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WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]
A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben,
ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc adattárakat használja,
aktualizáláskor azokat módosítja, nyomtatáskor adatok exportálásakor azokat nyomtatja, exportálja.
Új ügyfelek felvitelét lehetővé teszi, de az egyéb adatok bővítését a megfelelő programmodulban kell
elvégezni.
A Csoportos műveletek funkcióban több új ügyfél bekapcsolásának műveletsorát teszi automatikussá;
a Csoportos nyomtatás funkcióban a kiválasztott ügyfeleknek a meghatározott listák elkészítése
állítható be; és hasonló funkcióval bír az Export/Import funkció.
Indítás után a rendszer megjeleníti az összes ügyfelet és lehetőséget biztosít az adataik
módosítására, illetve csoportosításukra, a rendszeresen nyomtatandó listáik előjegyzésére

1. ábra: WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]
Az ügyfelek adatait több képernyő oldalon jeleníti meg a rendszer. Az egyes oldalakra a megfelelő tab
fülre kattintva lehet rálépni. Az adatok módosíthatók; az itt végzett módosítás egyenértékű a WinSarc
programok Céginformációk menüfunkcióban végrehajtott módosítással

2. ábra: Azonosítás

3. ábra: Elérhetőségek

Csoporttagság

Az ügyfelek különböző csoportokba való besorolását teszi lehetővé.

4. ábra: Csoporttagság
A következő csoportok tagja:
Az ügyfeleket úgy lehet csoportba sorolni, hogy az adott ügyfélen állva a megfelelő csoportot
megragadva az egér bal gombjával (lenyomjuk és lenyomva tartjuk) felhúzzuk ebbe az ablakba. Ha
valamelyik csoportból ki kell törölni az adott ügyfelet, akkor ebben az ablakban az adott csoporton állva
a kukára kattintva lehet törölni a tagságot.
Ügyfélcsoportok:
A felhasználó tetszőleges csoportokat hozhat létre és minden ügyfelét, akár több csoportba is
besorolhatja.
(Ilyen csoportok lehetnek pl.: EVA alanyok, áfa körbe nem tartozók, egyéni vállalkozók, negyedéves
bevallók, stb.) A csoportok kialakítása akár hierarchikus rend szerint is történhet.
Előjegyzések
A program lehetővé teszi, hogy cégenként beállíthatók „előjegyezhetők” legyenek a rendszeresen
nyomtatandó listák, illetve az elektronikus feladások. Ezek kizárólag előjegyzések, a nyomtatást a
Csoportos nyomtatás menüfunkcióban kell végrehajtani; a tényleges feladás pedig az Export/Import
menüfunkció segítségével történik.

5. ábra: Előjegyzés
Az Export/Import funkció az elektronikus feladások elkészítésének paraméterezését szolgálja
cégenként. A Beállítások ablakban van lehetőség a kívánt feladás kiválasztására, majd ez után a
program által megnyitott párbeszéd ablakban a feladás paramétereinek megadására.

Magánnyugdíj tagdíjak átadása:
Megadható a célkönyvtár (egyedi beállítások használata), illetve kötelezően megadandó a terhelendő
számlaszám, amiről az utalást teljesíteni kell.
Munkabérek átutalása:
Megadható a célkönyvtár (egyedi beállítások használata), illetve kötelezően megadandó az adatküldő
azonosítója (amit a bank határoz meg), a bank és a terhelendő számlaszám, amiről az utalást teljesíteni
kell.
A főkönyvi feladás beállításai:
Megadható a célkönyvtár (egyedi beállítások használata)

6. ábra: Jegyzetek

Cégparaméterek aktualizálása
A program a kijelölt cégeknek összeszedi és megjeleníti az egyes modulok állapotát (a modul alkalmazása,
elszámolási időszaka).

7. ábra: Cégparaméterek aktualizálása ( a hatáskör kiválasztása).

8. ábra: Az adatfrissítés folyamata.
Nyomógombok:
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Csoportos ügyfélnyitás
A funkció megjeleníti a lehetséges további ügyfelek számát; szabad licensz hiányában ennek tényéről
üzenetet küld a program. A csoportos beléptetés történhet annak a cégnek az adatai alapján, amelyik
éppen fókuszban van, illetve a felhasználó adhat meg paramétereket.

9. ábra: Csoportos ügyfélnyitás (a telepítés módjának választása).

10. ábra: A „másolatok” számának megadása.

11. ábra: A telepítendő példányszám megadása.

12. ábra: A telepítés folyamata.
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Licenc lemez

Licenc betöltése lemezről

Csoportos nyomtatás
Csoportos listák
A párbeszéd ablakban meghatározott cégeknek…

13. ábra: Csoportos listák (a hatáskör kiválasztása).
A megadott elszámolási időszakról nyomtatandó listák körének meghatározása. Ha az „Előjegyzett
listák nyomtatása” jelző beállításra kerül, akkor a program azokat a listákat fogja nyomtatni. Ha ez a
jelző nem kerül beállításra, akkor itt megadható(k) a nyomtatandó listák.

14. ábra: A kívánt listaválaszték beállítása.

A nyomtatáshoz további paraméterek megadása lehetséges:
- kérhető, hogy csak a teljes körűen lezárt hónapról készüljenek a listák. Amennyiben a kiválasztott
cégek között van olyan, ahol még nem történt meg a teljes körű zárás, azt a program kihagyja a
nyomtatásból.

- választható nyomtató,
- megadható a listán szereplő dátum, illetve kérhető a nyomtatás állományba.

15. ábra: A nyomtatási paramétereinek megadása.
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Banki átutalások nyomtatása
A párbeszéd ablakban meghatározott cégeknek…

16. ábra: Banki átutalások nyomtatása (a hatáskör kiválasztása).
A pénzügyi feladás adatairól nyomtathatók a banki átutalások. A párbeszéd ablakban megadott
paraméterek szerint a program kinyomtatja a szükséges bizonylatokat. A „sornyomtató” jelző
bekapcsolása a karakteres nyomtatást jelenti, ami kizárólag mátrixnyomtató esetén értelmezett.

17. ábra: A feldolgozás paramétereinek beállítása.
Paraméterek, beállítások:
A program az adatokat a képernyőn is úgy jeleníti meg, ahogy a bizonylatra fogja nyomtatni. Ha a
„Folyamatos nyomtatás” jelző nincs bekapcsolva, akkor minden bizonylat után megáll a program és
ekkor módosíthatók (akár teljesen át is írhatók).

18. ábra: A nyomtatásra előkészített bizonylatok.
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