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Általános tudnivalók
NYOMTATÁS
A programban mindenhol, ahol nyomtatni lehet, kivéve a
számla- ill. nyugta- valamint a B lap 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 tólig, 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.

SÚGÓ
A programban mindenhol használható az F1 gomb a súgó (helyzetérzékeny, on-line help) megjelenítésére,
az ablak Súgó menüjében levő Tartalom, Tárgymutató, Keresés, A súgó használata (ill. a KronoSoft
honlaphoz) és ahol van, ott a Súgó gomb is:

TÖMÖRÍTÉS
A mentéshez és az Interneten való adatbázis-küldéshez egy bizonyos méreten felül szükség van az ARJ
programra; az arj.exe fájlnak a c:\ könyvtárban kell elhelyezkednie.
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AZ ADATBÁZIS MENTÉSE, VISSZATÖLTÉSE
A mentéshez és visszatöltéshez SYSDBA-ként kell belépni a programba.
aktuális adatbázis
MCenter.gdb

MENTÉS

MENTÉS

mentett adatbázis
MCenter.gbk
Az adatbázis mentésekor a program létrehoz egy MCenter.gbk nevű fájlt az MCenter.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. Ebből szükség esetén vissza lehet állítani az adatbázist, tehát az
MCenter.gdb-t. Ezt pedig restore-nak hívjuk. Ha e-mailben kell küldeni, akkor tehát érdemes a gbk-t csatolni
(persze tömörítve).

FONTOS!!!

Minél többször érdemes floppyra menteni, mert a számítógép meghibásodása vagy
az adatbázis megsérülése esetén csak így lehet visszaállítani az adatokat.

AZ ÉVZÁRÁS FOLYAMATA
Évzárást (“Szerviz/Évzárás”) elvileg bármikor lehet csinálni. Mégis valószínűleg kétféle évzárási módszer
képzelhető el általában: tanév végén (mondjuk júliusban) illetve naptári év végén (decemberben vagy
januárban).
Az ábrán látható, hogy mi történik évzáráskor (naptári év végén).
aktuális adatbázis

2003

aktuális adatbázis 2004
idő

mentett adatbázis

2003

2004

mentett adatbázis

Az adatbázis mérete az idők folyamán (2003-as év) egyre nő. Mondjuk 2004. január 10-én elvégezzük az
évzárást. A program kér egy nevet (az lezárt év elnevezése bármi lehet, de célszerű az évet megadni, pl.
2003), majd kéri a törlendő időszakokat, pl. „1 2003.01.01.-2003.01.31.”-től „12 2003.12.01.-2003.12.31.”ig. 2003. decemberében esetleg már berögzítettük a 2004. januári befizetést, azt természetesen nem
akarjuk törölni. Az évzárás három lépésből áll:
1. az adatbázis mentése
2. a megadott időszakok adatainak törlése: az ábrán látható sötétebb rész megmarad (mivel a 2004.
januárt nem adtam meg, azt meghagyja)
A jobb oldali kis táblázatban megjelenik a megadott név (pl. 2003). Lehetőségünk van átváltani valamelyik
lezárt évre, ami azt jelenti, hogy a program az elmentett adatbázist nyitja meg és így annak tartalmát látjuk.
Ezt a jobb oldali kis sárga táblázat fölötti gombbal tehetjük meg. Majd visszaválthatunk az aktuális évre
(azaz adatbázisra) a táblázat alatti gombbal.

AZ ADATBÁZIS KARBANTARTÁSA
Néha érdemes megcsinálni az alábbi műveletsort, hogy csökkentsük aza adatbázis méretét. Ezzel
felgyorsulnak az adatbázisműveletek, pl. a keresés, kigyűjtések a lekérdezéseknél stb. És persze kevesebb
helyet foglal a merevlemezen.
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1. Adatbázis rendezése: „Szerviz/Adatbázis/Adatbázis rendezése”. Ez kitörli az adatokat az átmeneti
táblákból.
2. Rendszernapló régi adatainak törlése: „Szerviz/Rendszernapló”. A tábálzat alatt megadható, hogy mely
időpont előtti bejegyzéseket szeretnénk törölni. Javasolt a 3-4 hónappal ezelőtti dátum megadása.
3. Adatbázis mentése és visszatöltése. Mentéskor létrejön a feljebb említett MCenter.gbk fájl, visszatöltéskor pedig a program ebből létrehozza az Mschool.gdb fájlt. Eközben rendezi, ezzel tömöríti az
adatokat. Ennek hatására előfordulhat, hogy ez már csak a fele lesz a kiinduló adatbázis méretének.

RENDEZÉS ÉS KERESÉS A TÁBLÁZATOKBAN
Alapadatok:
A Személyeknél a táblázat fölötti “Sorrend” combo-ból
választható ki a kívánt rendezés, a többi táblázatnál az
oszlopfejlécre kattintva (amint az az Egyéb táblázatoknál
szerepel /ld. lejjebb/). A fejlécben levő szöveg (oszlop
megnevezés) színe kékre változik (pl. “Osztály + Név” sorrend esetén az Osztály oszlop). A keresés
mindenhol a fent látható kereső mezőbe írva történik. Az A lt+ S billentyűkombinációval lehet egyszerűen a
kereső mezőbe lépni.
Egyéb táblázatok:

Itt a táblázatokban a következőképpen lehet rendezni a sorokat
ill. keresni bennük. A táblázat szürke oszlopfejlécére kattintva
aszerint az oszlop szerint sorbarendezi a táblázat tartalmát. A
fejlécben levő szöveg (oszlop megnevezés) színe kékre változik. Ezzel egyidejűleg megjelenik ez a kis
sötétszürke kereső ablak. Ide kell beírni a keresendő karaktersorozatot (szöveg, szám, dátum stb.). A
program egyelőre mindig csak az első megtalált sorra áll rá.
Ha nem létezik a beírt karaktersorozat a táblázat adott oszlopában, akkor törlődik az utolsónak beírt karakter
és egy hang figyelmeztet.

A SZÖVEGBEN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK
Gombok – ritkított, aláhúzott:
Adatmezők – dőlt, vastag:
Menüpontok – dőlt, idézőjeles:
Program üzenetei – Times betűtípus:

Törö l
Bezá r
A TELJES IDŐSZAK BEFIZETŐI
Utolsó osztály
„Befizetés”
„Megrendelés”
“Verzióváltás történt”

Betartandó utasítások – dupla fekete nyíl

⇒

LINKEK
A segédlet szövegében a kék színű, aláhúzott szövegrészekre kattintva, a Word elugrik a megfelelő kapcsolódó részhez.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
László Attila

 06/20/944-8225, 06/1/362-3038
Fax: 06/1/362-3038
 info@kronosoft.hu
Web: www.kronosoft.hu
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Belépés
A program elindítása után a kezdő képernyő jelenik meg (1. kép). Ekkor a következő műveletek zajlanak le:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

InterBase (adatbáziskezelő) ellenőrzése
Dátumformátum ellenőrzése
Adatbázis ellenőrzése
SYSDBA beállítása
Csatlakozás az adatbázishoz
Beállítások betöltése
Regisztráció ellenőrzése
Verzióváltás ellenőrzése

1. kép

InterBase ellenőrzése:
Ha be van állítva, akkor a program ellenőrzi, hogy telepítve van az InterBase adatbáziskezelő program. Ha
nincs, akkor kéri, hogy tegyük be a telepítő CD-t és elindítja a telepítését. (Itt lehet kérni, hogy ezentúl ne
ellenőrizze.)
Dátumformátum ellenőrzése:
A program csak akkor működik helyesen, ha a rövid dátumformátum a következő: éééé.HH.nn. Ezt
vbizsgálja meg és ha nem ilyen, akkor felszólít a beállítására, amit a Vezérlőpultban a Területi
beállításokban a Dátum panelen végezhetünk el.
Adatbázis ellenőrzése:
Megvizsgálja, hogy minden szükséges bejegyzés megvan-e a registry-ben. És ellenőrzi az adatbázis
meglétét.
Beállítások betöltése:
Beolvassa az adatbázisból a program beállításait.
Regisztráció ellenőrzése:
Első telepítéskor a program regisztrálatlan, ezért megjelenik egy ablak. Itt a Regi szt rác ió m ost
gombot megnyomva a megjelenő ablakban (3. kép) egy azonosítót ír ki a program, amit el kell juttatni a
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KronoSoft Kft.-hez. Erre kapunk egy regisztrációs kódot, amit a
megfelelő helyre beírva regisztrálttá tesszük a programot.
Regisztráció nélkül maximum 15-ször indíthatjuk el, de
egyébként bármikor regisztrálható a program.
Verzióváltás ellenőrzése:
Ha új programverziót telepítettünk, akkor induláskor kiírja, hogy
“Verzióváltás történt”. Ekkor csak a “Szerviz” menübe lehet
belépni, mert itt le kell futtatni a Frissítés-t, ahol egyébként a
frissítési információk is olvashatók.

2. kép

Ezek után következik a belépés, azaz a Felhasználó és a Jelszó megadása:
Megjelenik a “Belépés” ablak, ahol
felül
az
intézmény
nenve
található, ha már regisztrált,
egyébként a „Regisztrálatlan” szó.
Ide be kell írni a belépő
felhasználói
nevét
és
a
hozzátartozó jelszót (4. kép). A
programban telepítés után egy
felhasználó
található,
neve:
“SYSDBA”, jelszavát itt nem
közöljük, csak az illetékessel
tudatjuk. Ez a felhasználó jogosult
minden
művelet
elvégzésére,
beleértve a felhasználók karbantartását (azaz felvételét, törlését,
jelszavának törlését) is. Javasolt,
hogy hozzon létre új felhasználó(ka)t (ld. 6. pont). Ezek nem
módosíthatják a felhasználókat és
nem láthatják a rendszernaplót.
3. kép

Ha a belépő személynek még nincs jelszava, akkor a program kéri, hogy adja meg.
OK-ra megjelenik a jelszót bekérő ablak (5. kép).
Sikeres belépés után a menü ablak alsó részén kiíródik az
aktuális év, ami lehet “aktuális” illetve a záráskor megadott
jele, alattuk a belépett felhasználó neve és a belépés dátuma,
időpontja. A jobb oldalon sötétszürke alapon fehérrel a
program működésének módja, ami lehet “Próba” vagy “Éles”.
A fentiek után megjelenik a főmenü ablaka (2. kép). A
menüpontokat úgy lehet kiválasztani, hogy a gombra (képre)
képre kattintunk. Az ablak alsó részén mindig megjelenik az
adott menüpont rövid leírása.

4. kép
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Belépés
Ezután jelenik meg a főmenü.
Menüpont
kiválasztása (egy
kattintással)

Belépés adatai
(belépett felhasználó,
belépés dátuma, időpontja)

5. kép

Névjegy

Nyitott ablakok Súgó

Egyidőben több ablak is nyitva lehet. A nyitott ablakokat meg lehet nézni, lehet közülük választani a jobb
alsó sarokban levő középső gombbal (ld. a képen: „Nyitott ablakok”).
Kilépés a programból
A program kilépéskor felajánlja az Adatbázis rendezésének lefuttatását. Érdemes hetente egyszer megtenni.

A munka megkezdése:
A/ Beállítások
A program elindítása után első teendőnk a program beállításainak áttekintése és esetleges módosítása a
saját igényeinknek megfelelően. Ezt a "Szerviz/Programbeállítások" menüben tehetjük meg (ld. 33. oldal).
Kérjük, feltétlenül olvassa el a beállításokra vonatkozó információkat!
B/ Adatfeltöltés
A munka megkezdése elõtt fel kell tölteni az alapadatokat (ld. 9. oldal). Figyeljünk oda az intézmény és
étkezési típus csoportokra.
FIGYELEM! Az intézményi programokban mindenhol a megfelelő (a központi programban megadott)
intézmény központi kódoknak kell szerepelniük, mert ez alapján azonosítja a program az intézményektől
elektronikus úton érkező adatokat. Minden, a program által kezelt intézményben azonosaknak kell lenniük az
étkezési típusoknak és időszakoknak. Továbbá vigyázni kell, hogy az intézményi programokban
ugyanazokat a központi kódokat használják, amiket mi a központi programban megadtunk.

Év végi teendők:
Az év vége lehet naptári év vége illetve tanév vége is. Az évzárás azért hasznos, mert így el tudjuk
különíteni az évek forgalmát (befizetéseit, lemondásait stb.). Az évzárás elindítása előtt feltétlenül érdemes
mentést csinálni, hogy probléma esetén visszaállítható legyen az előző állapot (de azért a biztonság
kedvéért a zárás is készít egy mentést). Megadható, hogy melyik időszaktól melyik időszakig kérjük az
évzárást („Törlendő időszakok”). Ennek oka az, hogy ha naptári év végén zárunk, akkor decemberben már
felvittük a januári befizetést, viszont azt nem akarjuk törölni, tehát a decemberi időszakot kell megadnunk
másodikként.
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Alapadatok

⇒

Installálás után először az alapadatokat kell feltölteni (6. kép) .
Alapadat fájtájának kiválasztása

Táblázat fejléce

Kereső mező

6. kép

Műveleti gombok

Információs sáv

Sorok száma a táblázatban
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Alapadatok
Minden alapadatnál érvényes:
Az ablak alsó részén levő gombokkal lehet új adatot felvenni (Új), meglevő adatot módosítani (Mód osí t),
illetve adatot törölni (T ö röl). Minden táblázat kinyomtatható a Nyo mta t gombbal. A program az
alapértelmezett nyomtatóra nyomtat. Az ablakot bezárni (és ezzel a főmenühöz visszatérni) a Ki lé p
gombbal lehet.
A táblázatok fölött a jobb oldalon található a kereső mező (az időszakok kivételével), ahova a keresendő
szöveget kell írni. Ahogy írjuk a nevet, a táblázat folyamatosan rááll a megfelelő sorra, ha létezik ilyen (a
táblázat bal oldalán a jelző nyíl mutatja). A személyek kivételével (ld. ott) az adatok megjelenítési sorrendjét
és így azt is, hogy mi szerint lehet keresni, a megfelelő oszlop fejlécére kattintva lehet beállítani, ekkor az
adott oszlop fejlécének színe kékre változik.
Az alapadatok ajánlott feltöltési sorrendje:
1. Konyhák
2. Intézmény csoportok
3. Intézmények
4. Étkezési típus csoportok
5. Étkezési típusok
6. Időszakok
7. Szakfeladatok
Intézmények
Egy intézmény van a rendszerben telepítés után. Új intézmény felvételénél a NÉV, az INTÉZMÉNY CSOPORT és
a KONYHA kitöltése kötelező. Ne felejtsük el a központi kódot!
Intézmény csoportok
Itt csak egy nevet kell megadni, amit az intézményeknél kell hozzárendelni az intézményhez.
Étkezési típusok
Ide a személyek által igénybe vett étkezési fajtákat kell felvinni. Általában ezek pl. az egyszeri étkezés, a
háromszori étkezés, stb.
Az ÁR mezőben az általunk a vendéglátónak egy adagért fizetett bruttó árat kell megadni. A DÁTUM pedig az
ár érvényességének kezdete. Módosításkor a program automatikusan átvezeti az előző árat a megfelelő
mezőkbe (ELŐZŐ ÁR), tehát a módosítás előtti aktuális ár átkerül az ELŐZŐ ÁR-ba, a beírt új ár pedig az ÁRba.
Étkezési típus csoportok
Itt szintén csak egy nevet kell megadni, amit az étkezési típusoknál kell hozzárendelni az étkezési típushoz.
Konyhák
A konyháknál a NÉV megadása kötelező. A konyhát az intézményhez kell hozzárendelni. A megrendelés
készítése során meg kell adni a konyhát, emlyhez tartozó intézményeknek készíti el a program a
megrendelést.
Időszakok
A bal oldali táblázatban láthatók az időszakok azonosító adatai: azonosító, kezdő dátuma, vége dátuma,
napjai száma. A jobb oldalon pedig a napok valamint a beállításukhoz szükséges elemek.
Időszakot módosítani nem lehet.
Új időszak megadására két lehetőség van:
1. Az Ú j gombbal bevihető az időszak kezdete és vége. Tárolása után a hónap első és utolsó napja
van kiválasztva az időszakhoz. Ezt módosíthatjuk a jobb oldalon. Két kijelölt nap közötti napokat a
két nap közé jobb egérgombbal való kattintással lehet egyszerre kijelölni. (A szombatok és
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vasárnapok kimaradnak a kijelölésből.) Ezután a M ód osít ást tár ol gombbal lehet tárolni a
beállítást.
2. A másik lehetőség, hogy a jobb oldalon az év, hónap kiválasztása után kijelöljük a szükséges
napokat és az Ú jat tá r ol gombbal tároljuk a beállítást. EZ AZ AJÁNLOTT MÓDSZER.

7. kép

Az időszak eltolható a felül látható föl-le nyíllal („Időszak eltolása” mező) ill. a mezőbe beírt számmal előre
és hátra hat héttel.
Az alsó T örö l gombbal egy egész időszakot törölhetünk. A jobb oldali Tö röl gombbal egy időszak
napjait lehet nem kijelöltté tenni.
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Befizetés
A “Befizetés” főmenüpont alatt a következő műveletek, funkciók vannak:
1. Betöltés – befizetések betöltése elektronikus úton: adott mappából, floppyról vagy Internetről
2. Betöltött – az előző pontban betöltött B lapok ill. lemondások megtekintése, nyomtatása
3. Kézzel rögzített – a befizetési adatok rögzítése „kézzel” és megtekintésük

Betöltés

8. kép
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Befizetés
Az intézményi programokból szöveges fájlokban érkeznek az adatok.
A fájlnév felépítése a következő:
- BF<intézmény központi kód><időszak központi kód>
fej adatok
pl.: BF010505 = 01-es intézmény, 0505-ös időszak
- BT<intézmény központi kód><időszak központi kód>
tétel adatok
- BN<intézmény központi kód><időszak központi kód>
nap adatok
A BF kezdetű fájlban érkeznek a B lapok fej adatai (intézmény, időszak, étkezési típus, stb.). A BT fájlban
kapjuk az adott B lapon szereplő személyek befizetési adatait. A BN fájlban pedig a személyek befizetett
napjai érkeznek.
A fájlokat küldhetik floppyn, ftp-n vagy valamilyen egyéb adathordozón.
A betöltés ennek megfelelően háromféleképpen történhet:
1. Floppyról
2. FTP szerverről letöltve
3. Egy megadott könyvtárból, ahova már bemásoltuk a fájlokat
A. Először mindenképpen az időszakot kell megadni.
B. Másodszor ki kell választani a betöltés forrását. Floppy esetén a program kéri, hogy tegyük be a
meghajtóba a lemezt, ha még nincs benne. A beviteli mezőben “a:\” jelenik meg. Ha egyéb mappából
szeretnénk betölteni, akkor először ki kell választani a beviteli mező jobb oldalán levő kis gombbal a
mappát (vagy be kell írni), ahol a fájlok találhatók. Ezután meg kell nyomni a Mapp a gombot. Erre
megjelennek a betölthető intézmények az “Intézmények” listában.
C. Mindegyik intézmény előtt egy jelölőnégyzet található. Ezekkel szabályozhatjuk a betöltendő adatokat.
Amelyik intézmény ki szeretnénk hagyni az elől vegyük ki a pipát.
D. Jobb oldalon látható a betöltés napló. Itt jelennek meg a betöltés folyamán a műveletek leírásai:
a. Forrás
b. Időszak
c. Hiányzó intézmények keresése, listája
E. Adatok betöltése
A betöltés után a “Betöltött” panelen megjelennek az adatok.
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Betöltött
A betöltés után a “Betöltött” panelen megjelennek az adatok.
Felül láthatók a B lapok fej adatai: sorszám, időszak, Intémény, étkezési typus, ár, felvétel dátuma.
Alul a lemondások adatai: név, osztály, dátum, idpszak, hét, nap, ár.
A felül látható szűrő mezőkkel lehet szűkíteni a megjelenített adatok mennyiségét. Az intézményt, az
időszakot és a hényadik befizetés értékét lehet beállítani.

9. kép
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Kézzel rögzített
Ha csak papíron állnak rendelkezésre az intézmények befizetési adatai, akkor ezt a funkciót kell
használnunk.

10. kép

A felső táblázatban (“Befizetések”) láthatók a befizetések fő adatai: egyedi azonosítója (a program adja),
típus, időszak, hét, intézmény. A típus értke lehet: “B” – befizetés, “P” – pótbefizetés, “L” – lemondás. Az
alsó táblázatban annak a befizetésnek a részletes adatai láthatók, amelyik a felső táblázatban éppen ki van
választva (a képen pl. a 2. sor). Alatta láthatók az összesített adagszámok a hét napjaira.
Az ablak felső részén a szűrőparaméterek adhatók meg: intézmény és időszak. Vagy az összeset vagy csak
a kiválasztottat jeleníthetjük meg.
Új befizetés, pótbefizetés ill. lemondás felvitele az Új gomb lenyomásával kezdeményezhető (11. kép).
Meglevő adat módosítása a Mód osí t gombbal lehetséges. Ugyanaz az ablak jelenik meg, mint az új
rögzítésekor.
Törölni a Tör öl gomb lenyomásával lehet. Ilyenkor megjelenik egy kis almenü,
amelyből kiválasztható, hogy a teljes befizetést vagy csak az adott befizetés egy
étkezési típusát akarjuk törölni.
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11. kép

Itt a következő adatokat kell kitölteni ill. kiválasztani:
-

típus: befizetés, pótbefizetés, lemondás (utóbbinál pozitív adatgszámokat kell megadni)
intézmény (a mező mellé kiírja az intézmény csoportját)
idpszak
étkezési típus (mellé kiírja az étkezési típus csoportját)
adagok
bevétel

Az adagoknál szürke háttérszínnel jelennek meg az időszakhoz nem tartozó napok. Ezekbe ne írjunk
értéket! A bevétel kitöltése nem kötelező.
A Tá rol gombbal lehet véglegesíteni a bevitt adatokat.
Ha beírjuk a befizetett értékeket, akkor a program tárolja őket a bevételek között (ld. 5. pont – 17. oldal).
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Megrendelés
Itt készíthető el a megrendelés a vendéglátó számára.

12. kép
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Megrendelés
A Megrendelés ablakban (12. kép) két panel tlálható:
- Megrendelés
- Tallózás

Megrendelés
A megrendelés a B lapokból készül egy hétre. Meg kell adni a következő paramétereket:
- Típus: befizetés, pótbefizetés, lemondás
- Konyha
- Időszak, hét
- Intézmény csoport
- Pótbefizetés hete
- Lemondás hete
Típus:
- Befizetés választása esetén a középen levő „Megrendelések” táblázatba a program kigyűjti a B lapokból
a megrendelendő adagokat. Ilyenkor felül a jobb oldalon megjelenik a pótbefizetés és lemondás hetének
kiválasztását lehetővé tevő jelölőnégyzet. Ha kipipáljuk, akkor megadhatóvá válik a pótbefizetések és
lemondások időszaka és hete, az ablak alján pedig a pótbefizetések és lemondások kis táblázata is. A
program a megrendelés mellé kigyűjti a külön megadott hétre a pótbefizetést és lemondást is.
- Pótbefizetés választásakor csak a pótbefizetésként rögzített adagokat gyűjti ki a program a középső
táblázatba.
- Lemondás esetén pedig csak a lemondásként rögzített adagokat gyűjti ki.
A Megrendelés táblázatba a program étkezési típusok szerint kigyűjti a megadott hétre, külön minden napra
a B lapokból (ill. pótbefizetésekből vagy lemondásokból) az adagszámokat és kiszámítja az értéküket, ami a
vendéglátónak fizetendő, tehát az étkezési típusoknál megadott árral számolt érték. Az alul található két kis
táblázatba pedig a jobb felső részen megadott hetekre összegezve (csak étkezési típusok szerint) a
pótbefizetéseket ill. a lemondásokat. Ezek viszont nem naponként, hanem étkezési típusonként összegezve
jelnnek meg. A jobb alsó részen található Összegzés e három táblázat végösszegeit tartalmazza, valamint
nettóra és áfára bontja a végeredményt, a vastagbetűvel, zöld alapon írt “Összesen” értéket.
A kigyűjtés végén az „Intézmény” mezőbe bekerülnek a megadott konyhához tartozó intézmények nevei
valamint az Összesen sor is. Itt lehet kiválasztani, hogy mit szeretnénk látni a táblázatokban a kigyűjtött
adatok közül. Összesen esetén az összes intézmény összesített adatait látjuk, egy intézmény esetén pedig
csak annak az adatait.
A listázás után tárolni kell az eredményt, mert csak ekkor jelenik meg a „Tallózás” panel táblázatában (13.
kép) és csak így lehet kinyomtatni is.
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Tallózás
Itt lehet megtekinteni, törölni és nyomtatni a tárolt megrendeléseket.

13. kép

Kicsit bonyolultnak tűnhet ez a panel. A felül, bal oldalon látható táblázat tartalmazza a rögzített
megrendelés fő azonosító adatait: sorszám (a program adja). Típus, intézmény csoport, konyha, időszak,
hét. Ezek tehát a megrendelés listázásakor általink megadott paraméterek, plussz a sorszám. Mellette, a
jobb oldalon találhatók a kigyűjtött intézmények; ezek tartoznak a megadott konyhához. Középen láthatók a
kiválasztott intézmény étkezési adatai étkezési típusok szerint. Ez volt a megrendelés panelen küzépen. Alul
pedig két tblázat, a lemondások és a pótrendelések láthatók. A jobb alsó sarokban ismát az összesítés
íródik ki.
Két lehetőségünk van ezen a panelen:
- Törlés
- Nyomtatás
Törlés
A törlés a teljes megrendelést törli.
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Nyomtatás
A Ny omt at ás gomb lenyomására megjelenik a Nyomtatás paraméterei ablak.
A program először intézményenként külön lapra kinyomtatja a konyhához tartozó intézmények
megrendeléseit (14. kép), végül pedig a megrendelés összesítőjét (15. kép).

14. kép

A lap tetején feltünteti a konyhát, az időszakot, a hetet és a megrendelés sorszámát, valamint (jobbra) a
program tulajdonosát.

15. kép
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Lekérdezések

6

Bevét/Kiadás
A befizetés és megrendelés során bevitt, rögzített adatokból a program automatikusan tárol bevételeket és
kiadásokat. Ezek kezelése, nyomtatása történik ebben a menüben.

Bevételek

16. kép
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Lekérdezések
A bevételeknél láthatók az intézmények befizetései időszakonként és étkezési típusonként. Az előírás
oszlopban a befizetésnél beírt érték szerepel, a “Befolyt” oszlopban az általunk rögzített (ld. később) értékek
összege, z “Eltérés” oszlopban pedig a kettő különbsége látható. Ha van eltérés, akkor az a sor piros színű,
ha nincs akkor fekete.
A Téte le k gombra kattintva (vagy dupla kattintással a kívánt soron) megnyílik az aktuális intézmény
sorhoz tartozó bevét tételek ablak.

17. kép

Itt lehet rögzíteni az intézmény “befizetéseit” az Ú j gomb megnyomásával. Ekkor meg kell adni egy
bankkivonatszámot, a dátumot és az értéket. (Megadható egy megjegyzés szöveg is.) A Mó dos í t
gombbal egy meglevő tételt lehet megváltoztatni, a T öröl gombbal pedig törölni. Kilépés után a “Befolyt”
oszlop értéke már az új adatot mutatja.
A tábálzatot ki is nyomtathatjuk a Nyomta t gombbal.
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Kiadások

18. kép

Ebben a táblázatban a megrendelés tárolásakor keletkező (a program által automatikusan, a háttérben
tárolt) megrendelés értékek (azaz kiadás értékek) láthatók. Amennyiben mondjuk a bankszámlánkról
átutaljuk a megfelelő összeget a vendéglátónak, itt rögzíthetjük ezt. Legalul találhatók az összesített értékek
– “Összesen”.
A Kiv ona t gombra kattintva (vagy dupla kattintással a kívánt soron) megnyílik az aktuális sorhoz tartozó
kiadás kivonata ablak. Beírandó a bankkivonat száma és dátuma. Ez megjelenik a táblázat megfelelő
oszlopaiban.
Felül található néhány szűrési paraméter: intézmény, időszak, van kivonat. Ez utóbbival lehet csak a
kivonattal rendelkező sorokat megjeleníteni.
Ki is nyomtathatjuk a táblázatot a Ny omt at gombbal.
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Lekérdezések
A lekérdezések menüben pillanatnyilag a következő lekérdezések és az adatküldés található:
- Főkönyvi feladás
- Éves összesítő
- Lemondások, pótrendelések
A lekérdezések paraméterei a táblázatok fölött állíthatók be, amint a képeken is látszik. A lista lekéréséhez a
List áz gombot kell megnyomni. A képernyőn láthetó táblázat kinyomtatásához a Nyo mt at gombot kell
lenyomni.

Főkönyvi feladás
Feladás a főkönyv számára szakfeladatok és étkezési típusok szerint

19. kép
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A lista paraméterei:
- megrendelés
- intézmény csoport
A képen látható, hogy a feladás három táblázatból áll, összhangban a megrendeléssel. Felül a megrendelési
adatok, alul pedig a lemondási ill. pótrendelési adatok láthatók intézményenként, szakfeladatok szerinti
bontásban, nettó és áfa értékben. Az összesen sorok pirosak.

Éves összesítő
Éves kiadás-összesítő

20. kép

A lista paraméterei:
- intézmény
- időszakintervallum (tól-ig)
Ez a lista egy intézmény kiadásait és adagszámait gyűjti ki étkezési típusonként a megadott időszakokra (ez
utóbbi lehet egy is). Az értékeket nettóra és áfára bontja. Az étkezési típusok értékeit időszakonként
összegzi (ezek a sorok piros színűek). Legalul láthatók az összesített értékek.
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Lemondások, pótrendelések
Lemondások és
pótrendelések

A lista paraméterei:
- időszak, hét
- konyha

21. kép

A lista egy megadott hétre az adott konyhához tartozó intézményekre gyűjti ki intézményenként és étkezési
típusonként a lemondásokat és pótrendelések adagszámait és értékeit. Az értékeket nettóra és áfára bontja.
Intézményenként összegzi az adatokat (ezek a sorok piros színűek). Alul láthatóak az összesített érték.

Heti megrendelés-összesítő
Heti megrendelésösszesítő intézmény
csoportonként

A lista paraméterei:
- időszak, hét
- konyha
- típus

22. kép

A lista egy megadott hétre az adott konyhához tartozó intézményekre gyűjti ki intézmény csoportonként és
étkezési típusonként, naponként vagy a megrendelések vagy a pótrendelések vagy a lemondások
adagszámait.
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Bevételi feladás
Bevételi feladás étkezési
típus csoportonként

A lista paraméterei:
- időszak, hét

23. kép

A lista egy megadott időszakra kigyűjti intézményenként a gyermek és nem gyermek étkezési típus csoport
étkezéseinek bevételi értékét - nettó, bruttó és áfa bontásban. Ehhez az szükséges, hogy az étkezési típus
csoport törzsben két csoport legyen megadva: „Gyermek” és „Felnőtt” (és persze ennek megfelelően
legyenek beállítva az étkezési típusok).

Gyermek étkezők adagszámai
Gyermek étkezők
adagszámai –
megrendelés, lemondás

A lista paraméterei:
- időszak-intervallum
- intézmény

24. kép

A lista egy megadott intézményre, egy időszak-intervallumra időszakonként kigyűjti a megrendelések +
pótrendelések ill. lemondások adagszámait két-két sorba, a lista végén összegezve őket.
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Szerviz

A “Szerviz” menüben a következő funkciók találhatók:
- Programbeállítások: a program működését befolyásoló paraméterek, beállítások
- Felhasználók: a programot használók és jelszavuk karbantartása
- Szállítók: a számlán szereplő szállító karbantartása
- Adatbázis mentése/visszatöltése: az adatbázis biztonsági mentése és a mentett adatbázis
visszatöltése
- Évzárás/évváltás/adattörlés: három funkció van itt – évzárás, évváltás, adattörlés
- Programfrissítés: a program újabb verzióira való átálláskor kell lefuttatni
- Hibanapló
- Rendszernapló: minden adatbázis-művelet bekerül egy naplóba, ezt lehet itt megtekinteni
- Adatbázis

Programbeállítások
1. Registry
Adatbázis (DataBase): ha az adatbázist nem a programot futtató számítógépen akarjuk elhelyezni, akkor
ide kell beírni az adatbázis helyét. Pl. „HostName:\MultiSchool\Adat”, ahol a HostName a gazdagép
neve, amelyiken az adatbázis található. Az adatbázis fájlt nekünk kell átmásolnunk a „C:\Program
Files\MultiSchool\Adat” könyvtárból, neve: „Mschool.gdb”.
InterBase útvonala (InterBasePath)
Isc4 adatbázis (Isc4)
InterBase telepítettségének ellenőrzése (InterBaseInstall)
A program verziója (Version)
A fenti beállításokat nem ismertetjük, mert megfelelő ismeretek nélkül tilos a módosításuk.
EZEKET AZ ÉRTÉKEKET CSAK AKKOR MÓDOSÍTSA, HA ISMERI A JELENTÉSÜKET!!!
2. Színek
Néhány, a programban használt szín beállítása.
3. 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 a központban ill. a szervizben (info@mdatsoft.hu)
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4. Egyéb
Pénznem: Ft vagy Euro lehet.
Áfakulcs (étkezés befizetés/étkezési hozzájárulás/előző): áfakulcsok. Az előző áfakulcs akkor használandó ha áfakulcsváltozás történik. Pl. 12%-ról 15%-ra emelkedik 2004. január 1-től. Ekkor a decemberi
lemondásokat (és egyéb jóváírásokat) 12%-kal kell bontani a számlán, a befizetést pedig 15%-kal. Tehát
az előző áfakulcsba 12-t kell írni. Ha viszont lenne decemberi és januári lemondás is (modjuk a februári
befizetéskor), azt már nem tudja kelzelni a program, tehát később sajnos már nem lehet meghagyni a
decemberi lemondásokat!
Lehetőség van adómentesre állítani, de ekkor feltétlenül 0-ra kell állítani a két áfakulcsot! Ilyenkor meg
lehet adni a kulcs feliratát a számlán, ezt írja ki az áfakulcs helyére: pl. „adómentes”.
SZJ (étkezés befizetés): az étkezés SZJ száma
Alapértelmezett város: a személy felvitelekor ez automatikusan beíródik a címbe.
Intézmény neve: a regisztrációnál megadott intézmény nevet lehet itt átírni, ha szükséges.
Mentésre figyelmeztet: az itt beállított naponként kilépéskor figyelmeztet a mentésre.
A program működése: éles/próba. Próba esetén a számlára/nyugtára rákerül a következő felirat: „Próba
számla/nyugta – elszámolásra nem alkalmas”
Nyomtatás: nyomtatóra/képernyőre/fájlba. Mindent (a számlát is) nyomtatóra ill. képernyőre vagy fájlba
nyomtat.

Felhasználók
Itt lehet a program felhasználóit karbantartani, de csak a SYSDBA felhasználó teheti ezt meg. Csak az itt
megadott nevek közül valamelyikkel lehet a programba belépni. A program telepítésekor egy felhasználó
létezik: SYSDBA. Ezt nem is lehet törölni.
A jelszavát mindenki maga állíthatja be. A jelszó törlés akkor javasolt, ha újat akar beállítani valaki, vagy
esetleg elfelejti. A SYSDBA jelszava nem törölhető.

Adatbázis mentése, visszatöltése
Időnként (lehetőleg minél sűrűbben) érdemes az
adatbázist
elmenteni
(ami
egyébként
az
adatbázisfájl méretét is drasztikusan csökkentheti,
ha utána visszatöltjük) arra az esetre, ha valami
történne a számítógéppel. Ekkor csak a programot
tudjuk újra telepíteni (és vele az üres adatbázist),
az adataink viszont elvesznek. Ha van mentésünk
floppy lemezen (vagy egyéb helyen), akkor viszont
vissza tudjuk állítani az utolsó mentéskori állapotot.
25. kép
A program először mindenképpen merevlemezre
ment (a mentett fájl neve: “Mschool.gbk” a C:\Program Files\MultiSchoolKozpont\Adat mappában), majd a
megadott mappába (ami lehet floppy is – ez esetben „a:”-ot kell beírni) másolja, ha kértük.
Ha a floppy-n kevesebb a hely, mint az MCenter.gbk mérete, akkor tömöríti, amihez szükség van az ARJ
programra a C:\ mappában. Ha nincs elérhető Arj.exe a számítógépen, akkor a következő üzenetet kapjuk:
„Tömörítési hiba: a:\MCenter.arj”. A floppy-n az “MCenter.arj” keletkezik. A visszatöltéshez csak be kell tenni a
lemezt, majd a Vissz a tölt és gombra kattintani. A képernyőn olvasható az utolsó mentés és
visszatöltés időpontja. A "Szerviz"-ben beállítható, hogy milyen gyakran (hány naponként) figyelmeztessen a
program kilépéskor arra, hogy menteni kellene.

Évzárás, évváltás, adattörlés
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Évzárás
Az évzárás célja, hogy eltegyük az adatainkat egy
helyre, ahonnan később bármikor elővehetjük őket,
majd töröljük az étkezési adatokat (B lapok, jóváírt
lemondások, stb.). Így egy „üres” programmal
kezdhetjük az évet.
Az évzárás bármikor lefuttatható. Meg kell adni a zárt
év jelét (pl. 2003, vagy 0304, de lehet bármi). Ezen a
néven létrejön egy új könyvtár az ADAT könyvtár alatt.
Ebbe kerül az aktuális adatbázis. De előtte a program
ellenőrzi, hogy van-e már ilyen jelű zárás. Ezután
kezdődik a forgalmi adatok (étkezési adatok) törlése,
amihez megerősítést kér a program. Végül visszaállítja
a sorszámokat: számlaszám, B lap sorszám, megrendelés sorszám.

26. kép

Évváltás
A jobb oldalon láthatók a sárga táblázatban a lezárt évek jelei, illetve
létrehozásuk időpontja. Ezek közül rákattintással ki kell jelölni egyet,
majd az É vvá lt ás gombra kattintva aktuálissá tenni. Ez
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a program ekkor átvált az adott év
elmentett adatbázisára. A Vissz avá ltá s-sal tudunk az aktuális
évre (azaz adatbázisra) váltani. Évváltást és visszaváltást az aktuális
évre csak a SYSDBA felhasználó végezhet. 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 tlál, akkor felszólít a programfrissítés
lefuttatására.

27. kép

Adattörlés
Ezzel a forgalmi adatokat ill. az alapadatokat lehet törölni a rendszerből (pl. gyakorlás után). Az alapadatok
törlése előtt megerősítést kér a program!

Programfrissítés
A program állandóan változik, fejlődik, új funkciók kerülnek bele, a régiek módosulnak. E változások
átvezetáse a saját rendszerünkbe a programfrissítés.
A programnak van egy három számjegyből álló verziószáma, pl. “4.5.9”. A program tartalmazza a saját
verzióját és az adatbázis (Mschool.gdb) szintén. Amikor a program változik, új számot kap, ami eggyel
nagyobb, mint az előző, tehát pl. “4.6.0”. Ezt a programot (MultiSchoolKozpont.exe) kapja meg a felhasználó
(CD-n, floppy-n vagy internetről letöltve).
A program frissítése két lépésből áll:
1. A frissítő fájlok telepítése (bemásolása): ezek MultiSchoolKozpont.exe,
VerUpgrade.txt
2. A programfrissítés lefuttatása a programban (”Szerviz/Programfrissítés” menü)

VerInform.rtf,
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A frissítő fájlok telepítése
Egyszerűen be kell másolni a MultiSchoolKozpont.exe, VerInform.rtf és VerUpgrade.txt nevű fájlokat a
MultiSchoolKozpont könyvtárba.
Ezután kell elindítani a programot.
A programfrissítés lefuttatása a programban
Amikor a program elindul, ellenőrzi, hogy milyen verziójú saját maga és az adatbázis. Ha a kettő nem
egyezik meg (pl. a program 4.6.0, az adatbázis pedig 4.5.9), akkor kiírja, hogy:

A 28. képen a frissítő ablak látható.
A bal oldalon az aktuális verzió és az új verzió számjele. Alul a frissítési információk. Ezek felsorolják a
változásokat a különböző változatoknál. Néha vannak utasítások is (kék színnel), amiket végre kell
hajtanunk az új program megfelelő működéséhez: pl. Mielőtt elkezdi a munkát, kérem, ellenőrizze! A frissítési

28. kép

információk kinyomtathatók a jobb alsó sarokban található N yom tat gombbal (ajánlott).
A jobb oldalon a frissítő utasításokat tekinthetjük meg, alatta pedig a frissítés eredménye látható majd (bár
ezek megjelenítése elsősorban nyomkövetési, hibaellenőrzési szerepet játszik).
A Fr iss ít és gomb megnyomása után kezdődik a programfrissítés előkészítése. Ha kész, akkor a
következő üzenet jelenik meg: “A frissítés előkészítése kész. Folytatja?”. Igen válaszra megtörténik a frissítés,
egy rövid időre megjelenik egy fekete színű DOS ablak. Nem esetén nem történik meg a frissítés, de pl.
megnézhetjük a frissítő utasításokat. Az Eredmény panelen megjelennek a végrehajtott utasítások. Hiba
esetén a „Kinyomtatja az eredményt? (Ajánlott)” kérdés jelenik meg. Az eredmény kinyomtatása hasznos lehet
a hibakeresésben, úgyhogy érdemes megcsinálni.

31

Szerviz

Hibanapló
A program a futása során fellépő hibákat folyamatosan naplózza. A naplófájl betölthető és megtekinthető.

Rendszernapló
A rendszernaplóba minden adatbázis-művelet bejegyzésre kerül. Ezeket itt lehet megtekinteni, de csak a
SYSDBA felhasználó teheti ezt meg. Tárolódik a felhasználó, aki a műveletet végezte, a művelet (INSERT:
új adat felvétele, DELETE: adat törlése, UPDATE: adat módosítása), a módosított tábla, az adat azonosítója
(pl. étkezési típus vagy díj azonosítója), és a művelet időpontja.

29. kép

Adatbázis
Itt az adatbázissal kapcsolatos néhány teendő vegezhető el.
1. Lekérhetők az adatbázis információk (felhasználók számára nincs jelentősége)
2. Elvégezhető az „adatbázis rendezése”. Tulajdonképpen az átmeneti táblák kiürítése; kicsit csökkenti az
adatbázis méretét és felgyorsítja a lekérdezéseket.
3. Az adatbázis elküldése E-mailben. Probléma esetén néha célszerű elküldeni a szerviznek az adatbázis
fájlt, mert így gyorsabb a hiba felderítése, kijavítása. Ez a funkció E-mailben küldi el a beállításoknak
megfelelő címre a fájlt. Először egy backup-ot csinál (Mschool.gbk), mint a mentésnél, majd ennek
méretétől függően tömörít ha szükséges. Ezután megjelenik az E-mail küldés ablak, ahol elküldhető a
fájl; a To lehetőleg a következő legyen „info@mdatsoft.hu”. A levélhez szöveg is írható.
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FÜGGELÉK
A programhoz a következő könyvtárak és fájlok tartoznak:
Program Files\MultiSchoolKozpont
MultiSchoolKozpont.exe
MultiSchoolKozpont.log
MultiSchoolKozpont.res
VerInform.rtf
VerUpgrade.txt

- program
- hiba fájl
- erőforrás fájl
- Word dokumentum a verzió-frissítő információkkal
- Szövegfájl a programnak szóló verzió-frissítő utasításokkal
(ezeket futtatja le frissítéskor)

Program Files\MultiSchoolKozpont\Adat
MCenter.gdb

- adatbázis (mentés után keletkezik még az Mschool.gbk fájl)

Program Files\MultiSchoolKozpont\Help
MCenter.hlp
MCenter.cnt

- help
- help tartalomjegyzék

Program Files\MultiSchoolKozpont\Kep
MultiSchoolKozpont.ico

- program ikonja

Program Files\MultiSchoolKozpont\Segedlet
FelhasznaloiSegedlet.doc

- program felhasználói dokumentációja
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