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WebCallidus Pc Kliens
Felhasználói kézikönyv


1. Előszó
	Ön a WebCallidus Pc Kliens felhasználói útmutatóját olvassa.
A WebCallidus egy kis, és közepes vállalkozások számára készített ügyviteli rendszer, mely két részből tevődik össze. Van egy bizonyos Online webes felület, melynek használatához mindenképp internet hozzáférés szükséges. Továbbá van egy ún. Offline felület "ez a WebCallidus Pc Kliens", melynek segítségével internet kapcsolat nélkül is tud ügyviteli munkálatokat végrehajtani.
2. Első lépések
	Mivel a szoftver használata jogosultságfüggő, így a munkálatok megkezdéséhez szükséges egy felhasználónév és egy ahhoz tartozó jelszó.
A program elindítása után, amennyiben Ön rendelkezik ilyen felhasználónévvel és jelszóval, akkor ezek megfelelő helyre történő beírását, majd az „Enter” billentyű lenyomását követően különféle feladatokat végezhet el.
	Azt, hogy az adott felhasználó milyen tevékenységet végezhet (pl.: számlakészítés, vonalkódos kivezetés stb.), az ún. Online webes felületen keresztül tudja beállítani, ugyanis az Offline felületen belül a parancsikonok láthatósága jogosultságfüggő.
	A sikeres belépést követően Ön a kezdőlapot láthatja, ahol a különböző, folyamatok elindításához szükséges parancsikonok helyezkednek el.
	Ahhoz, hogy a munkát megkezdhesse, először is fel kell vennie (rögzítenie kell) bizonyos adatokat a WebCallidus Online felületére, melyek pl. a bizonylat kiállításához szükségesek. Ezek az ún. törzsadatok, amik meghatároznak egy adott árutípust, cikket, szállítót, vagy vevőt.
Ha a megfelelő adatok felvitele korábban megtörtént, és már a programba is belépett, akkor érdemes a „Kommunikáció” menüponton belül egy „Teljes kommunikációt” végrehajtani, hogy az adatok feldolgozásra kerüljenek. Ez után célszerű újraindítani a programot.
3. Számla készítése
	A "Számlakészítés" menüpont lehetőséget ad új számla kiállítására.
Első lépésként ki kell választania az aktuális partnert. Ezt bal felső sarokban látható "Vevők" keresőikonra kattintva teheti meg. Az adott vevő kiválasztását követően az adatok automatikusan beíródnak az üres mezőkbe.
A kiválasztás mellett lehetőség van új partner felvételére, amit az "Új vevő" gomb megnyomásával tehet meg. Az adatok kitöltése egyértelműen van jelölve. Ennél az opciónál kötelező megadnia az adóazonosító számot.
Ha minden adatot megfelelően töltött ki, akkor a "Ment" gomb megnyomásával rögzíteni tudja az új partnert. A "Mégse" felületre kattintva mentés nélkül visszaléphet a partner listához.
	A partner listánál megtekintheti az újonnan felvitt partner nevét, és egyéb adatait, ha az megfelelően lett elmentve.
	Fontos beállítani a szoftver használata előtt a „Paraméterek” menüpontban az "Automatikus kommunikáció" idejét, ami meghatározza, hogy milyen időközönként frissítse az adatokat a program a webes felülettel összhangban.
	Lehetőség van bizonyos "Keresőkódot" megadni, mely az ügyfél rendszerből történő egyszerűbb kikeresését teszi lehetővé. Ezt nevezzük törzsvásárlói rendszerezésnek.
	Pl. Ha Ön kiállít a vevő-(k) számára egy kártyát, amin egy kód található. Ennek beolvasásával egyszerűbben és kényelmesebben keresheti ki az adott ügyfelet.

	A megrendeléshez tartozó árucikkeket, továbbá annak mennyiségét a "kézi rögzítés" menüpont segítségével tudja kiválasztani. Itt a "Keres" feliratú mezőbe beírhatja az adott cikk nevét, de lehetősége nyílik bizonyos cikkcsoportok, azon belül árutípusok alapján szűkíteni a keresést. Az aktuális tételt a kiválasztást követően a „Választ” gomb megnyomásával tudja rögzíteni. Amennyiben nincs több termék, amit rögzíteni szeretne, akkor a „Vissza” gombra kattintva léphet vissza a számla menüjéhez.
A már rögzített tételek megjelennek a képernyőn, ahol a kiállítást megelőzően még módosításokat hajthat végre úgy, hogy a módosítani kívánt cikk kiválasztását követően a "Módosít" ikonra lép. A "Módosít" menüpontban tudja az adott termék mennyiségét és árát megváltoztatni, ha az változtatást igényel.
Amennyiben a „Módosít” ikont lenyomja, akkor a felugró ablakon lehetőség nyílik a „Mennyiség” megváltoztatására, amit a „Mennyiség” felirat mellett a „Szerk.” gomb jelöl. A kívánt érték beírása után, ha a „Rögzít” billentyűre lép, akkor automatikusan a rendszer megváltoztatja a rögzített tételen a mennyiséget.
Viszont, ha az aktuális cikk árát is meg szeretné változtatni, akkor a „Módosít” menüponton belül a „Nettó ár” melletti üres „Szerk.” csempére koppintva azt megteheti. A megfelelő ár beírását követően itt a rendszer a „Rögzít” billentyű lenyomásával nem végzi el automatikusan a változtatást, csak ha ezt követően a „Felvesz” ikont is lenyomja.
A változtatások után a már rögzített tételeken látszik, hogy milyen módosításokat hajtott végre.
	Ezen túl meg kell adnia a számla keltezését, amit a vevő adatai alatt a "Kelte" felirat jelöl. A naptár keresőikonjára kattintva tudja beállítani az aktuális dátumot.
A mellette található "Fizetési mód" felületen kiválasztható az Online felületen keresztül már korábban rögzített fizetési módozat. Ez lehet akár készpénzes, vagy átutalásos és így tovább.
Mivel számla kiállításáról van szó, így mindenképpen meg kell adnia egy bizonyos "teljesítési napot"(ún. határidőt) hogy legkésőbb mely napon kerüljön kifizetésre az adott megrendelés.
	A bal alsó felületen található egy "OK-kiállít", valamint egy "Vissza" elnevezésű ikon.
Az előbb említett "Kiállít" jelölésre kattintva a számla kiállításának jóváhagyását teszi lehetővé a megfelelő adatok kitöltése után. Az ún. "Vissza" ikon megnyomásával a főmenübe léphet vissza úgy, hogy az eddig rögzített tételek elvesznek. (A program automatikus erre vonatkozó kérdést tesz fel.)
4. Múltbeli számlák
	Ezen a felületen jelennek meg a már kiállított számlák, aminek adatai oszloponként a bizonylat számból, Partner névből, Keltezésből, Fizetési módból és a Bruttó értékből tevődnek össze.
Részletes információt kérhet az "Info" ikonra kattintva, továbbá az aktuális számláról hiteles másolatot is készíthet a "Másolat" gomb megnyomásával.
A „Vissza” ikonra kattintva pedig a főmenübe térhetünk vissza.
5. Szállítólevél készítése
	Ez a menüpont a szállítólevél kiállítására alkalmas.
Hasonlóan, mint az új számla készítésénél, itt is első lépés a partner kiválasztása, amit a "Vevő" keresőgomb megnyomásával tud végrehajtani.
A partner adatai ugyancsak automatikusan a kiválasztást követően beíródnak a megfelelő helyre.
Ha az adott partner nem szerepel az eddig rögzített listán, akkor a kiválasztás mellett lehetőség van új partner felvételére, amit az "Új vevő" gomb megnyomásával tehet meg. Az adatok kitöltése egyértelműen van jelölve. Ennél az opciónál az alapvető adatok mellett kötelező feltűntetni az új partner adószámát.
Ha minden adatot megfelelően töltött ki, akkor a "Ment" gomb megnyomásával rögzíteni tudja az új partnert. A "Mégse" felületre kattintva mentés nélkül visszaléphet a partner listához. Ha az új partnert sikeresen felvette, akkor azt a partner listánál megtekintheti.
	A partner kiválasztása után a keltezés napját, továbbá a teljesítés dátumát is meg kell adni.
Ennek megadása úgy történik, mint az új számla kiállításánál, hogy a dátum melletti keresőikonra kattintva rögzítheti az aktuális dátumot, és ez alatt a „Telj.napja” feliratú felületen pedig a teljesítés napját.
	A "kézi rögzítéssel" tudja az aktuális árucikkeket kikeresni, majd hozzárendelni a szállítólevélhez.
Itt a "Keres" feliratú mezőbe beírhatja az adott cikk nevét, de lehetősége nyílik bizonyos cikkcsoportok, azon belül árutípusok alapján szűkíteni a keresést. Az aktuális tételt a kiválasztást követően a „Választ” gomb megnyomásával tudja rögzíteni. Amennyiben nincs több termék, amit rögzíteni szeretne, akkor a „Vissza” gombra kattintva léphet vissza a szállítólevél menüjéhez.
	A már rögzített tételek megjelennek a képernyőn, ahol a kiállítást megelőzően még módosításokat hajthat végre úgy, hogy a módosítani kívánt cikk kiválasztását követően a "Módosít" ikonra lép. A "Módosít" menüpontban tudja az adott termék mennyiségét és árát megváltoztatni, ha az változtatást igényel.
Amennyiben a „Módosít” ikont lenyomja, akkor a felugró ablakon lehetőség nyílik a „Mennyiség” megváltoztatására, amit a „Mennyiség” felirat mellett a „Szerk.” gomb jelöl. A kívánt érték beírása után, ha a „Rögzít” billentyűre lép, akkor automatikusan a rendszer megváltoztatja a rögzített tételen a mennyiséget.
Viszont, ha az aktuális cikk árát is meg szeretné változtatni, akkor a „Módosít” menüponton belül a „Nettó ár” melletti üres „Szerk.” csempére koppintva azt megteheti. A megfelelő ár beírását követően itt a rendszer a „Rögzít” billentyű lenyomásával nem végzi el automatikusan a változtatást, csak ha ezt követően a „Felvesz” ikont is lenyomja.
	Az "OK-kiállít" gomb megnyomásával véglegesíti és rögzíti a szállítólevelet. A "Vissza" ikonra kattintva viszont a főmenübe léphetünk vissza úgy, hogy a korábban rögzített módosítások elvesznek.
6. Múltbeli Szállítólevelek
	Ezen a felületen megtekintheti az eddig kiállított szállítóleveleket.
Az aktuális szállítólevélhez tartozó adatok Bizonylat számból, Partner névből, Keltezésből, és Bruttó árból tevődnek össze. Lehetősége nyílik, hogy az aktuális partner szállítóleveleit név szerint kikeresse a "Vevő név" beírásával. Ezen felül Hiteles másolatot is készíthet a "Másolat" menüpontot megnyomva.
	A megfelelő szállítólevél lekérdezése után a "Vissza" ikonra kattintva a főmenübe térhet vissza, ahol további feladatokat hajthat végre.
7. Bevételezés
	A bevételezés művelettel tud készletre venni cikket, amennyiben az Ön jogosultsága ezt lehetővé teszi.
A partner kikeresése után, meg kell adnia egy bevételezési bizonylatszámot, melynek helyét a "Bev. biz." felirat jelöl. Ezen felül a keltezés aktuális dátumát is rögzítenie kell.
	Ha az előző lépéseket sikeresen végrehajtotta, kezdődhet az adott cikk-(ek) bevételezése, amit a "Kézi rögzítéssel" kikeresve, vagy a vonalkód olvasóval tehet meg.
Amennyiben Ön használ vonalkód olvasót, azt úgy kell beállítani, hogy olvasás után két Entert küldjön még a vonalkód olvasó. Ebben az esetben kerülnek a tételek azonnal rögzítésre.
	A már bevételezett tételek megjelennek a képernyőn, ahol a bevételezés lezárását megelőzően még módosításokat hajthat végre a "Módosít" ikon használatával. A "Módosít" menüpontban tudja az adott termék mennyiségét és árát megváltoztatni, ha az változtatást igényel.
Amennyiben a „Módosít” ikont lenyomja, akkor a felugró ablakon lehetőség nyílik a „Mennyiség” megváltoztatására, amit a „Mennyiség” felirat mellett a „Szerk.” gomb jelöl.
A kívánt érték beírása után, ha a „Rögzít” billentyűre lép, akkor automatikusan a rendszer megváltoztatja a rögzített tételen a mennyiséget.
Viszont, ha az aktuális cikk árát is meg szeretné változtatni, akkor a „Módosít” menüponton belül a „Nettó ár” melletti üres „Szerk.” csempére koppintva azt megteheti. A megfelelő ár beírását követően itt a rendszer a „Rögzít” billentyű lenyomásával nem végzi el automatikusan a változtatást, csak ha ezt követően a „Felvesz” ikont is lenyomja.
	A bevételezési bizonylatot az „Ok-Kiállít” gomb megnyomásával állíthatja ki.
8. Vonalkódos kivezetés
	A "vonalkódos kivezetés" menüpont segítségével már lehetősége van gyorsan kivezetni készletét, amennyiben használ vonalkód olvasót.
Lehetőség van a vevőre rákeresni, mivel a program alapesetben nem ismeri a vevőt.
Abban az esetben, ha az Online felületen az adott partnerhez lett rendelve szállítási cím, akkor a vevő kiválasztását követően megjelenik egy bizonyos „Telephely” felirat, ahol ezt rögzíteni tudja.
Mivel a számítógép összeköttetésben van a pénztárgéppel, melyhez egy vonalkód olvasó is csatlakozik, így elegendő az eladásra szánt terméket a vonalkód olvasóval leolvasni. Természetesen itt is él az ún. "Kézi rögzítés", ahol manuálisan rákereshet az adott árucikkre, de akár a "Keresőkód" megadásával is sikeresen végrehajtható ez a művelet. Továbbá lehetősége van a kivezetés véglegesítése előtt módosítani a kiválasztott termék mennyiségét és árát, amit hasonlóképp tud kivitelezni, mint a „Számla készítésénél” „Szállítólevél készítésénél”, továbbá a „Bevételezésnél”.
	Az adott árucikkek rögzítését követően kiállíthatja a bizonylatot az "OK-kiállít" gomb lenyomásával. (Ha a pénztárgép összeköttetésben van a számítógéppel, akkor a „készp.fizet” gomb megnyomásával tudja kiállítani a bizonylatot, és egyúttal a számlán is rögzítésre kerül.
	FIGYELEM: Abban az esetben, ha - Pl. Még sem a már vonalkód olvasóval rögzített tételre van szüksége az aktuális vevőnek, akkor mindezt a pénztárgépen keresztül tudja "sztornózni". Ez azért is fontos, mert ha a WebCallidus Pc Kliens felületén keresztül törli az adott cikket, akkor a pénztárgép elszámolásában nem kerül visszavonásra.
9. Egyéb mozgás
	A WebCallidus Online szoftverén a Mozgások törzsadatban felvitt egyedi készletmozgás típusokat lehet ezen a felületen alkalmazni.
	Lehetősége van akár olyan készletmozgás típust is megadni, ami pl. a sérült termékre vonatkozik, és így a "Selejt" elnevezést kapja, de akár hozhat létre visszahozott termékre vonatkozó mozgás típust is, ami pl. a "Viszáru" névvel lesz ellátva.
FONTOS, hogy mindenképpen fel kell tűntetnie az adott mozgás típust, mert csak abban az esetben engedi a program az adott cikkek rögzítését.
Figyelemmel kell lenni a mozgásra, hogy az pozitív, vagy adott esetben negatív hatással van a készletre. (pl. selejt az negatív, a viszáru pedig pozitív)
	Szükséges egy Bevételezési bizonylatszámot megadnia. Ezt a "Bev. biz." feliratú négyzetbe lehet feltűntetni.
Továbbá a "Kelte" felirat alatti négyzetben meg kell adni a keltezés pontos dátumát.
	Ha minden adatot beírt a megfelelő helyre, továbbá a mozgás típus is rögzítve lett, akkor kiválaszthatja az adott cikket, illetve annak mennyiségét a "Kézi rögzítés" ikonra kattintva, de mindez a vonalkód beolvasásával is kivitelezhető.
	A tételek sikeres rögzítése után az "OK-kiállít" gomb megnyomásával állíthatja ki az aktuális készletmozgásról szóló bizonylatot.
10. Múltbéli készletmozgások
	A múltbéli készletmozgások menüpont segítségével tekintheti át a már eddig rögzített készletmozgásokat. A pontosabb visszatekintés érdekében a képernyő jobb felső részén található "Mozgás" legördülő ablakot tudja használni, ahol ugyanis mozgás típusonként szűkítheti a keresést.
Az itt található "Info" gomb megnyomásával részletes információt kérhet tételenként az aktuális bizonylatról (cikk megnevezés, mennyiség, nettó ár alapján). A "Vissza" ikonra kattintva visszaléphet a vizsgált bizonylathoz, amiről hiteles másolat is készíthető a "Másolat" menüpont használatával.
	Ez alatt található a múltbéli készletmozgások menüjéből történő visszalépést biztosító "Vissza" gomb, melyre kattintva a Főmenübe térhet vissza.
11. Lekérdezés
	A lekérdezés kapcsán megfigyelheti, hogy milyen készletmozgás történt az adott napon, vagy a beállított időintervallumon belül. Lehetőség adódik a keresés készletmozgás típusonként történő szűkítésére a "Szűrés" felirat melletti legördülő ablakon keresztül.
	Mindez áttekinthető 1. "Részletes" és 2. "Összesített" táblázatban is.
	1. A "részletes" ikonra kattintva a bizonylatszámból, keltezésből, nettó és bruttó árból, valamint az adott készletmozgás típusából álló lekérdezést figyelheti meg.
	2. Az "összesített" ikon használatával a készletmozgás típusából, a nettó és bruttó árból álló lekérdezést lehet soron követni.
	A "Vissza" gomb megnyomásával léphet vissza a főmenübe, ahonnan további műveletek végezhet el.
12. Aktuális készlet
	Ebben a menüben tudja a készleten lévő cikkek, termékek listáját áttekinteni.
Lehetőség van az adott termék névszerinti keresésére, a megfelelő karakterek "Keres" feliratú mezőbe történő beírását követően. Ahogy azt már a korábbiakban olvashatta, itt is bizonyos cikkcsoportok és árutípusok szerint szűrheti a keresést, ezzel is megkönnyítve saját munkáját.
Az aktuális készletet adott esetben kinyomtathatja a „Nyomtat” ikonra kattintva. Természetesen ezen menüpont alkalmazásához nyomtató szükséges.
	A "Vissza" ikont megnyomva térhetünk vissza a szoftver főmenüjébe.
13. Forgalom
	A forgalom menüponton belül nézheti meg az aktuális napi, vagy a beállított időre vonatkozó forgalmat.
A dátum beállítását követően a "Frissít" gombra kattintva frissítheti a megjeleníteni kívánt adatokat.
	A lekérdezéshez hasonlóan, az aktuális forgalmat 1. Részletes és 2. Összesített formában is áttekintheti.
	1. A részletes forgalom kimutatás használatával a fizetési módból, nettó és bruttó árból, bizonylatszámból, valamint keltezésből álló forgalmat figyelheti meg.
	2. Az összesített forgalom kimutatás alkalmazásával pedig a fizetési módból, nettó és bruttó árból álló forgalmat lehet áttekinteni.
	A "Vissza" ikon itt is a főmenübe történő visszalépést biztosítja.
14. Készpénz összesítő
	Ennek a menüpontnak a használatával az aktuális napra, vagy a megadott időintervallumra vonatkozó készpénzmozgást tudja visszatekinteni.
	A dátum beállítását követően a "Frissít" ikonra kattintva frissítheti az adatokat.
Mint ahogy a lekérdezésnél, és a forgalom áttekintésénél, itt is lehetősége van 1. részletes, és 2. összesített készpénzösszesítést áttekinteni.
	1. A részletes a bizonylatszámból, keltezésből, bruttó árból és fizetési módból áll.
	2. Az összesített a fizetési módból és a bruttó árból tevődik össze.
	Kilépni a készpénz összesítőből a "Vissza" csempére kattintva tud.
15. Paraméterek
	A paraméterek menüpont arra szolgál, hogy bizonyos fontosnak vélt beállításokat előre el tudjon végezni, ami a szoftver megfelelő használatához szükséges.
Név szerint lehetőség van itt egy mentési helyet megadni, ahová a teljes adatbázis biztonsági mentése kerül.
	Ezen túl beállíthatja, hogy teljes képernyőn fusson-e a szoftver az indítást követően. Ha teljes képernyőn szeretné futtatni a szoftvert, akkor azt a felirat mellett lévő jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg.
	Az "automatikus kommunikáció (perc)" feliratnál beállíthat egy bizonyos időközt (percben), amikor ugyanis a számítógép teljes adatbázis frissítést hajt végre. Ez természetesen nem hátráltatja Önt a munkálatok folyamatos végrehajtásában.
	Továbbá a "pénztárgép használata" felirat melletti négyzet jelzi, hogy összeköttetésben van-e pénztárgéppel az adott szoftver. Ha összeköttetésben van, akkor ez esetben mindenképpen ki kell pipálnia a jelölőnégyzetet, és mellette fel kell tűntetnie, hogy hányas ún. „porton” keresztül kapcsolták össze az adott szoftvert a pénztárgéppel.
Kommunikáció
	A kommunikáció menüponton belül tudja a teljes adatbázist, és annak minden törzsadatát, továbbá a bizonylatokat a központi szerverre feltölteni.
	A „teljes kommunikáció” fülre kattintva teljes adatbázis frissítést hajthat végre, ahol a törzsadatokon felül az kiállított bizonylatok is elküldésre kerülnek.
	A „törzsadatok frissítése” menüponttal pedig a partnertörzs, és a cikktörzs frissítését hajthatja végre.
Az ún. „Bizonylatok küldése” pedig, mint ahogy a nevében is benne van, a bizonylatokat küldésével járó adatbázis frissítés.


