
 
 
 
 
 
 
 
 

Számlaíró modul 

 

Készítsen igényes, cégemblémával ellátott számlákat! 

A program segítségével könnyedén állíthatja ki cégemblémával ellátott, igényes kinézetű számláit. 
Könnyű kezelhetőség, gyors számlakészítés és számos hasznos kimutatás jellemzi a szoftvert.  

Elegendő a termékeket és partnereket egyszer rögzíteni, azokat a program megjegyzi. Így egy 
következő számla kiállításánál már automatikusan felkínálja, Önnek elég csupán kikeresnie a 
listából. Így néhány gombnyomással gyorsan – akár 20 másodperc alatt – elkészítheti számláit!   

Míg egy kézzel kiállított számlánál gondot okozhat, hogy melyik mezőbe milyen adatot, értéket 
írjon, addig a program automatikusan kitölti Ön helyett a mezőket, elvégzi a szükséges 
összesítéseket, és az összes kötelező helyre beírja a megfelelő adatot. Önnek elég csak a cikk 
nettó értékét megadnia, a program kiszámolja a többi adatot, ezzel is megkönnyítve a munkáját.  

Legkedveltebb funkciók 

Számlaismétlés: Ha Önnek visszatérő partnerei vannak, akiknek rendszeresen ugyanazt a 
terméket, szolgáltatást értékesíti, a "Számlaismétlés" funkcióval egyszerűsítheti számlázását. 

 
Csupán egy gombnyomás, és máris megjelenik a 
másolat új bizonylatszámmal és aktuális 
dátumokkal. 

Rögzítés előtt lehetősége van módosítani a 
számlán szereplő tételeket, például a dátumot, 
fizetési módot, darabszámokat, árakat, 
kedvezményeket.  

Akár a vevőt is kicserélheti, és egymás után 
állíthatja ki ugyanazt a számlát több partnerének. 

 
 

Előlegszámla: A kereskedelemben gyakran előfordul, hogy vásárláskor nem fizetik ki a teljes 
vételárat. Erre az esetre nyújt megoldást az előlegszámla. 

A végleges számla kiállításakor beillesztheti a korábban készített előlegszámlát, vagyis a vevő csak 
a különbözetet fogja kifizetni. Akár több előlegszámlát is hozzárendelhet egy végleges számlához. 

Sztornó és helyesbítő számla készítése: A számla kiállítása során számtalan hibázási 
lehetőség van, például rossz címre készül a számla, nem a megfelelő termék vagy mennyiség 
szerepel rajta, vagy egész egyszerűen rossz helyen, vagy hibásan lesz kitöltve egy mező. 
Előfordulhat, hogy már a kiállítás során feltűnik a hiba, de az is lehet, hogy a vevő küldi vissza a 
számlát és kéri annak javítást. 

 



 

 

 

 

Amennyiben egy kiállított számlával kapcsolatban reklamáció merül fel, a javításra a sztornó vagy 
a helyesbítés használható. A 2 fogalom között az alapvető különbség, hogy sztornózásra akkor 
van lehetőség, ha megvan a számla eredeti példánya – mert időben kiderült a hiba, vagy, mert a 
vevő visszaküldte azt. Helyesbítés esetén a vevőnél marad az eredeti, utólag javított számla.  

 

A sztornózás a helyes eljárás, ha valamelyik cím (vevő 
vagy eladó) elégtelen vagy pontatlan, vagy az összeg 
nem megfelelően lett kiszámolva, vagy az ügyfél nem 
tudja azt befogadni – például minőségi kifogás miatt 
visszaküldi a terméket a számlával együtt.  

Helyesbítő számlát abban az esetben lehet használni, 
ha a kiállított számlán a tételek rossz mennyiséggel, 
összeggel, áfa kulccsal szerepeltek, vagy a 
szükségesnél több, illetve kevesebb tétel került a 
számlára. 

  

Kinek ajánljuk? 

Elsősorban azoknak a kisvállalkozásoknak, akik szolgáltatások értékesítésével foglalkoznak, vagy 
havonta csak néhány számlát állítanak ki. 

Modulösszefüggések: 

Számlaíró modul önállóan is használható modul. A SzámlaVarázsló modul megvásárlása után 
tetszőlegesen bővíthető kiegészítő modulokkal, vagy akár több cég, több felhasználós 
hozzáféréssel is kiegészítheti azt. 

A program mellé a Pénzügy modult ajánljuk, mellyel nyomon követheti, hogy melyik számla mikor 
válik esedékessé, így előre tervezheti cége várható pénzforgalmát, és egyszerűbben kezelheti 
kintlévőségeit! 

Részletes funkciólista: 
• Számlázás, számla stornó, helyesbítés, módosítás 
• Számlaismétlés 
• Több előlegszámla beillesztése egy számlához 
• EU-konform Előlegszámla (Számla megnevezéssel) 
• Bizonylatok szűrése dátum szerint, vagy egyéb paraméter alapján 
• Minden termékhez 5 képet rögzíthet 
• CD és DVD írás: egy gombnyomással indítható az adatmentés 
• Milliárdos mennyiségi egység megadása számlázáskor 
• Bruttó értéken történő bevitel előlegszámlánál és egységárnál 
• Beépített irányítószámok 
• Törzsadatok inaktívvá tehetők 
• Csoportos áfakulcs-átállási lehetőség 
• Eseménynapló a számlákról - felhasználónkénti belépés 
• Bruttó értéken történő bevitel számlarögzítéskor 
• Bizonylatok szűrése, megjelenítése adott dátumtól 
• Saját embléma beillesztése Varázslóval, megadható koordináták 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Korlátlan számú megjegyzés beszúrása 
• Etikett készítés a partneradatok alapján 
• EU-konform Közösségi adószám rögzítése 
• EU-konform Vállalkozói igazolvány szám rögzítése 
• Jelszavas védelem a programhoz (egy jelszó) 
• Nyomtatási kép megtekinthető bizonylat rögzítése előtt 
• Vonalkód-leolvasó használata 
• Bővíthető áfakörök, fizetési módok 
• Adatbázis helyreállítása, archiválása 
• Adatimport a többi számlázóprogramból 
• %-os engedményadás a számla végösszegéből és soronként 

Részletes kimutatáslista: 
• Számlák listája 
• Előlegszámlák listája 
• Vevők rangsora forgalom alapján 
• Eladási forgalom napi/heti/havi bontásban 
• Áruk rangsora forgalom alapján 
• Áruk eladásai havi bontásban  
• Árlista 
• Áfa analitika - fizetendő áfa 
• Partnerek listája 
• Partner etikett listák 
• Termék törzslap 
• Felhasználók listája 

A szoftver általános jellemzői: 
• Modern kezelőfelület: a gyakran használt irodai programokhoz (pl. Outlook) hasonló, ismerős felület 

 Az oldalsó menüsor ki/be kapcsolható, és a mérete tetszés szerint alakítható 
 Kedvenc menü: külön menüpont alá rendezheti a gyakran használt funkciókat 
 Gyorsbillentyűk: egy-egy funkció elindításához egyedi billentyűkombinációt adhat meg 
 Behívószámok: a funkciót indíthatja a menü és funkció előtt található számkombinációval is 
 Áttekinthető munkaasztalok: Kimutatások lekérése nélkül is áttekintheti a rendszerben lévő adatokat. Az 

áttekintő táblázat oszlopai átrendezhetőek, Ön döntheti el, hogy melyik mező jelenjen meg. Beszúrható 
tetszőleges csoportosítás, és az adatok keresését szűrések könnyítik 

 Párhuzamos tevékenységkezelés: egyszerre több funkciólapot is megnyithat 
• Hálózatos verzió: egy konkurens felhasználóval 
• Terméktámogatás: telefonos tanácsadás és támogatás, jogszabálykövetés, javító készletek, frissítések, Apeh 

garancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fax: (1) 352-1555 vagy (1) 352-1553 ● E-mail: express@revol.hu ● Honlap: www.revolexpress.hu ● Posta: rEVOLUTION Software Kft., 
1133 Budapest, Váci út 76., V. torony, hetedik emelet ● Személyesen: 9.00 és 17.00 óra között a Budapest, XIII., 1133 Váci út 
76., Capital Square Irodaház V. torony, hetedik emeleten található boltunkban. (Bejárat a Visegrádi utca felől, a recepción 
vendégkártyát kell kérni a hetedik emeletre.) 


