
Dokumedik Pénztár



Pénztári 
bizonylatok 
automatikus 
nyomtatása
A készpénzes számla teljesítés tétel 
rögzítésnél a pénztári bizonylat 
automatikusan nyomtatásra kerülhet, 
amennyiben az Intézmény adatok 
ablakban a megfelelő check box be van 
kapcsolva.



Pénztár program
A Dokustart programban új ikon jelent meg 
- Pénztár. Természetesen az ikon csak 
azoknak a felhasználóknak jelenik meg akik 
rendelkeznek Pénztár program használata 
jogosultsággal. A jogosultságok szokásos 
módon lehet kiosztani a manager 
programban.

A Pénztár program főablakban egy listán 
azonnal látható a pénztár allapota. A 
rendszerben több pénztár létezhet, de egy 
pénztár egy számlatömb-bel lehet 
kapcsolatban.

Itt található funkciók:
● Új pénztár rögzítése
● Pénztár törlése
● Bizonylatok rögzítése
● Pénztár alapadatai karbantartása
● Időszaki pénztárjelentés lista



Pénztár 
alapadatai

A pénztár alapadatai között meg 
lehet adni a pénztár nevét, nyitó 
összegét, bizonylat nyomtatási 
darabszámokat, számlatömböt és 
azt, hogy a pénztár aktív vagy mér 
nem.



Bizonylatok 
rögzítése

Bizonylatok rögzítése ablakban a bevételi 
és kiadási bizonylatok jelennek meg egy 
listán. A Számlázó programban a készpénz 
teljesítéshez automatikusan kigenerált 
bizonylatok is itt jelennek meg.

A lista szűrhető típus  és dátum szerint. A 
bizonylat innen is nyomtatható illetve a 
bizonylatok listát is ki lehet exportálni 
excelbe. A lista felett megjelenik az aktuális 
pénzkészlet összege.

A lista alatti panelen pedig a listán 
pozicionált bizonylat részletes adatai 
jelennek meg.

A bizonylatot nem lehet javítani, se törölni, 
csakis stornózni.



Bizonylat 
rögzítése

A bizonylat adatai:

● Dátum
● Partner (szöveges, öntanuló mező)
● Partner számla (szöveges, öntanuló 

mező)
● Szöveg (szöveges, öntanuló mező) - 

kötelező kitölteni
● Jogcím - (szöveges, öntanuló mező)
● Főkönyv -  (szöveges, öntanuló 

mező)
● Összeg - numerikus, kötelező mező



Időszaki 
pénztárjelentés 
lista

Az időszaki pénztárjelentés lista egy 
megadott időintervallumra kérhető.

A listán  a pénztár dátum intervallum 
szerinti nyitó és záró összegek 
láthatók és a bevételei és kiadási 
bizonylatok adatai.



Kinyomtatott 
bizonylat grafikai 
megjelenítése

A kinyomtatott bizonylat nagyon 
egyszerű. Az intézmény neve, pénztár 
neve, sorszám és bizonylat adatai 
jelennek meg rajta.

A végén pedig szükséges aláírások sor.


