ár értékeit és
érvényességét, majd szintén tároljuk.
6. Ellenőrzésképpen nézzük meg az Előzmények gombra kattintva az étkezési típus árainak
táblázatát.
Átszámolás (visszamenőleges árváltozás)
Átszámolás előtt mindenképpen érdemes egy biztonsági mentést készíteni, hogy esetleges probléma
esetén vissza lehessen állni az eredeti állapotra.
Ha az árak vagy az érvényességek visszamenőleges hatállyal változnak, akkor szükség lehet a már
rögzített befizetések (lemondások) értékeinek átszámolására. Erre szolgál az Átszámol gomb.
Az átszámolás elvégzése előtt be kell állítani az étkezési típus árát! Tehát a visszamenőleges
változást rögzíteni kell az étkezési típushoz, mert a program az átszámolásnál a tárolt
étkezések/lemondások árait az alapadatokban levő étkezési típus árral hasonlítja össze.

Alapadatok karbantartása
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Először rá kell állni az átszámolandó étkezési típusra, majd megnyomni az Átszámol gombot. A
megjelenő ablakban meg kell adni, hogy mettől meddig akarjuk átszámoltatni az árakat. A program
minden befizetett személyre kiszámítja az új árakat és gyűjti a különbözetet, amiről azonnal számlát
nyomtat (előtte rákérdez, tehát nem kell feltétlenül számlát készítenünk), az értékeket pedig tárolja. Az
eredeti értékek megmaradnak és lekérdezhetőek (ld. „Lekérdezések”). Az átszámolás külön
tranzakció, tehát később törölhető („Tranzakciók” menü). Ilyenkor a program visszaállítja az eredeti
állapotot, de nem teljesen: az étkezési típus árát nekünk kell beállítanunk, ha szükséges.
Amennyiben megcsináltunk egy árváltozás miatti átszámolást, de kiderül, hogy nem jó, mindenképpen
törölni kell („Tranzakciók” – Tranzakció törlés), mielőtt az új átszámolást elvégeznénk.
A többi alapadat karbantartása hasonló módon történik, csak sokkal egyszerűbb, mint az étkezési
típusoké, mert nincs gond az árakkal, érvényességekkel.
Most már visszatérhetünk a személyek karbantartásához.

Személyek
Az előzőekben leírtakhoz hasonlóan itt is az Új, Módosít gombbal lehet kezdeni a személyek
felvitelét, módosítását. A vízszintes vonal alatti mezőket nem kötelező kitölteni.
A Státusz gomb magyarázata.
A személy lehet aktív (fekete), inaktív (szürke) ill. fizikailag törölt (nem látszik, teljesen el van távolítva
az adatbázisból). Ez utóbbi csak akkor lehetséges, ha nincs semmilyen forgalma (befizetés, lemondás
stb.). Ha van, akkor csak az inaktivizálás jöhet szóba. A Státusz gomb lenyomására megjelenő kis
ablakban lehet a három státusz közül választani. A program ellenőrzi, hogy a személynek van-e
forgalma; ha van, akkor a Töröl gomb nem lenyomható. Egyébként ha aktív, akkor inaktívvá lehet
tenni, ha inaktív, akkor aktívvá. A személy tárolása után a program ellenőrzi, hogy van-e lyuk vagy
átfedés a támogatásainak érvényességei között. Ha van, akkor üzenetet küld a hiba helyének és
jellegének megjelölésével.
1. Új személy rögzítése
A középen látható vízszintes vonal alatti mezőket nem kötelező kitölteni.
A Korosztály mező szokásos értékei: óvodás, 1-4., 5-8., 9-13., felnőtt
A Típus mező szokásos értékei: gyermek, felnőtt
A Csoport mező szabadon kitölthető bármivel.
A Konyha mező szokásos értékei: Junior 24-es …
Ezektől természetesen el lehet térni, a fentiek csak ajánlások.
 IV. kerület
A IV. kerületben a megrendelés küldése a Juniornak szükségessé teszi, hogy a konyha neve elé
beírjuk a konyha kódját. Pl. a 17-es konyha esetén „0017 Junior”. (A kód után legyen egy szóköz,
utána bármilyen szöveg lehet.)
 IV. kerület
A Étkezési típus mező szokásos értékei: 1x étk., 3x étk., napközi, felnőtt …
A Támogatás mezőről a későbbiekben bővebben lesz szó.
Az Aktivitás kezdete és Aktivitás vége mezőben a következő formátumban kell megadni egy
dátumot: <év>.<hónap>. , tehát pl.: 2006.09.
Amikor kitöltöttük ill. kiválasztottuk a szükséges mezőket, adatokat, akkor már csak a támogatás
megadása marad hátra. Fontos! A személy támogatója: ide kell írni, hogy honnan kapja a támogatást,
ez lehet a saját kerület vagy más kerülte illetve település. Pl. a saját kerülethez érdemes olyasmit írni,
hogy „Budapest 21” – ez a XXI. kerület esetében. Más kerületi gyerekhez pl. „Budapest 05”, illetve
más település esetén a település nevét, pl. „Diósd”. Ezt a mezőt használja a program a „Havi
összesítő II.” lekérdezésnél a kerületen belüli/kívüli státusz meghatározásához.
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A „Támogatás:” sorában, jobb oldalon látható Fizetendő érték csak tájékoztató jellegű. Az aktuális
időszakra (a pirossal jelölt időszakra) kiszámított ár az aktuális naptári dátumot figyelembe véve az
étkezési típusnál és támogatásnál.
Az étkezési típus mellett látható ár valamint a személy támogatásából számított fizetendő ár
tájékoztató jellegű. Mindkettőt az aktuális dátumra számolja ki a program, tehát előfordulhat, hogy az
étkezési típus ára pl. nulla, mert a mai dátum szerint nincs érvényes ár.
A személyekhez hozzárendelhető egy fénykép. Célszerű egy, a MultiSchool2 mappa alatti mappába
másolni az összes fényképet (pl. C:\Program Files\MultiSchool2\Fenykepek). A kép a személy felvitelénél illetve módosításánál adható meg. A Fénykép mező melletti kis gombra kattintva kiválasztható
egy „jpg” vagy „bmp” fájl. A kép közvetlenül a táblázat alatt, a jobb oldalon jelenik meg. Ha egy
megadott kép nem létezik (pl. törölve lett), akkor a „Nincs meg a kép” felirat jelenik meg. Ha egy kép
hozzárendelését törölni szeretnénk a személytől, akkor töröljük ki a fájlnevet a Fénykép mezőből.
Új személy támogatása
Ebben a programban nincs külön Támogatások „törzs” vagy „alapadat”. A támogatás a személy
tulajdonsága, tehát itt állítható be. Minden személynél külön kell beállítani, létrehozni a támogatást.
A támogatásfajták megnevezései, valamint a támogatás jogcímek nevei a „Beállítások”-ban
megadhatók.
FIGYELEM! Akinek nincs támogatása, annak is meg kell adni a 0%-t. Támogatás nélkül senki sem
lehet. Ez az érvényességre is igaz, tehát megfelelő érvényességet is kell adni neki.
A kettős nyíllal jelzett gomb megnyomására megjelenik a támogatás panel, ami majdnem pontosan
olyan, mint a főmenüben.
A különbségek:
• a névnél combobox látható
• a név mellet van egy Betölt nevű gomb
• a normatív támogatás mellet van egy kis jobbra mutató nyíllal jelölt gomb
Ha egészen újfajta támogatást akarunk megadni, akkor be kell írni egy nevet. Ha már felvettük
valamelyik másik személynél a kívánt támogatást, akkor itt csak ki kell választani a nevét (lenyitni a
combobox-ot). Ez azt jelenti, hogy egy adott támogatásfajta nevét csak egyszer kell felvinni, utána
már csak ki kell választani.
A neveknél itt is érvényes, hogy minél rövidebbeket érdemes megadni. Ajánlás: a százalék elé
érdemes beírni a támogatás fajtájának első betűjét. Pl. a normatív 50%-os támogatásnál az ajánlott
név: „N50%”, a normatív 50% plusz szociális 25% támogatásnál pedig „N50%+S25%”.
Az értékek megadására két lehetőség van. Az első esetben, tehát új támogatásfajtánál
értelemszerűen mindenképpen nekünk kell beírnunk az értékeit. A második esetben a Betölt
gombbal lehet (nem kötelező) a támogatásfajta értékeit bemásolni ide (ekkor a program keres egy
ugyanilyen nevű támogatást egy másik személynél és betölti az értékeket). Ha nem töltjük be az
értékeket, akkor viszont nekünk kell beírnunk őket; a program a név kiválasztásával még nem állítja
be az értékeket. A normatív támogatásnál a mező melletti jobbra mutató jellel ellátott gomb lépteti a
támogatás értékét a következők szerint: 0%
50%
100%. Ez biztonságosabbá és egyszerűbbé
teszi a beállítást. Más értéket nem is fogad el a program.
Azt mindenképpen el kell kerülni, hogy ugyanolyan néven több, különböző értékű támogatás legyen.
Ezután feltétlenül be kell állítani a támogatás érvényességét. A személy támogatásának értéke az
összes érték-mezőbe beírt érték összege lesz. Tehát több helyre is lehet értéket írni. A program
ellenőrzi, hogy ez ne legyen több, mint 100%. Minden támogatásfajtánál be kell állítani a kerekítést a
jobb oldalon látható kis gomb megnyomásával (a megjelenő kis panelen 4 gomb van a négyféle
kerekítésnek megfelelően).
A kerekítést minden támogatásfajtánál külön elvégzi a program, tehát:
Példa: 50% + 30% támogatás
Támogatás = round(227 * 0,5) + round(227 * 0,3),
ahol 227 Ft az alapár és „round” a kerekítés függvény (ami a beállított
kerekítésfajta alapján számol)
Figyelem! Ha Havi támogatást adunk meg (pl. felnőtteknél), akkor „nincs kerekítés”-t érdemes állítani.
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A „Havi” fajtájú támogatást nem szabad vegyíteni másfajta támogatásokkkal, tehát egy személyhez
nem lehet megadni más fajtájú támogatással együtt. Ennek oka, hogy ez a felnőttek hozzájárulásához készült, és a program különlegesen kezeli.
Díjak kiszámítása. Az alul látható számológépre kattintva a program kiszámítja és megmutatja, hogy
a személy a beállított étkezési típussal az aktuálisnak jelölt időszakban mennyit fog fizetni.
Az Előzmények gombra kattintva megjelenik egy ablakban a személy támogatásainak „története”,
ahogy ezt már a főmenünél tárgyaltuk.
A támogatások módosítását a személyek módosításánál tárgyaljuk.
Az új személy, tárolása után megjelenik a főmenü táblázatában is.
2. Személy módosítása
Személy módosításánál különleges figyelmet érdemel a támogatás módosítása.
 IV. kerület
A „Támogatás neve:” mellett egy kis kérdőjellel ellátott gomb.
Erre kell rákattintani, amire megjelenik egy panel, amiről
kiválasztható a program által elfogadott támogatások neve.

Az „egyéb önk. szociális” és a „normatív 50% + egyéb önk.
szociális” mellett látható mezőbe kell beírni a szociális
támogatás mértékét.
 IV. kerület

Támogatás módosítása
A támogatás panelt itt is a kettős nyíllal jelzett gomb megnyomására nyílik ki.
Módosításnál (hasonlóan az étkezési típushoz) a támogatás panel fölött megjelenik az itt látható
táblázat.

Az eljárás ugyanolyan, mint az étkezési típusoknál.
A táblázatban láthatók a személyhez eddig rögzített támogatások érvényességei és értékei. Ha új
támogatást szeretnénk felvenni, akkor az Új gombot kell megnyomni. Ekkor a fenti mezőkbe nulla
értékek kerülnek és beírhatjuk a kívánt adatokat (ne felejtsük el az érvényességet jól megadni!), majd
meg kell nyomni a Tárol gombot.
Alapszabály: ha új támogatás értékeket akarunk egy személyhez hozzárendelni (még ha
visszamenőleges hatállyal is), akkor új támogatásként kell felvenni. Ha csak elrontottunk egy
érvényességet vagy értéket, akkor módosíthatjuk.
Ha valamelyik érvényességet ill. értéket módosítani akarjuk, akkor a táblázatban rá kell állni a
megfelelő sorra és a Módosít gombot megnyomni. Ekkor a fenti mezőkbe bekerülnek az ehhez
tartozó értékek és dátumok. A módosítás elvégzése után a Tárol gombbal lehet tárolni. A táblázat
adott sorában látható érvényességet (és természetesen a hozzá tartozó értékeket) lehet törölni a
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Töröl gombbal. Figyelem! Ekkor még nem törlődik, csak a Tárol megnyomásakor. Ha van rá
hivatkozás, tehát már történt vele tranzakció, akkor nem törölhető.
FONTOS! AZ ÉRVÉNYESSÉGEKNEK FOLYAMATOSNAK KELL LENNIÜK. Erre nagyon kell ügyelni,
mert ha lyuk vagy átfedés van közöttük, akkor a befizetésnél (és a pótnál, lemondásnál) nem tudja
tárolni a program a tranzakciót.
Amikor a három közül valamelyik gombot megnyomjuk, akkor a gomb jobb oldalán megjelenik egy kis
piros sáv, jelezve, hogy melyik az éppen aktuális művelet.
Támogatás érvényesség meghosszabbítása
A személyek támogatásának érvényességét egy menetben is elvégezhetjük. Először, ha szükséges,
szűrjük a táblázatban szereplő személyeket a szokásos módon. Pl. ha csak a 0%-os személyek
támogatását akarjuk meghosszabbítani, akkor szűrjük le a 0%-os személyeket. Nyomjuk meg a
Tám.érv. gombot. A megjelenő kis ablakban írjuk be a kívánt érvényesség vége dátumot, majd
kattintsunk az OK-ra. A program minden olyan személy támogatás érvényességének végét átállítja, aki
a táblázatban látszik. Csak azokat a dátumokat változtatja meg, amelyek kisebbek a megadottnál.
Személy támogatásának megváltozása (új támogatás)
Ha egy személy új támogatást kap, akkor a következőképpen kell eljárni (egyébként teljesen
hasonlóan az árváltozáshoz):
1. Ráállunk a megfelelő személyre a táblázatban.
2. A Módosít gombra kattintunk, majd lenyitjuk a támogatás panelt. (
gomb)
3. Megjelenik a kis táblázat a személyhez eddig bevitt támogatások soraival. Kiválasztjuk az
utolsó támogatást (ha mindent jól csináltunk, akkor ez a legfelső sor, ugyanis a támogatások
csökkenő időrendben vannak megjelenítve). Ha azt látjuk, hogy a támogatás
érvényességének vége nem megfelelő, akkor megnyomjuk a táblázat melletti kis Módosít
gombot. Felül átírjuk az érvényesség végét, majd tároljuk.
4. Ismét a Módosít gombra kattintunk és lenyitjuk a támogatás panelt.
5. A megjelenő kis táblázat melletti kis Új gombot nyomjuk meg és beírjuk az új támogatás
nevét, értékeit és érvényességét, majd szintén tároljuk.
6. Ellenőrzésképpen nézzük meg az Előzmények gombra kattintva a támogatások
előzményeinek táblázatát.
Átszámolás (visszamenőleges támogatásváltozás)
Ha a támogatás értékei vagy az érvényességek visszamenőleges hatállyal változnak, akkor szükség
lehet a már rögzített befizetések (lemondások) értékeinek átszámolására. Erre szolgál az Átszámol
gomb.
Átszámolás előtt mindenképpen érdemes egy biztonsági mentést készíteni, hogy esetleges probléma
esetén vissza lehessen állni az eredeti állapotra.
Az átszámolás elvégzése előtt be kell állítani az új támogatást! Tehát a visszamenőleges változást
rögzíteni kell a személyhez, mert a program az átszámolásnál a tárolt étkezések/lemondások
árait/támogatásait a személynél levő támogatással hasonlítja össze.
Először rá kell állni az átszámolandó személyre, majd megnyomni az Átszámol gombot. A megjelenő
ablakban meg kell adni, hogy mettől meddig akarjuk átszámoltatni az értékeket. A program minden
befizetett személyre kiszámítja az új árakat és gyűjti a különbözetet, amiről azonnal számlát nyomtat
(előtte rákérdez, tehát nem kell feltétlenül számlát készítenünk), az új támogatásokat és értékeket
pedig tárolja. Az eredeti értékek megmaradnak és lekérdezhetőek (ld. „Lekérdezések”). Az átszámolás
külön tranzakció, tehát később törölhető („Tranzakciók” menü). Ilyenkor a program visszaállítja az
eredeti állapotot.
Egyébként itt is érvényes, hogy a „Támogatásváltozás” tranzakció törlése csak a lemondások és
befizetések árait, értékeit állítja vissza, magát a támogatást nem, az a mi dolgunk. Törölni a
„Tranzakciók” menüben lehet.
Amennyiben megcsináltunk egy támogatásváltozás miatti átszámolást, de kiderül, hogy nem jó,
mindenképpen törölni kell („Tranzakciók” – Tranzakció törlés), mielőtt az új átszámolást elvégeznénk.
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Osztályléptetés
Lehet előre és hátraléptetni az osztályokat. Ez azt jelenti, hogy
előreléptetésnél minden nem üres osztályszám eggyel nő,
hátraléptetésnél pedig eggyel csökken – mindez egy
menetben történik, tehát az összes személy osztályléptetése
lezajlik a gomb megnyomásakor. A program kihagyja az
inaktív személyeket, ezek osztályszáma tehát nem változik.
Előreléptetésnél a 4. osztályból 5. osztályba lépő
személyeknél, hátraléptetésnél az 5. osztályból 4. osztályba
lépő személyeknél a program beállítja a korosztályt is. Ez úgy
történik, hogy a léptetés előtt megnézi az egyik ötödikes ill. negyedikes személy korosztályát, ezt kiírja
a képernyőre (ld. az alábbi képen), hogy ellenőrizhessük (ha nincs 5. illetve 4. osztály, pl. óvodában,
akkor az üzenet: „Nincs meg a felsősök/alsósok korosztálya.”).
Ha megfelel, akkor folytatódhat az osztályléptetés. Először az osztályok számát változtatja, utána
pedig a korosztályokat állítja be.
Az előreléptetés végén a program megkérdezi, hogy akarjuk-e törölni/inaktivizálni a „kilépett”
személyeket.
Kilépett az a személy, akinek az osztályszáma a léptetés előtt megegyezett az intézménynél megadott
„Utolsó osztály”-lyal.
Ezek osztályszáma egyébként szintén nő eggyel. Ha a törlést választjuk, akkor a következő történik.
Ha a személyek törlése fizikaira van állítva („Beállítások/Egyéb” menü), akkor a program megnézi,
hogy van-e hivatkozás az adott személyre. Ha nincs, akkor kitörli, ha van, akkor pedig inaktivizálja. Ha
a személyek törlése logikaira van állítva, akkor mindegyiket inaktivizálja.
A személyek itt is szűrhetőek, ugyanúgy, mint a főmenüben; az osztályléptetés csak a táblázatban
látható személyekre fut le.
Nyomtatás
Háromféle listát lehet nyomtatni a személyekről.
Alkalmazható a szűrés, tehát ha a nyomtatás előtt szűrjük a táblázatban szereplő
személyeket, akkor csak azok nyomtatódnak.
1. Összes adat
A személyek összes adata szerepel a listában. Egy-egy személy így több sorban jelenik meg.
2. Étkezési adatok
Ebben a listában a személyek étkezéssel kapcsolatos adatai szerepelnek: típus, csoport,
konyha, étkezési típus, támogatás.
3. Személyes adatok
Ebben a listában a személyes adatokat nyomtathatjuk: cím, születési hely és idő, anyja neve,
taj szám, diákigazolvány. Kiválaszthatjuk, hogy ezek közül melyik szerepeljen a listán.
4. Születési lista
A megadott dátumintervallumban született személyek listája készíthető el. Megadható az is,
hogy nemük szerint az összeset, csak a férfiakat vagy csak a nőket kérjük-e.
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EGYÉB ALAPADATOK KARBANTARTÁSA

Ezt a műveletet a főmenü felső részén (a táblázat fölött), a Karbantart gomb melletti gombbal
(Időszakok, áfakulcsok) indíthatjuk (egy naptár van rajta).

Befizetési időszakok
Itt a bal oldalon láthatók egy táblázatban a befizetési időszakok adatai.
1. Új befizetési időszak rögzítése
Az időszaknak van egy egyedi azonosítója, a „Befizetés azonosító”, ami 1-től a végtelenig megy.
Ezenkívül van egy betűjele, ami A-tól Z-ig megy. Ez lehetővé teszi, hogy egy időszakra (ami általában
egy hónap) több befizetési intervallumot vegyünk fel. Ezzel pl. a következő gyakran előforduló esetek
megoldása lehetséges:
A/ Általában javasolt, hogy az adott hónap első befizetése az „xA” jelű befizetési időszak legyen, a
pótbefizetés (valójában inkább második befizetésnek kellene hívni) pedig az „xB” jelű, ahol x a
bef.időszak azonosítója (a további pótbefizetések az xC, xD, stb.).
Az viszont kötelező, hogy a legtágabb intervallumnak az „A” betűjelűnek kell lennie.
Ez azt jelenti, hogy az „A” jelű időszak napjainak halmaza tartalmazza az alidőszakok napjainak
halmazát.
Erre nagyon kell ügyelni. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy adott hónapnál az első időszak az
„xA” legyen a teljes hónap, az összes lehetséges nap ki legyen jelölve. A hónapon belüli többi
bef.időszak bármilyen lehet, de csak ugyanolyan vagy szűkebb, mint az „A” jelű.
B/ Ha előre tudható, hogy a személyek egy bizonyos csoportja (pl. egy osztály vagy néhány tanár,
dolgozó) valami miatt bizonyos napokon nem étkezik (mert mondjuk kirándulni megy), akkor
felvehetünk nekik egy külön bef.időszakot. Így nem kell minden egyes ilyen személynél külön
beállítani a napokat a befizetésnél.
C/ Ha pl. egy tanár csak minden szerdán eszik, akkor ezt is megadhatjuk a befizetési időszakon belül
külön időszakként.
Befizetés azonosító:
Amikor új időszakot veszünk fel, akkor rá kell kattintani a jobb oldali Következő gombra. Így adja a
program a soron következő azonosítót.
Név:
A bef.időszak neve bármi lehet.
Javasolt a következő konvenció betartása:
a hónap első bef.időszakánál <év><hónap neve> pl. „2007. március”,
a további bef.időszakoknál <év><hónap neve><(megjegyzés)> pl. ”2007. március (2.a osztály)”.
Arányosítási nap:
Választható, hogy a felnőtteknél szokásos havi hozzájárulást (ezt havi támogatásnak hívjuk) hogyan
kezelje a program. Ez akkor érdekes, ha a személy nem a teljes időszakra fizet be. Ha nincs beállítva
az arányosítás („Beállítások” menü - „Arányosítsa a napokkal a havi támogatást”), akkor egyszerűen
levonja a teljes hozzájárulást a havi fizetendőből. Ha arányosítani kell a befizetett napokkal, akkor a
következő képletet alkalmazza a program:
fizetendő =

befizetett napok
arányosítási nap

* havi támogatás

Az arányosítási nap megadására azért van szükség, mert a nevezőben elvileg az időszakban
(hónapban) levő napok számának kellene lennie, de mivel több bef.időszakot is meg lehet adni,
amelyek közül lehetnek a teljesnél szűkebbek is, a program nem tudná megállapítani, hogy hány
nappal arányosítson.
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A fentiekre egy példa:
A napi díj 400 Ft, a havi támogatás 6000 Ft, az időszak összesen 22 napos, a személy 16
napra fizet
Ha nem kell arányosítani:
fizetendő = 16 * 400 – 6.000 = 400 Ft
Ha arányosítani kell:
fizetendő = 16 * 400 – 16/22 * 6000 = 2.036 Ft
Központi kód:
A központi kódot csak akkor kell kitölteni, ha van központi modul. A hossza pontosan 4 karakter.
Értékét a központ adja ki az intézmény számára – általában <év><hónap> felépítésű, tehát pl. 0704.
Időszak napjai:
Először a jobb oldalon található évszámot kell megadni, aztán az alatta levő függőleges csúszkán kell
a hónapot beállítani. A bal oldali naptáron megjelenik a beállított hónap. Mint látható egy befizetési
időszak maximum 6 hét lehet (minimum egy nap). A naptár jobb felső sarkában látható a kijelölt napok
száma. A naptár felett balra látható az időszak eltolására szolgáló mező. Az itt megadott számú héttel
tolja el fel vagy le az időszakot. A naptár alatti Minden napot töröl gombbal lehet minden kijelölt
napot kijelöletlenné tenni. A napokat egyesével is ki lehet jelölni, csak rá kell kattintani a kívánt napra.
Ha még egyszer rákattintunk, akkor kijelöletlenné válik. Egyszerre egy egész intervallumot
kijelölhetünk, ha először kijelöljük az intervallum első és utolsó napját, majd a jobb egérgombbal
rákattintunk a naptárra. Ekkor a hétvégék kivételével kijelöltté válnak az intervallumba tartozó napok.
A befizetési időszakok közül be kell állítani egyet aktuálisnak. Ehhez csak egy dupla kattintást kell
megejtenünk a táblázatban a kívánt időszak során. A kijelölt sor pirossá válik.
Ha létezik már az adott azonosítóval egy időszak, akkor a program ellenőrzi, hogy az újan felvitt
időszak hónapja eltér-e tőle. Ha igen, akkor figyelmeztet.
Például:
ROSSZ: 1A = január 1B = február
1C = március
JÓ:
1A = január 1B = január (pót) 2A = február 3A = március 3B = március (pót)
A program a következőket ellenőrzi időszak tárolásnál:
1. Van-e már ilyen Befizetés azonosítójú és időszak azonosítójú befizetési időszak.
Hibaüzenet: „Van már ilyen azonosítójú befizetési időszak.”
2. „B…Z” jelű időszaknál lennie kell már egy „A” jelű befizetési időszaknak.
Hibaüzenet: „Először az "A" jelű befizetési időszakot kell rögzíteni.”
3. „A” jelű időszak módosításánál nem engedi megváltoztatni a betűjelet, mert lennie kell „A” jelűnek.
Hibaüzenet: „"A" jelű befizetési időszaknak lennie kell.”
4. „B…Z” jelű időszaknál az időszak első és utolsó napjának az „A” jelű időszakon belülre kell esnie.
Hibaüzenet: „Az időszak kezdete/vége az "A" jelű befizetési időszakon kívül esik.”
5. „B…Z” jelű időszaknál a hónap nem lehet más, mint az „A” jelűnél.
Hibaüzenet: „Ezzel az azonosítóval már létezik más hónap: <bef.időszak neve>”
2. Befizetési időszak módosítása
A Módosít gombbal lehet egy meglévő befizetési időszakot módosítani. A befizetési időszakot akkor
is lehet módosítani, ha már van rá befizetés, lemondás, gondozási díj rögzítve.
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Áfakulcsok
Két áfakulcsot használ a program. Az egyiket az étkezéshez, a másikat a gondozási díjhoz.
Ezen kívül fontos, hogy minden személytípushoz meg kell adni egy áfakulcsot.
A névbe bármit lehet írni: pl. 0% esetén lehetséges az „Adómentes” vagy „AM” stb. megadása.
Az étkezés áfakulcsával óvatosan kell bánni. Mivel a program bruttó árakkal dolgozik (csak ott tünteti
fel a nettó értékeket, ahol szükséges), az áfakulcs módosítása nem befolyásolja az árakat. Se a már
rögzített befizetésekre vonatkozóan, se az új árakat illetően. Ebből következik, hogy áfakulcs-változás
esetén saját kezűleg kell átírnunk az étkezési típusok árait. Ezenkívül figyelni kell az érvényességekre
is (folyamatosak legyenek és ne legyen átfedés közöttük), bár az áfakulcsok nem változnak olyan
gyakran, mint az étkezési típusok árai (vagy a személyek támogatásai).
Ha módosítunk egy áfakulcsot vagy újat veszünk fel, akkor a program automatikusan megkeresi és
módosítja az előző áfakulcs érvényességének végét, tehát egy nappal kisebbre állítja, mint a
módosított vagy új áfakulcs kezdete. Így biztosítja, hogy folyamatosak legyenek az áfakulcsok és ne
maradjon ki egy nap se. Ílymódon tehát nincs szükség rá, hogy kézzel módosítsuk az előző áfakulcs
érvényességét, bár nem árt azért ellenőrizni.
Pl. ha az éppen aktuális áfakulcs 20%, és érvényessége 2006.01.01.-2008.12.31., de
2008.07.01-jén 25%-ra emelkedik, akkor új áfakulcsot veszünk fel, melynek érvényességét
2008.07.01.-2010.12.31.-re állítjuk. A program pedig az előző 2008.12.31.-es dátumot
magától át fogja írni 2008.06.30.-ra.
Áfakulcsot módosítani csak addig lehet, amíg nincs vele forgalom rögzítve, tehát amíg nincs rá
hivatkozás. Ha van, akkor csak a nevét lehet megváltoztatni.

Utalványkibocsátók
Az utalvánnyal történő fizetéshez szükséges a kibocsátók rögzítése.
Azt itt tehetjük meg. A nevét és a központi kódját kell megadni (utóbbit csak akkor, ha van központi
modul és a megrendeléskor beküldjük az adatokat, ugyanis ekkor az utalvánnyal fizetett összegek is
bemennek a központi programba).
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BEFIZETÉS

Az első menüpont a befizetés. Ha elindítjuk, a főmenü ablaka mellett megjelenik a befizetés ablaka.
Felül látható annak a személynek a neve és osztálya, akinek a befizetés történik. Ez mindig az, akinek
a során a főmenü táblázatában állunk. Ha nyitva van a befizetés ablaka, és átállunk egy másik
személyre a főmenüben, akkor az a személy megjelenik a befizetés ablakban is. Egészen pontosan a
következő a helyzet:
• ha ráállunk egy személyre (a billentyűzet felhasználásával vagy az egérrel rákattintva vagy a
táblázat feletti nyilakkal), akkor az ENTER lenyomására áll a befizetés ablak a személyre
• ha duplán kattintunk egy személyre a táblázatban, akkor annak adatai megjelennek a
befizetés ablakban
• ha a kereső mező felhasználásával keressük meg a személyt, akkor szintén az ENTER
lenyomására áll a befizetés ablak a személyre

Befizetési időszak
A személy neve alatt látható a befizetési időszak kiválasztásához egy összetett combobox-hoz
hasonló elem. A jobb oldalán látható lefelé mutató nyilacskával lehet lenyitni és kiválasztani a
megfelelő időszakot. Először mindig megpróbál az aktuális (az időszakok alapadatnál kijelölt, piros
színű) időszakra állni, ha nincs ilyen, akkor az utolsóra áll. Ha nyitva van már a befizetés ablak, akkor
új személy kiválasztásakor az általunk beállított időszakon marad.
Ha olyan személyre állunk rá, akinek nincs az adott időszakra támogatása (nem jó az érvényessége),
akkor a program üzenete: „Nincs aktuális támogatás”.
Ha a személy étkezési típusának érvényessége nem megfelelő (a beállított érvényesség nem fedi a
befizetési időszakot), akkor a következő üzenet jelenik meg: „Nincs aktuális étkezési típus”.
Ha a személynek van megfelelő támogatása és az étkezési típusának is megfelelő az érvényessége,
akkor lehet neki befizetést csinálni.
Ha egy személy befizetett egy hónap valamelyik betűjelű bef.időszakára, akkor befizethet egy másik
betűjelű bef.időszakra is. Pl. ha az 5B jelűre befizetett, akkor az 5C-re is befizethet. Ennek persze
csak úgy van értelme, ha az 5B mondjuk a hónap első része, az 5C pedig a második része.

Sorszám
Az időszak alatt látható a sorszám mező. Az itt található számot a program eltárolja a személy
befizetéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a befizetések lekérdezésénél e szám alapján különválasszuk
(külön kérdezzük le) a befizetett személyeket (ld. „Lekérdezések/Befizetések/Befizetés-összesítő”
menü). Egy sorszámot zárolhatunk is a Sorszám lezárása gombbal. Ez azt jelenti, hogy erre a
sorszámra nem vehetünk fel több személyt. A zárolt sorszámot fel is lehet szabadítani.

Lemondás-jóváírási időszak
Itt lehet beállítani, hogy a személynek az összes időszakban levő lemondásait, vagy csak a beállított
időszakbeli lemondásait akarjuk jóváírni. Ha az Összes jelölőnégyzetet beállítjuk, akkor az összes
még nem jóváírt lemondását jóváírja a program.

Étkezési típus
Ebben a combobox-ban választhatjuk ki a személy étkezési típusát. A program persze automatikusan
rááll az alapadatoknál beállított típusra, de azt megváltoztathatjuk. Mellette a kis táblázatban látható(k)
egy vagy több sorban az étkezési típus ára(i) érvényesség szerinti sorrendben. Ezeket használja a
program a napi befizetendő értékek kiszámításához.

Támogatás
A személy erre az időszakra vonatkozó (ebben érvényes) támogatásainak táblázata érvényességi
sorrendben. Ezeket használja a program a napi támogatás értékek megállapításához.
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Befizetési napok
Ebben a naptárban lehet kijelölni a befizetési napokat. Fölötte jobbra látható a kijelölt napok száma. A
Minden napot töröl gombbal lehet minden napot kijelöletlenné tenni.

Összesítés
Az ablak jobb alsó sarkában található az összesítő panel. Ebben a következő értékek láthatók:
• Befizetés napjainak száma, értéke
• Lemondás napjainak száma, értéke
• Gondozási díj napjainak száma, értéke
• Korrekció értéke
• Fizetendő érték
• Támogatás értéke

Korrekció
A korrekció mezőbe beírható egy pozitív vagy negatív szám, amit hozzáad a fizetendőhöz. Kötelező
megadni hozzá egy jogcímet, amit a „Korrekció” címkére kattintva érhetünk el. A combobox-ból
kiválasztható egy már régebben beírt szöveg, vagy beírható egy új. Ez megjelenik a számlán is.
Ha beállítottuk a napokat, akkor már csak tárolni kell a befizetést a Tárol gomb megnyomásával. Ha
így van beállítva („Beállítások” menü), akkor automatikusan nyomtatódik a számla vagy nyugta. Az
ablak jobb alsó sarkában van a Beállítások gomb. Ezzel lehet előhívni az ún. Helyi beállítások-at,
a befizetés műveletre vonatkozó fontosabb beállításokat, amiket itt azonnal át is lehet állítani. Például
hogy nyomtasson-e számlát, vagy jóváírja-e a lemondást. Ez akkor jó, ha bizonyos esetekben,
bizonyos személyeknél el akarunk térni az általános beállításoktól. Ha pl. számlát szeretnénk
készíteni, viszont nem akarjuk kinyomtatni, akkor válasszuk nyomtatási iránynak a képernyőt.
A számláknak van típusuk, ami a számla felirat alatt jelenik meg. Ezek a következők lehetnek:
• Befizetés
• Pótbefizetés
• Lemondás jóváírás (ez a közvetlen jóváírást jelenti, nem a befizetéskori jóváírást!)
• Gond. díj terhelés (ez a közvetlen terhelést jelenti, nem a befizetéskori terhelést!)
• Árváltozás
• Támogatásváltozás
Ha a személynek havi támogatása van, akkor a számlán nem a kiszámított napi egységár jelenik meg
a befizetés tételben, hanem az alapár (teljes ár) és van egy támogatás tétel, ahol a havi támogatás
összege jelenik meg (a régi programhoz hasonlóan). Ez tehát eltér a képernyő Összesítés paneljén
látható értékektől, mert ott a <napi díjtétel értéke> * <napok száma> van feltüntetve.
A program ellenőrzi, hogy a személy befizetett-e már az adott időszakra. Ha már befizetett a személy
mondjuk a „2A” időszakra, akkor ha megpróbáljuk befizettetni egy alidőszakra, pl. a „2B”-re, akkor a
program kiírja, hogy: „Ez a személy már befizetett erre az időszakra. Megszakítja a tárolást?”.
Nemleges válasz esetén folytatódik a tárolás.
A számlán az utolsó előtti sorban a beállítástól függően megjelenhetnek a következők:
”Az étkezés teljes költsége: X”, ahol X = vendéglátó bruttó ár * (befizetett adag – jóváírt adag)
„Szülő által befizetett: Y”, ahol Y = számla végösszege
„Önkormányzati támogatás: Z”, ahol Z = X - Y
Befizetést módosítani nem lehet. Törölni a „Tranzakciók” menüben lehet (ld. 12. oldal).
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A visszaadás kezelése
A „Programbeállítások”-ban a „Befizetés” lapon beállítható, hogy a befizetés tárolása után megjelenjen-e a „Visszaadás” panel. Ha igen, akkor megjelenik egy kék színű ablakocska, amiben felül látható
a fizetendő összeg, középre beírható a fizetett összeg (nem kell rákattintani, egyszerűen csak írni
kell). ENTER lenyomására a program az alsó sorba kiírja a visszajárót.
Kerekítés a számlán
A 2008. március 1-től érvényes kerekítési szabályokat alkalmazza a program. A befizetésnél az
összesítőben a „Fizetendő” értéknél szintén a kerekített összeget írja ki. A kerekítés a
„Beállítások/Számlázás” szekcióban kapcsolható be.
Fizetés utalvánnyal (étkezési jeggyel)
A Befizetés ablakban a naptár mellett található egy checkbox „Utalvány” felirattal. Ha ezt kipipáljuk,
akkor a program a befizetés tárolásakor egy kis ablakban bekéri, hogy a vevő a fizetendőből mennyit
fizet utalvánnyal.
Utalványösszegek megadása
Az ablak tetején látható a fizetendő összeg. Középen van egy kis táblázat, alatta pedig egy
combobox, amiből kiválasztható az utalványkibocsátó, mellette pedig az összeg beírására szolgáló
mező. Tehát meg kell adni a kibocsátót és az összeget, majd meg kell nyomni az alattuk található kis
Újat tárol gombot. Ezek bekerülnek a táblázatba. Ez többször is megismételhető, azaz többféle
utalvánnyal is fizethet a személy. Lehet módosítani ill. törölni a már bevitt utalvány adatokat. Rá kell
állni a kis táblázatban a megfelelő sorra, majd módosításnál beírni az új összeget és megnyomni a
Módosít gombot. Törlésnél pedig értelemszerűen a Töröl gombot kell használni a táblázatból való
törlésre.
Az ablak alján a mindenkori készpénz összeg látható, ami az utalvány értékétől függően változik.
Legalul látható az egész tárolására szolgáló Tárol gomb.

1. utalványkibocsátó
megadása
3. egy tétel tárolása

2. utalvány érték
megadása

4. befizetés tárolása
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A számlán/nyugtán a fizetési mód „Utalvány” lesz és a számlán az összesítő mellett jobb oldalon, a
nyugtán a fizetendő alatt megjelenik az:
Utalvány: x Ft
Készpénz: y Ft
szöveg.
A lemondás közvetlen jóváírásánál szintén megadható az utalvánnyal fizetett rész. Lásd ott.
Számla:
Lehetőség van arra, hogy a lemondásjóváírások ne a befizetés számláján, hanem külön számlán
jelenjenek meg.
Ezt a Beállítások > Számlázás panelen lehet beállítani: „Lem.jóváírás külön
számlára” (a legalsó beállítás).
FIGYELEM! Ezt a beállítást nem szabad ki/be kapcsolgatni.
ÚJ LEHETŐSÉG:
A programmal lehetőség van nem étkezési befizetések lebonyolítására is. Ilyenkor az étkezési típusok
közé fel kell venni a befizetendő tételt, pl. „Óvodai díj”, „Szakkör”. Ekkor itt be kell jelölni a Speciális
checkbox-ot. A program ebből tudja, hogy ilyen esetben a befizetésnél nem kell lemondásokat
keresni, illetve nem kell a támogatást érvényesíteni. Ha ezt a lehetőséget szeretnénk használni, akkor
mindenképpen külön bef.időszakot kell készíteni az egyéb befizetések számára.(pl. „23A 2009.márc.”
az étkezési befizetések időszaka és „24A 2009.márc.egyéb” az egyéb befizetések időszaka). Így a
lekérdezésekben elkülönülten kérdezhető le a kétféle befizetésfajta. Az egyéb befizetés fizetés módja
külön beállítható a „Beállítások/Számlázás” menüben a Fizetési módnál (a 2. mezőben).
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PÓTBEFIZETÉS

A pótbefizetés ugyanabban az ablakban zajlik, mint a befizetés. Pótbefizetést csak olyan személynek
lehet csinálni, aki már befizetett az adott időszakra. Célja, hogy az ilyen személyek (persze csak
akkor, ha nem fizettek be minden lehetséges napra) további napokat fizethessenek be. A már
befizetett napok a naptárban kék színűek, a pótbefizetett napok lilák. Csak a még nem befizetett
(fekete színű) napokat lehet bejelölni, más nap kijelölése esetén a program üzenetet küld: „Erre a
napra nem fizethet be: <dátum>.”.
A pótbefizetés lehet hozzáadandó vagy nem hozzáadandó. A hozzáadandó pótbefizetést a
megrendelés készítésénél hozzá tudja adni a program a befizetés adagszámához, ha úgy állítjuk be
ott a paramétereket.
Néhány szó a színekről.
A naptárban a következő színjelöléseket alkalmazzuk:
Fekete – a befizetési időszakhoz tartozó nap
Fehér – nem a befizetési időszakhoz tartozó nap
Piros – hétvége
Kék – befizetett nap
Lila – pótbefizetett nap
Sötétzöld – lemondott nap
Világoszöld – lemondott és jóváírt nap
Sárga – hiányzott
Ezeket meg lehet tekinteni a naptár bal felső sarkában levő kis színes négyzetre kattintva.
A pótbefizetésről azonnal számla készül, típusa: Pótbefizetés.

LEMONDÁS

A lemondás szintén ugyanabban az ablakban zajlik, mint a befizetés. Ilyenkor a sorszámot, a
lemondás-jóváírási időszakot valamint az étkezési típust nem lehet változtatni (le vannak tiltva), mert a
lemondás adatait, értékét a befizetésből veszi a program. Tehát csak a lemondandó napokat lehet és
kell kijelölni. Egy kivétel van. Amikor elkezdjük használni a programot, akkor még üres, nincsenek
befizetések. A munkát a lemondások rögzítésével kell kezdeni, hogy majd az első befizetésnél jóvá
lehessen írni őket. Ahhoz, hogy a program ne utasítsa vissza az ilyen befizetés nélküli lemondásokat,
át lehet állítani az ellenőrzésre vonatkozó beállítást: „Lemondások ellenőrzése”. Ha nincs kipipálva,
akkor nem ellenőrzi, hogy volt-e az adott napon befizetése a személynek. Ilyenkor az alapadatoknál
beállított étkezési típust és támogatást alkalmazza. Ha van ellenőrzés, akkor pedig megkeresi a
befizetést és onnan veszi a szükséges adatokat.
Pillanatnyilag ez a beállítás nem alkalmazható. Ezért a lemondások kezelése kétféleképpen oldható
meg a program indításakor.
1. Jóvá kell írni minden lemondást.
2. Be kell rögzíteni (lemondások jóváírása nélkül) az első bef.időszak előtti időszak befizetéseit.
Így már bevihetők a lemondások erre az időszakra, tehát az első „igazi”, „éles” befizetés
rögzítésekor jóváíródnak.
Pl. A program használatát a szeptemberi hónappal szeretnénk kezdeni.
Bevisszük a júliusi vagy augusztusi befizetést lemondások nélkül. Berögzítjük a júliusi vagy
augusztusi lemondásokat. Így amikor a szeptembert fizettetjük be, már jóváíródnak az előző
lemondások.
A lemondás rögzítésénél megadható, hogy a Bef.időszak-oknál csak a fő időszakokat vagy az
alidőszakokat is ki lehessen választani: a „Teljes időszak” pipát kell használni.
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A lemondás felvitelénél a program ellenőrzi, hogy az adott bejelölt nap le van-e már mondva és ebben
az esetben nem engedi rögzíteni. Ha az ellenőrzés be van kapcsolva, akkor csak befizetett és nem
lemondott napot enged rögzíteni.
A lemondás lehet levonandó vagy nem levonandó. A levonandó lemondást a megrendelés
készítésénél le tudja vonni a program a befizetés adagszámából, ha úgy állítjuk be ott a
paramétereket.
Csoportos lemondás
A Csoportos gomb lenyomására megjelenik egy zöld színű panel, amelyben a személyek
táblázatában megjelennek a beállított időszakban befizetett személyek.
Csak olyan időszakra lehet lemondani, amelyikben volt befizetés.
A lemondás-ellenőrzést ki kell kapcsolni. („Beállítások/Lemondás/Lemondások ellenőrzése” vagy a
lemondás ablakban a helyi beállítás panelen).

A jobb oldalon található szűrőparaméterekkel lehet szűrni a megjelenő személyeket (a Szűr gomb
lenyomásával). Ezután be kell jelölni a kívánt napokat, majd a Tárol gombbal tárolni. A program a
táblázatban levő személyek mindegyikének rögzíti a lemondást.

HIÁNYZÁS

A hiányzás hasonlít a lemondáshoz, csak itt az olyan napokat lehet kijelölni, amik be vannak fizetve,
de nincsenek lemondva. Célja az olyan napok rögzítése, amiken a személy nem evett, de nem is
mondta le őket.
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GONDOZÁSI DÍJ

Először az időszakot, és az egységárat kell beállítani. Az egységár a beállításoknál megadható és a
program onnan hozza be ide. A jobb oldali táblázatban duplán kell kattintani a megfelelő napra, ekkor
a kurzor a bal oldali kis panelen az Órák száma mezőbe ugrik. Ide be kell írni, hogy az adott napon

hány óra gondozási díjat számolunk fel. Ez lehet negatív szám is, amivel a gondozási díj „lemondását”
valósíthatjuk meg. A program ezt megszorozza az egységárral. Az ENTER lenyomására, vagy a
Tárol gombra kattintással tárolhatjuk a napi órát és értéket. Ugyanezt ismételjük a többi napnál is.
Ha végeztünk az időszakkal, akkor az ablak alján levő Időszakot tárol gombbal lehet tárolni az
egészet.
A gondozási díjat a lemondáshoz hasonlóan a személy befizetésénél keresi elő a program és az
Összesítés panelen mutatja meg, hozzáadva a Fizetendő értékhez.
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TRANZAKCIÓK

A fent leírt műveleteket tranzakcióknak hívjuk. A tranzakciók különböző műveletekből állnak.
A programmal a következő tranzakciókat végezhetjük el (mindegyiknél feltüntettük a hozzájuk tartozó
műveleteket is):
•

Befizetés
o befizetés
o pótbefizetés
o lemondás jóváírása
o gondozási díj terhelés
o korrekció
o számla
o stornó számla

•

Lemondás
o Lemondás

•

Hiányzás
o Hiányzás

•

Gondozási díj
o Gondozási díj

•

Lemondás közvetlen jóváírása
o Lemondás jóváírása
o Számla
Gondozási díj közvetlen terhelése
o Gondozási díj terhelése
o Számla

•

•

Étkezési típus árváltozása
o Árváltozás
o Számlák

•

Támogatásváltozás
o Támogatásváltozás
o Számlák

A befizetésnél természetesen nem szerepel mindig minden művelet. Látható, hogy a pótbefizetés a
befizetés tranzakció része. Egy lehetséges tipikus eset:
Egy személy befizet (de nem minden napra) márciusra, és van nem jóváírt lemondása
februárban
Tranzakciók és műveletek:
BEFIZETÉS
Befizetés
Lemondás jóváírása
Számla (befizetés)
Később az egyik be nem fizetett napra pótbefizetést csinál
Tranzakciók és műveletek:
BEFIZETÉS
Befizetés
Lemondás jóváírása

Tranzakciók
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Számla (befizetés)
----------------------------Pótbefizetés
Számla (pótbefizetés)
A személyek tranzakciói tekinthetők meg a tranzakciók menüpontban. Hasonlóan a befizetéshez, ha
nyitva van a tranzakciók ablak, akkor a főmenüben a személyekre kattintva az adott személy
tranzakcióit mutatja.
Legfelül a személy neve és osztálya látható.
Alatta A „Személy tranzakciói” táblázatban a tranzakciók fő adatai jelennek meg: azonosítója, fajtája,
dátuma, státusza, felvételének dátuma. A táblázat fölötti „Felhasználó” jelölőnégyzettel lehet
ki/bekapcsolni a táblázatban a felhasználó oszlop megjelenítését. Ez azt mutatja, hogy az adott
tranzakciót melyik felhasználó végezte el.
Alatta az aktuális tranzakció műveletei a „Tranzakció tételei” táblázatban: azonosító, művelet neve,
dátuma, státusza, felvételének dátuma. Legalul pedig a művelet részletei a „Részletek” panelen. Pl.
egy befizetés tranzakció befizetés műveleténél:
a művelet neve, időszaka, étkezési típusa, befizetés értéke, lemondás értéke,
gondozási díj értéke, korrekció értéke, támogatás értéke, fizetendő érték, jobb oldalon
pedig a naptárban a befizetett napok.
A tranzakció státusza a következő 5 közül valamelyik: kész, stornózott, törölt, jóváírt, terhelt.
Szűrés
A Személy tranzakciói táblázat fölött jobbra van egy combobox, amiben beállítható, hogy az összes
vagy csak egy bizonyos tranzakció jelenjen meg. Ugyanígy a Tranzakció tételei táblázatnál a művelet
is beállítható. Így tehát szűrhetjük a megjelenő adatokat.

Tranzakció törlése
Egy tranzakciót törölhetünk a Töröl gomb lenyomásával. Ilyenkor a tranzakció nem törlődik
végelegesen, csak piros színűvé válik. Ha van benne számla, akkor az stornózódik, azaz elkészül egy
ellentétes értékű számla, aminek a hivatkozási száma az eredeti számlaszám lesz. A befizetés
tranzakció pótbefizetés műveleténél lehetőség van arra, hogy csak ezt a pótbefizetést töröljük. Ha
ráállunk a Tranzakció tételei táblázatban a pótbefizetés sorra, akkor a program megkérdezi, hogy: „A
teljes befizetést törli?” Igen válasz esetén az egész tranzakciót törli, nem esetén csak a pótbefizetési
részét. Ebben az esetben csak a törölt műveletek lesznek piros színűek.
Étkezési típus árváltozásának törlése csak az átszámolást vonja vissza (visszaállítja az eredeti
összegeket), de az étkezési típus árait nem állítja vissza.
Lemondás törlése esetén a program ellenőrzi, hogy van-e egyetlen nap is jóváírva belőle. Ha nincs,
akkor a lemondást fizikailag törli, tehát nem marad meg a Tranzakció ablakban, mint az egyéb
törlések esetén (piros színnel), hanem teljesen eltűnik.
FIGYELEM!
Tranzakció törlésekor TILOS szűrni a felül és a középen levő táblázatot! (ld. fent a
Szűrés részben)

Számlamásolat
A Számlamásolat
számláról is).

nyomtatása gombbal lehet egy számláról másolatot nyomtatni (stornó

Lemondás közvetlen jóváírása
Ha egy lemondás tranzakción állunk, ami még nincs jóváírva, akkor lehetőségünk van azt jóváírni, ezt
hívjuk lemondás közvetlen jóváírásának. Erre pl. akkor lehet szükség, ha a személy nem étkezik
többet (mondjuk elmegy az intézményből). Ekkor egy negatív értékű számla készül a lemondásai
értékéről, típusa: Lemondás jóváírás. A lemondás sor a felső táblázatban kék színűre változik.
Létrejön egy új tranzakció: „Lemondás közvetlen jóváírása”.
Két lehetőség közül választhatunk: vagy csak egy lemondást írunk jóvá vagy a személy összes
jóváíratlan lemondását egyszerre.
- Előbbi esetben a „Személyek tranzakciói” táblázatban rá kell állni a kívánt lemondásra és a „Jóváír”
gombot megnyomni.
- Utóbbi esetben először a „Személyek tranzakciói” táblázatban rá kell állni az első olyan lemondásra,
melyet jóvá akarunk írni, aztán pedig a „Mindent jóváír” gombot megnyomni. A program végigmegy a
Tranzakciók
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táblázat sorain és megkeresi a jóváíratlan lemondásokat. Egy tranzakciót és egy számlát készít a
jóváírásokról, melynek tételei külön-külön a lemondásjóváírások, az utolsó tétel a számla.
FIGYELEM!
Lemondás jóváírásakor TILOS szűrni a felül és a középen levő táblázatot! (ld. fent a
Szűrés részben)
Visszafizetés utalvánnyal
Amennyiben a befizetés, amelyben a lemondás szerepel, utalvánnyal lett kiegyenlítve, a jóváírás
visszafizetendő összegét is utalvánnyal kell kifizetni.
A befizetésnél leírt módon adható meg itt is az utalvánnyal fizetett összeg. A program figyel rá, hogy a
visszafizetett készpénz ne lehessen nagyobb a befizetésnél megadott készpénz összegnél.

Gondozási díj közvetlen terhelése
Ha egy gondozási díj tranzakción állunk, ami még nincs terhelve, akkor lehetőségünk van azt terhelni,
ezt hívjuk gondozási díj közvetlen terhelésének. Erre pl. akkor lehet szükség, ha a személy nem
étkezik többet (mondjuk elmegy az intézményből). Ekkor egy számla készül a gondozási díjai
értékéről, típusa: Gond.díj terhelés. A gondozási díj sor a felső táblázatban kék színűre változik.
Létrejön egy új tranzakció: „Gondozási díj közvetlen terhelése”.
A lemondásoknál elmondottak itt is érvényesek: egy vagy az összes gondozási díj terhelését illetően.
FIGYELEM!
Gondozási díj terhelésekor TILOS szűrni a felül és a középen levő táblázatot! (ld. fent
a Szűrés részben)

Befizetett összeg rögzítése
Lehetőség van a személy által valójában befizetett
összeg rögzítésére minden egyes befizetéshez. Ha
Befizetés tranzakción áll a kurzor, akkor alul megjelenik
a Fizet gomb. Erre kattintva megjelenik egy kis ablak,
ahol látható a teljes összeg (a befizetés értéke), a
fizetett összeg ill. a majdani tartozás értéke (ha majd
tároljuk a beírt összeget). Alattuk az utolsó fizetés
dátuma és időpontja látható. Legalul pedig az éppen
aktuális tartozás is kiíródik. Tehát csak be kell írni és
tárolni a fizetett összeget. A tárolás az ENTER
lenyomásával is történhet. (Az ESC lenyomására tárolás
nélkül eltűnik az ablak.)
Ha a befizetett összeg nagyobb, mint a teljes összeg,
akkor a”Tartozás lesz” helyett „Túlfizetés lesz” szöveg
jelenik meg.
A „Lekérdezések” menüben található a „Tartozások/túlfizetések” lekérdezés, amely kimutatja a
személyek tartozásait/túlfizetéseit.

Tranzakciók
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MEGRENDELÉS

Ebben a menüpontban lehet elkészíteni a vendéglátónak a heti étkezés-megrendelést. Két fő részből
áll az ablak: „Megrendelés” ill. „Tallózás”.

Megrendelés
A „Paraméterek” felirat melletti lefelé mutató dupla nyíl megnyomásával lenyílik egy panel, ahol a
lekérdezéshez szükséges paramétereket lehet beállítani. Ha kész a beállítás, nem szükséges
felcsukni a panelt, mert a Listáz gomb megnyomására automatikusan becsukódik.
Ezek a következők:
Listázás – „Étkezési típusok” esetén a napi adagszámokat étkezési típusonként gyűjti ki,
„R+E+U” esetén pedig felbontja ezeket a bejelölt reggeli, ebéd ill. uzsonna szerint.
Megrendelés – a megrendelés típusát lehet beállítani.
Ezek a következők:
 Befizetés, hozzáadandó pótbefizetés, levonandó lemondás
Ebben az esetben a befizetésekhez hozzáadja a hozzáadandó
pótokat és levonja belőle a levonandó lemondásokat
 Befizetés
Ebben az esetben csak a befizetéseket gyűjti ki
 Pótbefizetés - hozzáadandó
Ebben az esetben csak a hozzáadandó pótbefizetéseket gyűjti ki
• Pótbefizetés - nem hozzáadandó
Ebben az esetben csak a nem hozzáadandó pótbefizetéseket gyűjti ki
 Lemondás - levonandó
Ebben az esetben csak a levonandó lemondásokat gyűjti ki
 Lemondás – nem levonandó
Ebben az esetben csak a nem levonandó lemondásokat gyűjti ki
Ebből látszik, hogy itt nem csak megrendelést lehet készíteni, hanem
pl. a lemondásokról is lehet listát kérni.
Időszak – a befizetési időszak
Hét – a befizetési időszak egyik hete
Nap – a befizetési időszak egy napjának dátuma
FIGYELEM! Mellette található az Egy napot jelölőnégyzet – ezt be kell jelölni, ha egy
napra szeretnénk lekérni a megrendelést
 IV. kerület
A IV. Kerületre ez nem vonatkozik, tehát nem kérhető le egy napra a megrendelés.
 IV. kerület
Sorszám – a befizetésnél beállított sorszám. Azokat a személyeket veszi bele a kigyűjtésbe,
akik befizetésénél az adott sorszám található. Vagy az összes sorszámot gyűjti ki.
Intézmény – az összes vagy a megadott intézménybe tartozó személyek befizetéseit gyűjti ki
Konyha – az összes vagy a megadott konyhához tartozó személyek befizetéseit gyűjti ki
Alul található még a pótbefizetések és lemondások paramétereinek beállítására vonatkozó két
panel. Ezeket akkor kell használni, ha úgy számolunk el a vendéglátóval, hogy a
megrendeléshez mellékeljük valamelyik előző hét (általában kettővel előbbi) pótbefizetéseit
és lemondásait és ezek értékeit hozzáadjuk ill. levonjuk a fizetendőből. Ha nem jelöljük be a
Kell jelölőnégyzetet (alul), akkor ezek nem készülnek el, csak a megrendelés.
Utalvány intervallum – ha volt utalvánnyal fizetett befizetés, akkor az itt megadott
dátumintervallumban kelt számlákból gyűjti ki a program az utalványok értékét utalványkibocsátónként (és ezt küldi el a központba)
A lekérdezés eredménye három táblázatban jelenik meg. Középen a Megrendelés, alul bal oldalon a
Pótmegrendelés (ha kértük), mellette a Lemondás (ha kértük). Alul jobb oldalon látható az összesítés.
A Listáz gombbal lehet lekérni a listát. Utána tárolni kell a Tárol gombbal. Majd lehet nyomtatni a
Nyomtat gombbal.
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Küldés
A küldés egy szöveges fájlt állít elő és FTP-n elküldi egy szerverre, ahonnan a központi modul letölti.
A fájlban kétféle adat található: a megrendelés és a támogatások.
Ahhoz, hogy az adatküldés működjön, egy konkrét intézmény listáját kell lekérni, tehát az „Intézmény”
paramétert feltétlenül állítsuk át Összes-ről egy konkrét intézményre.
Ha pótmegrendelésként akarjuk elküldeni a kilistázott adatokat, akkor jelöljük be a „Küldés pótként”
jelölőnégyzetet.
A központi program számára a következő módon lehet elküldeni a megrendelési adatokat floppyn
vagy Interneten:
Az ablak alján található a Küldés gomb. Amikor kész egy megrendelés listázása és tárolva van,
akkor lehet megnyomni ezt a gombot. Ekkor a program elkészíti a megrendelés táblázatban látható
heti megrendelésből az Excel-fájlt, majd megjelenik egy kis ablak, amiben kiválaszthatjuk, hogy
floppyra vagy Internetre küldjük-e. Ha az Internet van kiválasztva, akkor az ablak jobb oldalán látható
egy szövegmező (ide írja a program az FTP szerverre való csatlakozás, átvitel és egyebek
státuszüzeneteit.), floppynál ez eltűnik. Itt a Küld gomb megnyomására történik a floppyra másolás
illetve Internetre küldés. Előbbinél a „<fájlnév> másolása kész.”, utóbbinál pedig a feltöltés végén a
„<fájlnév> feltöltése kész.” üzenetnek kell megjelennie az ablak alsó sorában.
Ezután természetesen listázható egy másik hét megrendelése, majd ez is elküldhető.
Utalvány:
Ha volt utalvánnyal fizetett befizetés, akkor az ablak bal oldalán megjelenik egy kis táblázat, amelyben
utalványkibocsátók szerint látható az utalványok értéke, hogy ellenőrizhessük küldés előtt.
FIGYELEM! Ahhoz, hogy a küldés megfelelően működjön feltétlenül szükséges az intézmény központi
kódjának („Alapadatok/Intézmény”), az étkezési típusok („Alapadatok/Étkezési típus”) központi
kódjának, valamint az időszak („Időszakok”) központi kódjának helyes beállítása. Ezeket a kódokat a
központ adja ki az intézmények számára.
Központi kódok szerkezete:
1. Intézmény
Hossza: pontosan 4 karakter. Ha rövidebb a kód, akkor ki kell egészíteni
nullákkal.
Pl. intézmény kód = 512  központi kód = 0512
2. Étkezési típus
Hossza: pontosan 3 karakter. Ha rövidebb a kód, akkor ki kell egészíteni
nullákkal.
Pl. központi kód = 012
3. Időszak
Hossza: pontosan 4 karakter. Általában <év><hónap> struktúrájú.
Pl. 2007. április központi kódja = 0704
A fájlnév felépítése:
„M<megr.típusa><intézmény központi kódja><időszak központi kódja><hét>.txt”
megrendelés típusa:

B – befizetés
P – pótbefizetés
L – lemondás

Pl. „MB0512070204.txt” - ez a 0512-es intézmény 2007. február 4. heti megrendelése.
„ML0512080311.txt” - ez a 0512-es intézmény 2008. március 11. heti lemondása.
 IV. kerület
A IV. kerületben lehetőség van a megrendelés, lemondás, pótbefizetés küldésére a Junior
számára. A Küldés gomb megnyomásakor először szokott módon elküldésre kerül a központ
számára a táblázat, majd a program felteszi a kérdést, hogy küldjük-e a Juniornak. Igen esetén
elküldi a megfelelő fájlt szintén FTP-n.
Megrendelés
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 IV. kerület

Tallózás
A tárolt megrendelések a „Tallózás” panelen tekinthetők meg. Ehhez külön beállíthatók paraméterek,
amelyek a következők:
Megrendelés (ld. fent) – összes vagy egy
Időszak – összes vagy egy
Hét – összes vagy egy
Intézmény – összes vagy egy
Konyha – összes vagy egy
A Szűr gomb lenyomására a táblázatokban látható megrendelések köre leszűkül a megadott
paramétereknek megfelelőkre. Itt is bármikor újra ki lehet nyomtatni egy megrendelést.
 IV. kerület
Ebben a fájlban csak a megrendelés adatai találhatók (persze támogatásonként bontva, így tehát a
támogatás is benne van).
A paramétereknél a hét a kezdő hét. Választható, hogy 1 vagy 5 hetet listázzon. Öt hét esetén, ha pl.
a 9-et állítjuk be, akkor a 9., 10., 11., 12. és 13. hetet listázza. Az is kiválasztható, hogy sima vagy
pótbefizetésként küldjük-e (checkbox).
A megrendelés táblázata más. Csoport, kedvezmény (azaz támogatás) és korosztály bontásban
készül, továbbá az oszlopokban megbontva látható a kerületen belüli és a kerületen kívüli adagszám.
Egy napra tehát 6 oszlop van, a napok színei felváltva sárga és fehér, a heti összesítő oszlopok színe
sötétsárga, hogy könnyebb legyen eligazodni.
A csoport: gyermek, felnőtt.
A kedvezmény: teljes, szociális, normatív, 50% norm + 25% szoc, stb.
A korosztály: gyerekeknél óvodás, 1-4., 5-8., 9-12.; felnőtteknél óvoda, iskola, gimnázium.
Az oszlopfejlécek szövege: <hét> <nap> <reggeli/ebéd/uzsonna> <kerületen belüli/kerületen kívüli>
Pl.:
„1. Hé R k”
jelentése -> 1. hét - hétfő - reggeli - kerületen belüli
„3. Sz E n”
jelentése -> 3. hét - szerda - ebéd - kerületen kívüli
„1. Össz U k” jelentése -> heti összesítő oszlop: 1. hét - uzsonna - kerületen belüli
A hét száma nem a naptári hét száma, hanem az 5 héten belüli sorszáma. Tehát ha a februári 5. 6. 7.
8. 9. hetet listázzuk, akkor az 5. hét az első, a 6. a második stb.
A fájlnév felépítése:
’M’ + <küldött adat típusa> + <intézmény központi kódja> + <időszak központi kódja> + <hét>
+ <betűjel> + ’.txt’
<küldött adat típusa>
hossz = 1
befizetés esetén:
’B’
pótbefizetés esetén: ’P’
lemondás esetén: ’L’
<intézmény központi kódja>
a GI által kiadott kód

hossz = 4

<időszak központi kódja>
<év>
hossz = 2
<hónap> hossz = 2

hossz = 4
évszázad nélkül
előnullázva

<hét>

Megrendelés
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<betűjel>
hossz = 1
az alidőszak betűjele
üres, ha az összesített befizetés (tehát nem kötelező megadni)
vagy ’A’, ’B’, ’C’ …
A MultiSchool2-ben egy hónapon belül lehet több alidőszakot létrehozni, melyek A-Zig vannak jelölve: pl. 1A, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B … (1=január, 2=február …).
 IV. kerület

 XXI. kerület
Lehetőség van a közvetlen lemondás-jóváírás levonására a támogatásokból. Ehhez be kell jelölni a
„Közvetlen lemondás-jóváírás küldése” paramétert és a megjelenő dátumintervallumot be kell állítani.
Ez arra vonatkozik, hogy mikor történt a közvetlen lemondás-jóváírás.
Azt, hogy milyen dátumintervallumot kell itt megadni, a „Befizetés-összesítő”-ben lehet ellenőrizni – ott
is megadható ez a dátumintervallum, mikor is a befizetés-összesítő alján megjelennek az ebben az
időben történt közvetlen lemondás-jóváírások.
 XXI. kerület

Megrendelés
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LEKÉRDEZÉSEK

A lekérdezések ablakban paneleken találhatók a különböző lekérdezések. Ezek bármikor bővülhetnek
az igényeknek megfelelően. Pillanatnyilag 13 lekérdezés van. A paraméterek ugyanúgy működnek,
mit a megrendelésnél.

1. Tranzakciók
Ez a lista egy bizonyos tranzakcióban szereplő személyeket és azok adatait gyűjti ki.
Paraméterek:
Tranzakció – itt kell kiválasztani a kívánt tranzakció fajtáját
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is.
Tr. dátuma – (tranzakció dátuma) Külön meg lehet és kell is adni a lekérdezendő tranzakciók dátumát
is. Ezzel lehet szűkíteni esetleg az időszakot.
Intézmény – egy vagy az összes
Felhasználó – egy vagy az összes
Az ablak bal oldalán a felső táblázatban a személyek láthatóak a tranzakció dátumával és státuszával.
Az alsó táblázatban a tranzakcióhoz tartozó műveletek, dátumuk és státuszuk. Az ablak jobb oldalán
pedig a művelet részletes adatai láthatók. A tranzakciók listáját nem lehet kinyomtatni.

2. Befizetés-összesítő
Ez felel meg a régi B lapnak. Személyenként kigyűjti egy időszak befizetéseinek adatait. A Fizetendő
oszlopban az 5 forintra kerekítéssel korrigált értéket tünteti fel. A Támogatás oszlopban a jóváírt
lemondások értékével csökkentett érték jelenik meg.
Paraméterek:
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is.
Befiz. fajta – összes vagy csak a befizetések vagy csak a pótbefizetések
Sorszám – a befizetésnél megadott sorszám (egy vagy az összes)
Étkezési típus – egy vagy az összes
Intézmény – egy vagy az összes
Csoport – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Személytípus – egy vagy az összes
Osztály – egy vagy az összes
Lemondások jelölése – “L” betűvel és eltérő színnel jelöli a napoknál, ha lemondta a személy
Hiányzások jelölése – “H” betűvel és eltérő színnel jelöli a napoknál, ha hiányzott a személy
Felhasználó – egy vagy az összes
Szerepeljen az összesítőn a közvetlen lemondás-jóváírás – ráteszi az összesítőre a közvetlenül
jóváírt lemondásokat személyenként (majd levonja a fizetendőből). Meg kell adni azt a
dátumintervallumot, amelyben végrehajtott közvetlen lemondás-jóváírásokat hozzáteszi az
összesítőhöz és értékét levonja a fizetendőből: „Mikor történt a jóváírás”. (A lemondás jóváírásának
„tranzakció dátuma” mezőjét vizsgálja a program.) Ez azt a célt szolgálja, hogy az intézményből
távozó, többet nem étkező személyeknek visszafizetett lemondások értéke szerepeljen a Befizetésösszesítőn.
Ha van olyan személy, aki egy időszakban többféle támogatással fizetett be, és a Befizetés-összesítőt
támogatások szerint kérjük le, akkor az ilyen személy több listában is szerepel. Ha van
lemondásjóváírása, akkor az mindegyikben meg fog jelenni.
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3. Osztálylista
Ez a lista osztályonként, azon belül étkezési típusonként mutatja a befizetett személyek adagszámait
naponta.
Paraméterek:
Ugyanazok, mit a Befizetés-összesítőnél és
Osztályonként külön lapra – Ha be van jelölve, akkor minden osztály külön lapra nyomtatódik.
Étkezési típusonként ill. osztályonként összeadja az adagokat.

4. Havi összesítő
Kétféle havi összesítő létezik. Az első általános, a második a XXI. kerület számára készült.
I. Összesítő tranzakciófajtánként
A havi összesítő egy időszakra kigyűjti hat kategóriában a személyek számát az adagszámot (napok
száma), a teljes árat, támogatást és a kettő különbségét, azaz a fizetett értéket. A számláknál és a
gondozási díjaknál kicsit más adatok jelennek meg értelemszerűen. A kategóriák a következők:
• Befizetés
• Pótbefizetés
• Számla
• Jóváírt lemondás
• Gondozási díj
• Lemondás
Paraméterek:
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is.
Intézmény – egy vagy az összes
Számla kelte – Mivel a számlák nem időszakhoz kötődnek, azok lekérdezéséhez dátumintervallumot
kell megadni.
A nyomtatásban a hat táblázat egy lapon, egymás alatt jelenik meg.
II. Gyermek étkezési térítési díjak elszámolása
Ez egy speciális összesítő. Tartalmazza kerületen belüli ill. kerületen kívüli gyerekek támogatásainak
táblázatait és egy harmadik összesítőt, a térítések elszámolásához.
Paraméterek:
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is.
Intézmény – egy vagy az összes
Dátum – a számlák/nyugták és a közvetlen lemondásjóváírás kigyűjtéséhez
Étkezési típus – egy vagy az összes
A szociális támogatás fő és adagszámában nem szerepel a vegyes (normatív és szociális) támogatásokból származó fő és adag érték.
III. Kiadások összesítője heti bontásban
Ez az összesítő az V. kerület számára készült, de bárki hasznát látja, ha a kiadásokat szeretné
kimutatni heti bontásban. Tartalma a személyek száma, befizetett adagjuk és a kiadás, azaz a
vendéglátónak fizetendő összeg.
Paraméterek:
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is.
Intézmény – egy vagy az összes
Étkezési típus – egy vagy az összes
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5. Támogatások
Itt pillanatnyilag 5 lekérdezés található.
Személyenként
Ez a lekérdezés személyenként gyűjti ki a befizetésekből a befizetett értékeket ill. támogatásokat
támogatásfajtánként csoportosítva és összeadva őket.
Paraméterek:
Típus – Befizetés / Lemondás
Időszak 1 – dátumintervallum. Ennél a lekérdezésnél max. 1 hónap lehet.
Időszak 2 – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Befiz. fajta – összes vagy csak a befizetések vagy csak a pótbefizetések
Intézmény – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Sorrend – a lista megjelenési sorrendjét szabályozza: név szerint vagy osztály+név szerint
Támogatás – az összes vagy egy kiválasztott támogatással rendelkező személyeket listázhatjuk
Lemondások levonása –
1. ne vonja le: csak a befizetés adagszámait gyűjti ki
2. tárgyhavi: levonja a tárgyhóban keletkezett lemondásokat
3. jóváírt: levonja a tárgyhóban jóváírt lemondásokat
I. - Kedvezményes étkeztetés
A megadott támogatásokba tartozó befizetett adagszámokat gyűjti ki összesítve naponként. A
paraméterpanel jobb oldalán levő kis listában ki kell jelölni azokat a támogatásokat, amiket listázni
szeretnénk. A listadoboz jobb felső sarkában levő két gombbal lehet mindet kijelölni ill. minden
kijelölést törölni.
Paraméterek:
Típus – Befizetés / Lemondás
Időszak 1 – dátumintervallum. Ennél a lekérdezésnél egy hónapnál nagyobbat nem lehet megadni, de
a két vége lehet két hónapban.
Időszak 2 – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Befiz. fajta – összes vagy csak a befizetések vagy csak a pótbefizetések
Intézmény – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Korosztály bontás – kijelölése esetén korosztályonként külön sorban hozza a támogatások
adagszámait. Pl. „Norm. 50% 1-4. évfolyam” „Norm. 50% 5.8. évfolyam” stb.
Támogatások – egyszerre több is lehet
II. - Normatíva
Személyenként hozza a befizetett, lemondott, hiányzott napokat (adagszámokat), valamint az ezekből
számított összesent: összesen = befizetett – lemondott – hiányzott. A paraméterpanel jobb oldalán
levő kis listában ki kell jelölni azokat a támogatásokat, amiket listázni szeretnénk. A listadoboz jobb
felső sarkában levő két gombbal lehet mindet kijelölni ill. minden kijelölést törölni.
Paraméterek:
Időszak 1 – dátumintervallum.
Időszak 2 – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Intézmény – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Támogatások – egyszerre több is lehet
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III. - Támogatott adagszámok fajtánként
Hasonló a II.-höz, de itt nem személyenként, hanem támogatásfajtánként hozza a befizetett,
lemondott, hiányzott napokat. A paraméterpanel jobb oldalán levő kis listában ki kell jelölni azokat a
támogatásokat, amiket listázni szeretnénk. A listadoboz jobb felső sarkában levő két gombbal lehet
mindet kijelölni ill. minden kijelölést törölni.
Paraméterek:
Időszak 1 – dátumintervallum.
Időszak 2 – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Intézmény – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Támogatások – egyszerre több is lehet
Lemondások levonása –
1. ne vonja le: csak a befizetés adagszámait gyűjti ki
2. tárgyhavi: levonja a tárgyhóban keletkezett lemondásokat
3. jóváírt: levonja a tárgyhóban jóváírt lemondásokat
A lista eredménye beküldhető a központi modulnak a Küld gombbal. Az eljárás ugyanaz, mint a
Megrendelésnél. Ha küldeni akarjuk a listát, akkor befizetési időszakra kell lekérni és az intézményt ki
kell választani (nem lehet az „Összes”).
IV. - Kedvezményes és nem kedvezményes tanulók korosztály bontásban
Itt három lista készül egyszerre.
Az első lapon:
„Nem kedvezményes intézményi étkeztetésben résztvevő tanulók”
„Kedvezményes intézményi étkeztetésben résztvevő tanulók korosztály bontásban”
A lekérdezés étkezési típusok szerint összesíti a létszámot, az adagszámot, a befizetett összeget, a
vendéglátónak fizetendő összeget és a két utolsó különbségét. Az alsó táblázatban ezenkívül még
korosztályok szerinti bontás is történik.
A második lapon:
„Normatív támogatások”
Paraméterek:
Időszak 2 – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Intézmény – egy vagy az összes
V. - Támogatások áfája
Ez az összesítő az V. kerület számára készült. Támogatásfajtánként listázza a befizetések
támogatásainak értékét nettó, áfa, bruttó bontásban.
Paraméterek:
Időszak 1 – dátumintervallum.
Időszak 2 – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Intézmény – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Támogatások – egyszerre több is lehet

6. Lemondások / hiányzások
Mivel a lemondások és a hiányzások nagyon hasonlóak (tulajdonképpen egyformák), ezért a
lekérdezésük is egy helyen található. Név szerint külön sorban mutatja az személy összes lemondott
napját, az árát és azt, hogy mikor lett jóváírva.
Paraméterek:
Lekérdezések
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Listázás – Lemondás vagy Hiányzás
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Összes időszak – ha bejelöljük, akkor az összes időszak lemondásait listázza
Jóváírás – összes, jóváírt, nem jóváírt (ez értelemszerűen csak a lemondásnál)
Ha a „Jóváírt”-at választjuk, akkor megjelenik még egy választási lehetőség:
összes, befizetéssel, közvetlenül.
Ezek közül egyet választhatunk ki. Az „összes” esetén minden jóváírt lemondást,
„befizetéssel” esetén csak a befizetéssel jóváírt lemondásokat, „közvetlenül” esetén
pedig csak a közvetlenül jóváírt lemondásokat listázza.
Étkezési típus – egy vagy az összes
Intézmény – egy vagy az összes
Csoport – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Személytípus – egy vagy az összes
Osztály – egy vagy az összes
Támogatás – egy vagy az összes
Lemondás hete – összes: üres, vagy a beírt
Lemondás napja – a beírt: kipipálva a jelölőnégyzete
Jóváírás napja – a beírt: kipipálva a jelölőnégyzetet

7. Személy statisztika
Itt a kiválasztott személy eddigi befizetési időszakait tekinthetjük át grafikusan. Tehát minden hónap
napjaira a fent leírt színekkel jelzi, hogy milyen státuszú az adott nap. A befizetett nap kék, a
pótbefizetés lila, a nem jóváírt lemondás sötétzöld, a jóváírt lemondás, világoszöld, a hiányzás sárga,
a be nem fizetett nap fehér.
Paraméterek:
Személy – csak egy

8. Nem fizettek be
Ez a lista az adott időszakban még be nem fizetett személyeket hozza le.
Paraméterek:
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
kiválasztásával.
Intézmény – egy vagy az összes
Csoport – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Személytípus – egy vagy az összes
Osztály – egy vagy az összes

9. Napi bevételek
Ez a lista a számlákból napi bontásban gyűjti ki az értékeket, és dátum szerint nettó áfa, bruttó
bontásban mutatja őket.
Paraméterek:
Intézmény – egy vagy az összes
Időszak – befizetési időszak. A Teljes időszak jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az időszakok
combobox-ban csak a teljes, azaz az „A” jelű időszakok jelenjenek-e meg vagy az egyéb
betűjelűek is („B”, „C” stb.), így tehát csak teljes időszakokat lehessen lekérdezni, vagy
külön a részeket is. A kettő közül csak az egyik adható meg: az előtte levő jelölőpont
Lekérdezések
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kiválasztásával.

10. Befizetési bizonylatok
Ez a lista a számlákat/nyugtákat gyűjti ki a megadott paraméterek szerint nettó, áfa, bruttó bontásban.
A stornózott számlák sötétkék színűek, a stornózott számlák stornó számlái pedig világoskékek (azért
nem pirosak, mert a lekérdezéseknél a piros szín az összesen soroknak van fenntartva).
Paraméterek:
Intézmény – egy vagy az összes
Időszak – a bizonylat keltének dátuma ebbe esik bele
Számlaszám – tól-ig
Számlatípus – egy vagy az összes
Személytípus – egy vagy az összes
Az aktuális számla során állva dupla kattintásra külön ablakban megjelennek az adott számla tételei.
Ez az ablak az ESC lenyomásával zárható be.

11. Lejáró támogatások
Itt azokat a személyeket listázhatjuk, akik támogatása a megadott dátumintervallumban jár le. A lista
tartalmazza a személyt és a támogatási érvényességének kezdetét és végét.
Paraméterek:
Időszak – dátum tól-ig
Intézmény – egy vagy az összes
Csoport – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Személytípus – egy vagy az összes
Osztály – egy vagy az összes

12. Tartozások / túlfizetések
Itt azokat a személyeket listázhatjuk, akiknek tartozása vagy túlfizetése van. A lista tartalmazza a
személyt, az időszakot, befizetés teljes értékét, a fizetett összeget és a kettő különbségét (pozitív
szám tartozást jelent, negatív szám túlfizetést).
Paraméterek:
Időszak – egy vagy az összes befizetési időszak
Ha az összes időszakot kérjük, akkor megadható, hogy név szerint vagy időszak
szerint kérjük-e a listát. Előbbi esetben a név az első oszlop, utóbbi esetben pedig az
időszak és ekkor időszakonként összeadja az értékeket. Ílymódon tehát
tulajdonképpen kétféle lista készíthető.
Intézmény – egy vagy az összes
Csoport – egy vagy az összes
Korosztály – egy vagy az összes
Személytípus – egy vagy az összes
Osztály – egy vagy az összes

Lekérdezések
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NYOMTATÁSOK

Ebben a menüben két panel látható. Az első, „Nyomtatás a befizetésekből” panelen háromféle
nyomtatási feladatot végezhetünk el: számlát, csekket és ebédjegyet nyomtathatunk a megadott
időszak befizetéseiből. A második, „Előzetes csekknyomtatás” panelen csekket nyomtathatunk
befizetés nélkül.

Nyomtatás a befizetésekből
A bal oldali táblázatban megjelennek azok a személyek, akik a jobb oldalon beállított
szűrőfeltételeknek megfelelnek. A feltételek beállítása után meg kell nyomni az alul levő Szűr
gombot.
Először a nyomtatandót kell beállítani:
Számlák nyomtatása
Be lehet állítani, hogy csak az új számlákat nyomtassa-e a program. Ezesetben csak azoknak a
személyeknek nyomtat, akiknek még nem készült számla.
Csekkek nyomtatása
A csekkeket elsősorban lézer ill. tintasugaras nyomtatóval lehet nyomtatni. A csekken szereplő
adatok: név, osztály, cím – időszak, intézmény, étkezési típus
Ebédjegyek nyomtatása
Ebédjegyből háromfélét tud nyomtatni a program: napi ill. kétféle havi ebédjegyet.
Napi ebédjegy
A napi egy személynek egy lapra nyomtat
minden befizetett napra egy kis ebédjegyet.

Havi ebédjegy 1
A havi ebédjegy személyenként egy jegyet
jelent. Egy lapra 28 db fér ki.

Havi ebédjegy 2
A havi ebédjegy személyenként egy jegyet jelent. Egy lapra 8 db fér ki.

Nyomtatások
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Ezután még a nyomtatandó mennyiséget kell megadni, azaz hogy csak egy (az aktuálisan
kiválasztott) személynek, vagy mindegyiknek nyomtatunk.
A nyomtatás elindítása a Nyomtat gombbal történik.
Az ablak jobb alsó sarkában a már ismert beállítás gomb található. Itt a számlára vonatkozó néhány
beállítás adható meg.

Előzetes csekknyomtatás
Ha a befizetés rögzítése előtt szeretnénk kinyomtatni a csekkeket a személyeknek, akkor ezt a
menüpontot kell használnunk. Ez kiszámítja, hogy mennyi lesz a befizetendő érték és kinyomtatja a
csekket. Az érték 5 forintra kerekített (ha be van kapcsolva a kerekítés).
Meg kell adni a befizetési időszakot (a napokat beállíthatjuk a naptáron),
a nyomtatandó mennyiséget: egy - a kijelölt személynek
kijelöléstől mind - a kijelölt személytől lefelé az összes személynek
kijelöléstől x db - a kijelölt személytől lefelé x személynek
Valamint szűrhetjük a személyeket is a fent leírt módon (először az összes felvitt személy megjelenik).

Nyomtatások
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BEÁLLÍTÁSOK

A beállítások részekre vannak bontva. Egy-egy részt a címére (pl. „Számlázás”) kattintva lehet lenyitni
ill. becsukni. Egyszerre akármennyi nyitva lehet.
Figyelem! A beállítások csak az Alkalmaz gombra kattintva tárolódnak.

1. Befizetés beállításai
Befizetésnél jóváírja a lemondásokat: ha be van állítva, akkor megkeresi a lemondásokat és
jóváírja a személy következő befizetésekor.
Befizetésnél terhelje a gondozási díjat: ha be van állítva, akkor megkeresi a rögzített gondozási
díjakat és hozzáadja a személy következő befizetésekor.
Lemondások csökkentése negatív fizetendőnél: ha be van állítva, akkor a program automatikusan
(ha kérjük) elkezdi csökkenteni a jóváírt lemondások napjainak számát, ha a befizetés
végösszege nullánál kisebb lenne. A jóvá nem írt lemondások természetesen megmaradnak.
Nullázás negatív fizetendőnél: ha be van állítva, akkor a program automatikusan (ha kérjük)
nullára állítja a fizetendőt, ha a befizetés végösszege nullánál kisebb lenne. Ezt úgy éri el, hogy
egy korrekciós tételt készít a megfelelő pozitív összeggel.
Arányosítása a napokkal a havi támogatást: ha be van állítva, akkor a havi levonásnál figyelembe
veszi, hogy hány napra fizet be a személy. Pl. 21 napos időszak és 6000Ft levonás esetén, ha a
személy csak 14 napra fizet be: Levonás = 14/21 * 6000.
Tárolás után a visszaadásra ugrik: igen esetén megjelenik a visszaadást segítő ablak.
Levonja a jóváírt lemondások támogatását: ha be van állítva, akkor a befizetésnél a jóváírt
lemondásokban levő támogatás értékét levonja a befizetés támogatásából és az összesítés alján
ezt az értéket írja ki.
Pénznem: Ft vagy Euro lehet.

2. Számlázás (a számlára és nyugtára is vonatkozik)
Számla vagy nyugta: ki lehet választani, hogy számlát vagy nyugtát nyomtasson
Gondviselő nevére szóljon a számla: ha nincs beállítva, akkor a személy nevére, egyébként a
gondviselő nevére állítja ki a számlát
Befizetés tárolása után nyomtasson számlát: a Tár ol gombra kattintás után nyomtatni kezd,
számlát vagy nyugtát.
Nyomtató: beállítható, hogy a számlákat melyik nyomtatóra küldje. Közvetlen nyomtatásnál csak
az LPT1 portra csatlakoztatott nyomtatóra nyomtat! Feltétlenül be kell állítani a nyomtatót, amire a
számla megy!!!
A nulla értékű számlákat ne nyomtassa: ha be van állítva, akkor elkészíti, de nem nyomtatja a
nulla értékű számlákat.
Nyomtatandó példányszám: ennyi példányban nyomtatja a számlát ill. nyugtát
Papírtípus: egy- vagy többpéldányos lehet. Grafikus és karakteres nyomtatásnál is használható a
többpéldányos papírtípus.
Egypéldányosnál azt írja rá, hogy hányadik példány – pl. az első példányra „Eredeti példány 1/x” ,
a másodiktól „példány 2/x” (x a példányszám). Többpéldányosnál pedig „A számla x példányban
készült.” (x a példányszám).
Közvetlen nyomtatás LPT1-re: ha be van állítva, akkor a nyugtát, a számlát és a csekket nem
grafikusan nyomtatja, hanem karakteresen és persze az LPT1 portra csatlakoztatott nyomtatóra.
Ez mátrixnyomtatókon gyorsabb nyomtatást eredményez. Ha ezt választja, akkor meg kell adni a
fajtát is (ld. a köv. pontot).
Fajtája: ESC vagy PCL, előbbi mátrixnyomtatók (Epson kompatibilis) esetén, utóbbi tintasugaras
vagy lézernyomtatók (PCL nyelvet ismerő nyomtatók) esetén. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy nem
mátrixnyomtatóra is karakteresen nyomtassunk.
Lapméret: fél vagy egész lap lehet (A4). Számlához a fél lap, nyugtához a harmad lap is
használható. Csak mátrixnyomtatónál hatásos!
SZJ: az étkezés SZJ száma
Fizetési mód: a számlára kerülő fizetési mód
Kiállító: ha ki van töltve, akkor megjelenik a számlán a következőképpen: Kiállító: <beírt név>
Szállító: ezt írja a számlára, nyugtára szállítónak
Beállítások
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Adómentes: beállítható, hogy adómentes-e a befizetés
Adómentes kulcs felirata: Az áfakulcs helyére az ide beírt szöveget nyomtatja (Ne adjon meg 12
karakternél hosszabb szöveget!)
Alanyi adómentes: Ha be van állítva, akkor a számlán a szállítóhoz odaírja, hogy „Alanyi
adómentes”.
Számlatételek szövege, feliratok: ezt az öt szöveget nyomtatja a megadott kategóriájú
számlatételekhez a számlára és a nyugtára, pl. az Befizetés tételhez az „Étkezés befizetés” vagy
a Lemondáshoz a „Jóváírt lemondások” szöveget, stb. A nyugta címfelirata is megváltoztatható.
Kell a végére összesítő: igen esetén a számla végére rányomtatja a következőket:
”Az étkezés teljes költsége: X”, ahol X = vendéglátó bruttó ár * (befizetett adag – jóváírt adag)
„Szülő által befizetett: Y”, ahol Y = számla végösszege
„Önkormányzati támogatás: Z”, ahol Z = X – Y
Aláírás, pecsét nélkül hiteles: az ide beírt szöveget a számla végére írja program.
Stornó számla címfelirata: ide kell beírni, hogy milyen szöveg szerepeljen az érvénytelenítő
számla címében.
Stornó nyugta címfelirata: ide kell beírni, hogy milyen szöveg szerepeljen az érvénytelenítő nyugta
címében.
Kerekítsen 5 forintra: igen esetén alkalmazza az 5 forintra kerekítés szabályait a számlán. A
befizetésnél a kerekített értéket írja ki.
Speciális számla: igen esetén, ha a személy támogatásának nevében bárhol szerepel a „100%”
karaktersorozat, akkor a számlán az első sorban a teljes befizető árral jeleníti meg a befizetést, a
második sorban pedig ugyanez következik negatív előjellel. Így a számlán nem csak a nulla
fizetendő látható, hanem a támogatás mértéke is.
Ha új nyomtató telepítése történik, akkor érdemes ellenőrizni a számlázás nyomtatóját!

3. Lemondások
Lemondások ellenőrzése: ha be van állítva, akkor nem lehet olyan napra lemondást bevinni,
amelyikre nem volt befizetés. Pillanatnyilag nem állítható át, tehát mindig be van kapcsolva az
ellenőrzés.
Lemondás alapértelmezése: levonandó: ha be van állítva, akkor a lemondások rögzítésénél a
„Levonandó” jelölőnégyzet be van jelölve. Ha szükséges, akkor természetesen ki lehet venni a
pipát.

4. Személyek
Támogatások nevei: Itt lehet megadni a hat támogatásfajta megnevezését. Ezek a nevek kerülnek
a személyeknél a támogatásokhoz.
Támogatás jogcímek nevei: Itt lehet megadni a hat támogatás jogcím megnevezését. Ezek a
nevek kerülnek a személyeknél a támogatásokhoz.
Kerületen belüli támogató megnevezése: Ide kell beírni azt a kifejezést, amit a személyeknél
megadtunk a saját kerületi gyerekek támogatójának, pl. „Budapest 11”. Ezt használja a „Havi
összesítő II.” lekérdezés.
Ha megváltoztatjuk, akkor tároláskor megkérdezi a program, hogy akarjuk-e beírni a megadott
támogatót minden személyekhez. Ha igen, akkor mindenkihez beírja (és csak az ettől eltérőeket,
tehát a kerületen kívülieket kell módosítani.)

5. Registry
Adatbázis útvonala (DataBase): ha az adatbázist nem a programot futtató számítógépen akarjuk
elhelyezni, akkor ide kell beírni az adatbázis helyét. Pl. „hostname:\MultiSchool2\Adat”, ahol a
HostName a gazdagép neve, amelyiken az adatbázis található. Az adatbázis fájlt nekünk kell
átmásolnunk a „C:\Program Files\MultiSchool2\Adat” könyvtárból, neve: „Mschool2.gdb”.
Adatbázis útvonala (DataBaseWin): a fentinek megfelelő windows konvenció szerinti útvonal. Pl.:
„H:\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb” vagy „\\gépnév\ MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb”
Adatbázis-kezelő útvonala (DbServerPath)
Adatbázis-kezelő ellenőrzése: ha be van jelölve, akkor induláskor ellenőrzi az adatbázis-kezelő
meglétét. Ha hálózaton keresztül éri el a számítógép az adatbázist, akkor ki kell kapcsolni azon a
gépen.
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Hálózatos használat: ha hálózaton keresztül éri el a számítógép az adatbázist, akkor ezt be kell
jelölni.
Ez a központi számítógép: ha hálózaton keresztül éri el a számítógép az adatbázist, akkor az a
központi gép, amelyiken az adatbázis és az adatbázis-kezelő szerver van.
A fenti beállításokat nem ismertetjük, mert megfelelő ismeretek nélkül tilos a módosításuk.
EZEKET AZ ÉRTÉKEKET CSAK AKKOR MÓDOSÍTSA, HA ISMERI A JELENTÉSÜKET!!!

6. Internet
Interneten lehet elküldeni adatokat a központi programnak és az adatbázis fájlt a KronoSoft Kft.nek. Ehhez itt érdemes megadni a szükséges beállításokat, hogy ne kelljen minden alkalommal
beírni őket. Ezek a következők:
Küldő adatai - Host, User, Password, Név, Email cím
Címzett adatai - Címzett email címe (info@kronosoft.hu)
Lehetőség van a fenti adatok automatikusa kitöltésére, ah azok be vannak állítva a levelező
programunkban. Ezt az Inte rne tbe áll ít ás ok ki olv asá sa a regi str ybő l
gomb megnyomásával tehetjük meg.

7. Biztonsági mentés
Minden kilépéskor legyen biztonsági mentés: ha be van állítva, akkor minden alkalommal, amikor
kilépünk a programból, átmásolja az adatbázist (mschool2.gdb) a megadott helyre.
Biztonsági mentés útvonala: ide másolja az adatbázist.
Utolsó backup: az utolsó biztonsági mentés időpontja (ez nem a másolás időpontja, hanem a
„Mentés” menüben elvégzetté”)
Utolsó restore: az utolsó visszatöltés időpontja.

8. Programfrissítés
Utolsó frissítés dátuma: ekkor volt az utolsó programfrissítés
FTP cím: innen tölti le a programfrissítés fájlját. Pillanatnyilag: ftp.kronosoft.hu
KÉREM NE MÓDOSÍTSA!
FTP user: ez a user neve. Pillanatnyilag: alaszlo
KÉREM NE MÓDOSÍTSA!
Minden belépéskor ellenőrizze a frissítést: bejelölése esetén minden programinduláskor (ha van
internetkapcsolat) megnézi, hogy van-e a miénknél újabb program az interneten és ha van, akkor
felajánlja a letöltését és telepítését.

9. Egyéb
A program tulajdonosa: az intézmény neve
A program működése: éles/próba. Próba esetén a számlára/nyugtára rákerül a következő felirat:
„Próba számla/nyugta – elszámolásra nem alkalmas”
Alapértelmezett város: a személy felvitelekor ez automatikusan beíródik a címbe.
Személyek törlése: ha nincs beállítva, akkor logikai törlést végez a program, a törölt személyek
bent maradnak az adatbázisban, de szürke színűvé válnak és nem lehet velük csinálni semmit (pl.
befizetést), egyébként véglegesen kitörlődnek. Az a személy nem törölhető, amelyikre van
hivatkozás, pl. befizetett már. A logikai törlés pl. akkor jó, ha van olyan személy, aki befizetett már,
de többet nem akar befizetni. Ha logikailag töröljük, akkor nem fizethet be viszont nem jelenik meg
a „Nem fizettek be” listán.
Nyomtatási irány: ide nyomtat. Lehet „nyomtató” vagy „képernyő”.
Gondozási díj egységára: Ft/óra.
Levelező program: van-e beállított (létrehozott fiókkal) levelező programunk.
Számítógép sebessége: figyelembe veszi a le/felnyíló panelek mozgatási sebességénél.
FTP könyvtár: ide kell beírni az FTP szerveren levő könyvtár nevét, ami az adott kerület számára
van fenntartva: pl. a XXI. Kerület esetén “Kerulet21“.
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BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZATÖLTÉS

A biztonsági mentés nagyon fontos része a munkának.
A programba kétféle biztonsági mentés van beépítve. Az elsőt kézzel kell indítani a „Mentés”
menüből. A második automatikus. Ha beállítjuk a „Beállítások/Biztonsági mentés”-nél a „Minden
kilépéskor legyen biztonsági mentés”-t, akkor kilépéskor átmásolja az adatbázis fájlt
(MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb az általunk megadott könyvtárba („Beállítások/Biztonsági mentés”
„Biztonsági mentés útvonala”). Ez persze lehet egy szerveren is vagy lehet akár egy pen-drive is.
Az első fajta mentést a következő ábrával lehet szemléltetni. A sárga téglalapok jelentik az idők során
egyre növekvő adatbázist.
aktuális adatbázis
Mschool2.gdb

MENTÉS

mentett adatbázis
Mschool2.gbk

MENTÉS

másolás
(vagy tömörítés)
floppyra, pen-drivera, stb.

Mentés
A mentést többgépes rendszernél (ld. program telepítése) a Központi gépen kell elvégezni. Az
adatbázis mentésekor a program létrehoz egy Mschool2.gbk nevű fájlt az Mschool2.gdb adatbázis
fájlból. Ezt hívjuk backup-nak. Ez az összes aktuális adatot tartalmazza. A backup-olt („mentett”)
adatbázis fájl mindig kisebb, mint az eredeti gdb. Ha megadtuk, akkor a gbk fájlt átmásolja floppyra ill.
bármilyen külső egységre, pl. pen-drive-ra (ha nem férne rá a lemezre, akkor tömöríti a zip program
felhasználásával).
Visszatöltés
A visszatöltéssel nagyon vigyázzunk, mert eltünteti a meglevő, pillanatnyi adatainkat, és
visszaállítja a mentésben levő adatokat.
Ha felmerül az igény a visszatöltésre, érdemes a program karbantartóját felhívni és tanácsot kérni
tőle. Ha visszatöltésnél valamilyen hibát ír ki a program, akkor feltétlenül forduljon a program
karbantartójához.
A gbk fájlból szükség esetén vissza lehet állítani az adatbázist, tehát az Mschool2.gdb-t. Ezt pedig
restore-nak hívjuk. Ha e-mailben kell küldeni az adatbázist, akkor tehát érdemes a gbk-t csatolni
(persze tömörítve). Ha a visszatöltött adatbázis verziója kisebb, mint a programé, akkor automatikusan frissítés történik.
A „Biztonsági mentés” ablakban bal oldalon van a mentés, jobb oldalon a visszatöltés. A mentésnél
lehet választani, hogy csak merevlemezre kérjük vagy merevlemezre és külső egységre.
A külső egység lehet pl.
• floppy, ekkor „A:\”-t kell beírni
• pen-drive, ekkor annak a betűjelét kell beírni: pl. „E:\”
• lehet egy másik számítógép merevlemeze, stb.

FONTOS!!!

Minél többször érdemes floppyra (egyéb külső adathordozóra) menteni, mert a számítógép
meghibásodása vagy az adatbázis megsérülése esetén csak így lehet visszaállítani az
adatokat.
Figyelem! Ha hibát észlel a programban, akkor már nem szabad menteni, mert ezzel
elveszíthetjük az utolsó működő, mentett adatbázist.
Érdemes mondjuk hetente egyszer menteni (attól függetlenül is, hogy be van-e állítva a kilépéskori
mentés), de ha sok munkát végeztünk a programmal, sok adatot rögzítettünk, akkor feltétlenül
csináljunk egy mentést. Nem tart sokáig, viszont felbecsülhetetlen értékű lehet egy esetleges
számítógéphibánál, áramszünetnél.
Ha floppyra végezzük a mentést, vegyük figyelembe, hogy a lemezek lehetnek rosszak, tehát
érdemes két lemezre menteni egy-egy alkalommal.
Biztonsági mentés és visszatöltés
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SZERVIZ

Felhasználók
Itt lehet új felhasználót felvenni, meglevőt törölni, valamint egy felhasználó jelszavát törölni. A törlés
nem távolítja el, csak piros színűvé változtatja a felhasználó sorát. A jelszó törlése akkor hasznos, ha
valaki elfelejti azt.

Évzárás
Az évzárás célja, hogy forgalmi szempontból üres adatbázissal kezdjük az új évet. Tehát csak az
alapadatok maradjanak meg, a többi tűnjön el. Persze mindezt úgy kell megvalósítani, hogy bármikor
megnézhessük a régebbi évek adatait.
Ehhez a következőket kell elvégezni:
1. El kell menteni az adatainkat egy olyan helyre, ahonnan később bármikor elővehetjük őket
2. Majd törölni az étkezési adatokat (befizetések, jóváírt lemondások, stb.)
Az évzárás bármikor lefuttatható.
Előtte feltétlenül csináljunk egy biztonsági mentést egy biztonságos, a számítógéptől független helyre!
Évzárás előtt ajánlott az „Adatbázis karbantartás” lefuttatása („Szerviz/Adatbázis” menü). Ha ez
probléma nélkül fejeződik be, akkor lehet évet zárni. Az adatbázis karbantartása akkor tökéletes, ha a
végén a következő sorok íródnak ki:
gbak:finishing, closing, and going home
Restore kész: MSchool2.fbk (vagy Mschool2.gbk)
Adatbázis karbantartása kész.
Ellenkező esetben ne kezdje el az évzárást és értesítse a program karbantartóját.
Meg kell adni a zárandó év jelét (pl. 2003, vagy 0304, de lehet bármi). Ezen a néven létrejön egy új
könyvtár az ADAT könyvtár alatt (C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\<lezárt év jele>). Ebbe kerül az
aktuális adatbázis. Meg kell adni a zárandó időszak-intervallumot. Az első és második
időszakazonosító közötti időszakok forgalmát törli a program.
Az évzárás megkezdése előtt előtte a program ellenőrzi, hogy van-e már ilyen jelű zárás. Ezután
kezdődik a forgalmi adatok (étkezési adatok) törlése, amihez megerősítést kér a program.
A lezárt év jele a keletkezés dátumával együtt bekerül a jobb oldali sárga táblázatba.

⇒ Év zárásakor az elvégzendő feladatok sorrendje a következő legyen:
1.
2.
3.
4.

A nem jóváírható lemondások valamint egyéb jóváírások jóváírása
Mentés egy külső adathordozóra (pl. pen-drive, CD)
Évzárás
Osztályléptetés

FIGYELEM! Ha az időszakok azonosító szerinti sorrendje nem egyezik a naptári sorrenddel, akkor
előfordulhat, hogy a megadott időszak-intervallumba belekerül oda nem való időszak is. A program az
időszakok azonosítóját figyeli és a megadott első időszak-azonosítótól a másodikig töröl.
Pl. a „14 2007.január” – „28 2007.december” intervallumba beleeshet a „27 2008.január”
(mert a 2007.dec.-t később viszem fel a törzsbe, mint a 2008.jan.-t). Ebben az esetben a
14-es időszaktól a 28-as időszakik töröl, tehát sajnos a „27 2006.január”-t is kitörli.
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Évváltás, visszaváltás
(Bp. IV. kerület: az évváltáshoz ADMIN jogosultság
szükséges.)
A jobb oldalon láthatók a sárga táblázatban a lezárt évek
jelei, illetve létrehozásuk időpontja. Ezek közül
rákattintással ki kell jelölni egyet, majd az Évváltás
gombra kattintva aktuálissá tenni. Ez tulajdonképpen azt
jelenti, hogy a program ekkor átvált az adott év elmentett
adatbázisára (C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\<lezárt
év jele>\Mschool2.gdb).
Az évváltáskor a program ellenőrzi az adatbázis verzióját,
mert több, mint valószínű, hogy régebbi, mint a program
(időközben a program nagy valószínűséggel frissítve lett).
Ha eltérést talál, akkor lefuttatja a programfrissítést.
Visszaváltani a Visszaváltás az aktuális évre
gombbal lehet. Ekkor a program átáll az ADAT
könyvtárban
levő
adatbázisra
(C:\Program
Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb).
Soha ne felejtsen el visszaváltani az aktuális évre, mert
különben előfordulhat, hogy a régi év adatbázisában
dolgozik tovább.
A programból való kilépéssel törlődik az évváltás, tehát a
következő indításkor minden esetben az aktuális
adatbázissal indul el a program.

Hibanapló
A program a működése során keletkezett hibaüzeneteket egy naplóban tárolja (a fájl neve:
MultiSchool2.log). Ennek tartalmát lehet megtekinteni itt. A Betölt gombbal lehet betölteni, a Töröl
gombbal pedig törölni a tartalmát.

Adatbázis
1. panel:
Adatbázis küldése
Ha be vannak állítva a „Beállítások”-nál a küldéshez szükséges adatok (Internet: host, user, stb.),
akkor egy gombnyomással el lehet küldeni az adatbázis fájlt a program karbantartójának. Ez néha
hasznos lehet, ha valami probléma adódik a programmal ill. az adatainkkal. Először a program
elvégez egy backup-ot, majd megjelenik az „E-mail küldés” ablak. Itt a jobb oldalon beírható egy
üzenet, (célszerű a hibát röviden, de érthetően leírni). A bal oldalon ne felejtse el beírni az e-mail
küldéshez szükséges jelszavát, ha nincs megadva a beállításokban.
Adatbázis karbantartása
Egy gombnyomással elvégezhető egy kis karbantartás. A program törli az átmeneti táblák tartalmát,
„rendbe rakja” az indexeket, végül tömöríti az adatbázist. Ezt a műveletet néha célszerű elindítani.
A karbantartás végén az alábbi szövegeknek kell kiíródniuk a szürke szövegmező végén:
gbak: finishing, closing, and going home
Restore kész: MSchool2.gbk
Adatbázis karbantartása kész.
Ha ez nem jelenik meg, akkor valami hiba történt a visszatöltésnél.
2. panel:
Adatbázis információk
Itt lekérdezhetők az adatbázisról bizonyos információk. Nem kell használni.
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Adatok törlése
Fontos viszont az „Adatok törlése”. Ha pl. gyakorolunk a programmal, akkor a végén szeretnénk
kitörölni belőle a felvitt adatokat. Ezt itt lehet megtenni. Külön beállítható, hogy mit töröljön a program.
A kis szürke keretek jobb alsó sarkában levő két gombbal lehet az összeset kijelölni ill. az összes
kijelölést törölni.
Törlés előtt ajánlatos egy vagy két biztonsági mentést elvégezni, hátha mégis szükség lesz azokra az
adatokra.

Alapadatok áttöltése
A MultiSchool program előző verziójából át lehet tölteni az alapadatokat ebbe a rendszerbe.
A következő adatokat kell megadni:
Régi program adatbázisának útvonala
Áttöltendő adatok:
Intézmények, csoportok, személytípusok, étkezési típusok, konyhák, személyek
Feltételek:
Személyek rendezése név szerint (sorbarendezi a személyeket név szerint)
Inaktív személyek átvétele (az inaktívnak jelölt személyeket is áttölti)
Korosztályok megállapítása az osztályból (a régi programban nincs korosztály, ezért a
személy osztályából állapítja meg azt)
Az Áttöltés indítása gombbal kell elkezdeni az adatok átemelését.
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Személyek betöltése
Excel-táblából
A személyek adatait betölthetjük excel-táblából a megadott struktúra szerint. Az oszlopok elvárt
sorrendje az ablak alsó részén látható.

Az excel-táblában tehát pontosan ugyanilyen oszlopoknak kell lenniük, ugyanilyen sorrendben. Nem
fontos persze minden oszlopnak szerepelnie, ha pl. a „Szül.hely”-et nem akarjuk betölteni, de az utána
következők közül valamelyiket igen, akkor a „Szül.hely” oszlopnak léteznie kell, de lehet üres. A tábla
végéről elhagyhatók a nem betöltendő oszlopok.
A betöltés elején a program ellenőrzi, hogy van-e szám az osztályszám mezőben, ha nincs, akkor
figyelmeztet.
Ha a „Nem” (fiú=1, lány=2) oszlop szerepel a táblában, akkor nem lehet üresen hagyni, vagy 1-es,
vagy 2-es legyen benne.
A telepítő CD-n található egy minta excel fájl – neve: NevekBetoltese.xls. Így kell kinéznie a
betöltendő névsornak.

Hírek
Ebben a menüben megtekinthetjük az eddig letöltött híreket. A lista paraméterei: dátumintervallum, és
hogy olvasott-e a hír (ez azt jelenti, hogy ha a program indulásakor megjelenő hírekre bejelöljük, hogy
többet ne jelenjenek meg, akkor a program úgy tekinti, hogy ezek a hírek olvasottak és ezt be is jelöli
náluk).
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PROGRAMFRISSÍTÉS

A programfrissítés tovább lett fejlesztve az előző verzióhoz képest. Most már lehetőség van
automatikusa frissítésre is, ha van Internet-elérés a számítógépen – Automatikus frissítés. Ha nincs,
akkor pedig le kell tölteni a cég honlapjáról a tömörített fájlt (mint eddig), majd átvinni arra a gépre,
amelyiken a program van (pl. CD-n, pen-drive-on) és elindítani a frissítést – Frissítés zip fájlból.
A programfrissítést többgépes rendszernél (ld. program telepítése) a központi gépen kell elvégezni.
Utána a nem központi gépekre csak át kell másolni az új MultiSchool2.exe fájlt a központi gépről.

Automatikus frissítés
A „Beállítások/Programfrissítés”-ben a „Minden belépéskor ellenőrizze a frissítést” kell kipipálni.
Ezután a program minden indulásakor kapcsolódik a megadott FTP szerverhez (ftp.kronosoft.hu) és
ellenőrzi, hogy van-e újabb verzió. Ez úgy történik, hogy letölti az „UjVerzio.txt” fájlt és megnézi a
benne lévő verziószámot (ez az ott levő új program verziója). Ha ez nagyobb, mint a mi programunké,
akkor van új verzió. Ha tehát van, akkor megkérdezi, hogy szeretnénk-e elindítania a frissítést. Igen
esetén letölti a „MultiSchoolForWindowsFrissitese.zip”-et, kicsomagolja és kicseréli a szükséges
fájlokat. Ezek általában a következők:
• MultiSchool2.exe
• VerInform.rtf
• VerUpgrade.txt
• SegedletMultiSchool2.doc
• SegedletMultiSchool2.pdf
Ezután újraindítja a MultiSchool programot.

Frissítés a programból
<<< ez a javasolt frissítési mód
A programban a „Programfrissítés” menüpontban
először arra a kérdésre kell válaszolni, hogy
közvetlenül az Internetről (ld. az előző pontot) vagy a
letöltött zip fájlból akarjuk-e frissíteni a programot
(„Honnan frissít” ablak).
Frissítés Internetről
Ha az Internetet választjuk, akkor az előbb
leírtak szerint történik a frissítés.
Frissítés zip fájlból
Ha az utóbbit, akkor pedig először meg kell adnunk a frissítő fájl
(„MultiSchoolForWindowsFrissitese.zip”) helyét (ezt persze előbb le kell tölteni a
www.kronosoft.hu honlapról). Ez a kicsomagolástól ugyanaz a folyamat, mint a másik.
Természetesen nem szabad elfelejteni mondjuk minden hónapban legalább egyszer lefuttatni a
frissítést.

Programfrissítés
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Étkezés-megrendelő

CÉGINFORMÁCIÓK
A program készítője és tulajdonosa:

KronoSoft Informatikai és Szolgáltató Kft.
László Attila ügyvezető

Cím:
Levelezési cím:

1202 Budapest, Pöltenberg u. 97.
1223 Budapest, Névtelen u 12. fszt. 5.

Web:
E-mail:

www.kronosoft.hu
info@kronosoft.hu

Tel:
Fax:

+36 20 9448225,
+36 1 3623038

Skype:
MSN:

lattilaa
laszlo.attila@kronosoft.hu

Programfrissítés:

Host=ftp.kronosoft.hu, User=alaszlo

Céginformációk

+36 1 3623038
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