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Alapfeltöltések és beállítások a Nagy Utazás 3 programban 

 

Rendszeradatok 

Az alapbeállításokkal kapcsolatos 

menüpontok az Eszköz menüben talál-

hatóak. 

A szoftver telepítésekor minden 

iroda egy meghatározott alapfeltöltés-

sel kapja meg a programot, melyet a 

Foltnet munkatársai a felhasználó elő-

zetes igényei és útmutatásai alapján 

feltöltenek. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy ezekkel kapcsolatban az iro-

dának további teendője nincs. Termé-

szetesen az alapfeltöltéseket ellenőriz-

ni kell, illetve kiegészíteni az egyes 

irodák működési sajátosságainak meg-

felelően.  

 

 

 

Központ adatai 

 

Első lépésként a Központ – azaz a felhasználó iroda – adatait kell ellenőrizni. Háló-

zattal rendelkező irodák esetében ez a főiroda. Az adatokat az Eszköz menü/ Rendszer-

adatok almenüjében lehet megtalálni. 

A képernyőn több „fül” is található, ezek közül itt csak azokat említjük meg, amelyek 

adatait a felhasználónak ellenőriznie kell. Ezek, ahogy már írtuk, az iroda által megadott 

paraméterek alapján kerülnek feltöltésre, ennek ellenére érdemes ellenőrizni a bekerült 

adatokat, és szükség esetén kiegészíteni azokat. 

Az Alapadatok fül pontos feltöltésétől függ a nyomtatványok helyes adattartalma, és 

az alapfeltöltés ellenére az adatok helyessége az iroda felelőssége! Itt dől el, hogy hány 

példányban nyomtatódnak ki a számlák, illetve a biztosítás számlák, valamint az alapér-

telmezett fizetési határidő is.  

A következő, amely szintén 

ellenőrzést igényel a Pénzügy 

fül. Itt kell beállítani az általános 

– utazásszervezési szolgáltatás-

ra vonatkozó – árrés % értékét, 

amely az előkalkulált árrésnek 

felel meg. Az utókalkuláció elké-

szüléséig, illetve a bekerülési ár 

megadásának hiányában a NU3 

ennek a % értéknek a segítsé-

gével állapítja meg a bruttó(!) 

árrés összegét a számlákon. 

 

Ugyanitt célszerű beállítani a módosítási, illetve a lemondási díj értékét, de ez nem 

kötelező.  
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Fontos viszont meghatározni az eladási árak alapértelmezett valutanemét. Tehát ha 

az adott iroda útjainak legtöbbjénél Euróban megállapított árakat alkalmaz, akkor itt cél-

szerű az EUR beállítást használni. 

 

Az útlemondási biztosításra vonatkozó beállításokat is itt találjuk, megadható a le-

mondási díj % értéke a részvételi díj arányában, valamint az is, hogy az útlemondási 

biztosítás megkötése kötelező-e, avagy sem. De vigyázzunk, a kötelező pipa azt eredmé-

nyezi, hogy az összes létrejövő foglalás esetében felszámolódik az útlemondási biztosí-

tás, amennyiben a szolgáltatások között olyan szerepel, amely az útlemondási biztosítás 

alapjaként van megjelölve! 

 

A NU3 program legtöbb nyomtatványán megjeleníthető az iroda logója, ha az a logó 

fülön fel van töltve (számlán nem!). 

FIGYELEM! A logónak egy 3 x 3 cm-

es hely áll rendelkezésre a nyomtat-

ványokon, így ha az iroda nem négy-

zet alakú logóval rendelkezik, akkor 

azt egy grafikusnak a megfelelő for-

mára kell alakítania! 

Az utolsó adat, amely feltétlenül ellen-

őrizendő, a Bank fülön található. Itt van-

nak nyilvántartva az iroda bankszámla-

számai, így ebben nem maradhat hibás 

adat. A NU3-ban több bankszámlát is rög-

zíthetünk, akár fiókirodánként is. Fontos, 

hogy minden valutanemnél legyen egy alapértelmezettként vett bankszámla megjelölve! 

A feltöltéskor – vagy javításkor – ügyeljünk a pontosságra, illetve a számla valutanemé-

nek megadására.  

A Központ képernyőn található többi füllel csak abban az esetben kell a felhasználók-

nak foglalkoznia, amennyiben a fejlesztő munkatársai ezt külön kérik.  

 

Az ellenőrzést semmiképpen nem érdemes elhanyagolni, mivel az éles indulás idő-

pontjában az iroda összes adata helyesen kell, hogy szerepeljen a NU3 programban. Eh-

hez a menüponthoz célszerű csak néhány felhasználónak jogosultságot adni, hiszen ter-

mészetesen nincs arra szükség, hogy pl. az irodában dolgozó gyakornok vagy pultos hoz-

záférjen ezekhez az adatokhoz.  

 

Az, hogy egyes kiemelt felhasználók módosíthatják ennek a képernyőnek a tartal-

mát, egyben azt is jelenti, hogy az adatokban történt változások követése az iroda fel-

adata és felelőssége. Ezeknek megfelelően idejében módosítani kell a Központ adatait, 

például, ha egy bankszámlaszám megváltozik (ha egy számla rossz bankszámlaszámmal 

vagy fizetési határidővel kerül kinyomtatásra, akkor azon utólag változtatni nem lehet, 

újranyomtatáskor is csak egy másolat készül a korábbi téves adatokkal), vagy a könyve-

lő több számlapéldány használatát követeli meg az irodától, mint amennyi eredetileg be 

volt állítva.  
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Beállítások 

 

Ha a Központtal végeztünk, akkor szintén a Rendszeradatok almenüben találjuk a 

Beállítások menüpontot. Ez biztosítja azt, hogy a NU3 program a lehető legjobban iga-

zodjon az adott iroda egyedi igényeihez. A dokumentációban megjelenített képernyőkön 

szándékosan nem tüntetünk fel jelöléseket, mert nem létezik egy univerzális, mindenki 

számára egyformán megfelelő beállítás. Természetesen a felhasználóknál feltelepített 

NU3 programban ezek a képernyők nem üresek, de előfordulhat, hogy az általunk rögzí-

tett alapbeállításokon változtatni kell, az iroda működésének megfelelően. 

Az ebben a menüpontban található beállítások java részét az iroda vezetésének, il-

letve könyvelésének döntései befolyásolják, tehát a módosítás esetén feltétlenül ki kell 

kérni a véleményüket. 

A Beállítások képernyő meglehetősen sok – és változó tartalmú – fülből áll. Ezek 

mindegyike olyan beállításokat tartalmaz, melyek egyrészt fontosak a helyes és jogszerű 

működés érdekében, másrészt bizonyos keretek között lehetőséget adnak arra, hogy a 

szoftver testreszabható legyen. 

Néhány beállítás valószínűleg egyáltalán nem szorul magyarázatra, ezeket ebben a 

dokumentációban ki is hagyjuk, de természetesen a felhasználói oktatások, illetve a 

programbevezetéssel kapcsolatos egyeztetések során ezek is ismertetésre kerülnek. 

 

Általános pénzügy 

A „Szállítói számla eredeti 

sorszámának figyelése” kikü-

szöböli, hogy azonos Szállítótól 

azonos sorszámmal két vagy 

több szállítói számla legyen ik-

tatva a NU3-ban. 

„Utalásos szállítói számla 

kifizetése csak igazolás után” – 

ez főleg azoknál az irodáknál 

hasznos, ahol a beérkező szállí-

tói számlák nem jutnak el köz-

vetlenül a referenshez, hanem a 

pénzügy munkatársai rögzítik 

azokat a programban. Ezzel a 

beállítással a kifizetés rögzítését 

addig nem engedélyezi a prog-

ram, amíg az erre felhatalma-

zott referens nem jogosította a 

számlát, azaz nem ellenőrizte 

az összeg helyességét és kifi-

zethetőségét.  

A kézi pénztár használata 

csak azoknál az irodáknál indo-

kolt, ahol a nyugtát nem a NU3 

szoftverrel, hanem pénztárgép-

pel vagy kézi nyomtatvány-

tömbben állítják ki. 

A Számlaelem neve meg-

változtatható beállítás arra vo-

natkozik, hogy a felhasználók-

nak lehetőségük van rá, hogy a 

számlára beszúrandó tételt át-

nevezzék.  
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Partner jutaléka ne jelenjen meg a szállítói számlán beállítással a foglaláshoz iktatott 

szállítói számláról lehet a jutalékra vonatkozó információt eltüntetni. 

A NU3 a sorszámmal kiállított saját utalványok nyilvántartására és kezelésére is al-

kalmas. Itt lehet megadni az utalványkezelésre vonatkozó utasításokat. 

Az utazási utalványhoz készítendő számla típusát egy legörgethető menüből választ-

hatjuk ki (vevői-, előlegszámla, fizetésbekérő), mint ahogy azt is meghatározhatjuk, 

hogy amennyiben kiadtuk a számlát az utalványról, és elkészítettük a bizonylatot is, az 

utalvány státusza milyen állapotúra változzon. 

Kedvezmény kezelésénél szintén a könyvelővel egyeztetve meg lehet határozni, hogy 

az utazás árából adott kedvezmény hogyan viszonyuljon az árrés összegéhez. 

 

Foglalás és szervezés beállításai 

 

Az első néhány opció talán nem 

szorul magyarázatra, de a „foglalá-

sok módosításakor vevői- / előleg-

számlák stornózása” igen. Ennek 

bejelölésével lehet a felhasználó 

számára kötelezővé tenni, hogy az 

átfoglalások esetén a korábbi fogla-

lás számláit stornózza, így az új 

foglaláshoz új számlák készülnek 

majd a rendszerben. 

 

Engedélyezhető a rögzítés nap-

jánál korábban induló utak felvétele 

is, illetve az, hogy az utak részvételi 

díja valutában is megállapítható 

legyen. 

A közlekedés eltérés mező be-

állítása azoknál az irodáknál fontos, 

akik olyan közlekedés kontingense-

ket kezelnek – például buszos, vagy 

távoli célpontokra irányuló repülős 

kontingens- ahol a közlekedés indu-

lásának napja nem egyezik a szállás 

elfoglalásának napjával. (Pl. spanyol 

buszok, indulás pénteken, érkezés 

és szállás elfoglalása szombaton, 

ilyenkor a közlekedés eltérés 1 nap) 

 

Az alapértelmezett számlaelem 

megkönnyíti a szolgáltatások feltöl-

tésénél a számlaelem kiválasztását, 

ide minden esetben a leggyakrab-

ban használt számlaelemet állítsuk be. Ez az utazásszervezés Európai Unión kívül, vagy 

Európai Unión belül, attól függően, hogy az iroda forgalmában milyen arányban fordulnak 

elő az Európai Unión belüli, illetve kívüli desztinációk. 

Amennyiben az utazási szerződésen meg szeretnénk jeleníttetni a Fizetési üteme-

zést, akkor az Előleg ablakban tehetjük meg az erre vonatkozó beállításokat. Az ide beírt 

alapértelmezett értékek kerülnek rá a foglalásra, de minden foglaláson felülírható mind 

az előleg mértéke, mind a fizetési határideje. FIGYELEM! A szerződésen csak akkor je-

lenik meg a Fizetési ütemezés, ha a felhasználó manuálisan a foglalás Információ fülén a 

Szervezési státuszt Fizetési ütemezésre állítja! 
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Pénzügyi nyomtatványok 

 

Amennyiben a számla fi-

zetési módja „pénzügyi rende-

zést nem igénylő”-re van állít-

va, úgy lehetőség van arra, 

hogy a számla nyomtatványon 

a fizetendő mező 0 legyen, ezt 

a beállítást a könyvelővel fel-

tétlenül egyeztetni kell. 

 

Ezen a fülön található egy, 

a BBP biztosítás számlájára 

vonatkozó beállítás is. Ha azt 

szeretnénk, hogy az utasok 

neve rákerüljön a biztosítás 

számlára, akkor ezt a pipát 

mindenképp tegyük be! 

 

A Bizonylat sorszámában 

partnerkód használata beállí-

tás a könyvelésfeladást is 

használó irodákra vonatkozik. 

 

Ezen a fülön állíthatjuk be 

a Kimenő jutalékszámla alap-

értelmezett fizetési módját, 

továbbá amennyiben egy iroda 

saját, nyomdai úton előállított 

számlanyomtatványt használ, 

úgy lehetőség van az ehhez 

szükséges nyomtatási beállítá-

sok rögzítésére is. 

 

 

Ha az iroda kiállít X-Airplus fizetési módú számlákat is, akkor lehetőség van ehhez 

kapcsolódó sablonszöveg beírására, ami azután mindegyik X-Airplusos számlán meg fog 

jelenni. 

 

A Fizetési felszólítással kapcsolatos beállítások a lap alján találhatóak, ezekkel lehet a 

nyomtatvány szövegét testre szabni. 
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Számlázás 

 

Ezen a fülön a számlá-

záshoz kapcsolódó további 

beállításokat találjuk. 

 

Bár az úgynevezett elő-

legszámla kiállítása a 2008-

as év elején hatályba lépett 

ÁFA törvényben már nem 

előírás, ennek ellenére az 

előlegszámla kiállítási opciót 

a felhasználóink kérésére 

meghagytuk. 

 

Ha azt szeretnénk, hogy 

az Előlegszámla szó helyett 

Számla szerepeljen a szám-

lákon, az ”Előlegszámla fej-

lécében ’Számla’ felirat” op-

ciót mindenképp pipáljuk be! 

 

Ha a Részletes csomagos 

számla/ előlegszámla opció 

be van pipálva, akkor a kiál-

lított csomagos számlán/ 

előlegszámlán a program az 

összes szolgáltatást részlete-

sen felsorolja. Ellenkező 

esetben, egy összegben 

„Utazásszervezési szolgálta-

tás” megnevezéssel kerülnek 

rá a számlára a szolgáltatá-

sok. 

 

Lehetőség van arra, 

hogy az előlegszámlákon 

feltüntessük a korábban történt pénzmozgásokat, ehhez tegyük be az ”Előlegszámlán 

pénzügyi infó” pipát és így engedélyezzük, hogy a kiállított előlegszámlákon a korábban 

kiállított előlegszámlákra / fizetésbekérőkre való hivatkozás látszódjon. 

 

Az ”Árrés számolása a számlán” beállítás alkalmazásával a kiállított előlegszámlákon/ 

végszámlákon kezeltetjük az árrést, a nyomtatványon ez nem jelenik meg, de a program 

nyilvántartja. 

 

A Minden csomagos szolgáltatást ált. árréssel számol beállítás arra vonatkozik, hogy 

ha az iroda utazásszervezésről szóló – az ÁFA törvény XV. fejezetének megfelelő – szám-

lát állít ki, úgy a számlán szereplő összes szolgáltatásra vonatkozó ÁFA az árrés adózás 

szabályainak megfelelően kerül megállapításra. 

 

Csomagos számláknál megadhatjuk, hogy az ÁFA-táblázat megjelenjen-e a számlá-

kon, avagy sem. 
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A ”Számlában nincs biztosítás” kötelező beállítás, utazási iroda saját nevében biztosí-

tást nem számlázhat! 

 

Szabályozni tudjuk a „Készpénzes számlából kilépés csak bevételi készítése után” 

opcióval, hogy csak akkor engedélyezze a felhasználónak a számla bezárását, amennyi-

ben már a bizonylat is elkészült hozzá. 

 

A „Stornó nyomtatványok nyomtatása kötelező” beállítás a felhasználó számára kö-

telezővé teszi a pl. a stornószámla nyomtatását, ezzel elkerülhető, hogy ezek kimaradja-

nak a könyvelésre kerülő anyagok közül. Hasonló kiegészítő funkció a következő is, 

amely addig nem enged kilépni a létrehozott számla képernyőjéből, amíg a számlát ki 

nem nyomtattuk. 

 

A következő beállítások az automatikus számlageneráláshoz kapcsolódnak, azt tud-

juk itt szabályozni, hogy hány nappal a visszaérkezés után generálja a program a vég-

számlákat, illetve hogy esetleges jutaléktartozás esetén is elkészüljenek-e a számlák, 

vagy, hogy a fiókok előlegszámláiból is akarunk-e végszámlát generáltatni! 

 

A NU3 programban lehetőség van a Fizetésbekérő nyomtatvány használatára. Ezzel 

megoldható, hogy a számlák kiállítása csak a Fizetésbekérőre történő utalás után történ-

jen meg, így a számla teljesítési dátuma az ÁFA törvénynek megfelelően meg fog egyezni 

a fizetés dátumával. 

 

A programmal nem számlázandó tételként kezeltethetjük azokat a szolgáltatásokat, 

melyeket az iroda saját nevében nem számlázhat – Pl. BBP biztosítás – de a díjukat be-

szedi az utastól, illetve a partnerirodától. Ezek a tételek a számlán nem jelennek meg és 

az értékük sem szerepel a számla összegében, viszont a fizetésbekérőn megjeleníthetjük 

ezeket, mert az nem minősül számlának. 
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Könyvelés 

 

 

FIGYELEM! A könyvelés beállí-

tásokat minden esetben egyeztetni 

kell a könyvelővel még az éles in-

dulást megelőzően!  

 

A bizonylat- és számlasorszá-

mokkal kapcsolatos beállításokat 

minden irodának meg kell tennie. 

Általában a legtöbb cég az év elején 

újrainduló sorszámozást használja. 

 

Azoknak az irodáknak, akik 

más rendszerről - és esetleg év 

közben - térnek át a NU3 használa-

tára, lehetősége van a pénzügyi 

bizonylatok sorszámának egyedi 

beállítására. Ezzel megoldható a 

kihagyásmentes folytatása a koráb-

bi foglalási rendszerben kiállított 

bizonylatok sorszámának. Ennek 

természetesen csak az átálláskor 

van szerepe, és nem is kötelező, 

hiszen előfordulhat, hogy az áttérő 

iroda új „számlatömböt” vezet be. 

Ezt természetesen egyeztetni kell a 

cég könyvelőjével. 

 

 

 

 

A többi beállítás azok számára szükséges, akik a NU3-ból könyvelési programba ad-

nak át adatokat. Ezekkel az irodákkal a Foltnet munkatársai részletesen egyeztetnek a 

beállításokat illetően. 
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Repülőjegy 

 

Ez a fül szintén azon 

irodák számára fontos, 

akik rendelkeznek a NU3 

Amadeus és / vagy Galileo 

repülőjegy moduljával. 

FIGYELEM! Akik ilyen 

modullal kiegészítve hasz-

nálják a szoftvert, azoknak 

ezeket a beállításokat fel-

tétlenül ellenőrizni kell! 

 

Itt – akárcsak a fapa-

dos repjegyeknél – meg 

lehet adni, hogy a kiállított 

számlákon milyen adatok 

szerepeljenek, ezen belül 

lehetőség van egy alapér-

telmezett beállításra, illet-

ve arra is, hogy a felhasz-

náló minden számlánál 

egyedileg adja meg a fel-

kerülő adatokat. Emellett 

meg kell határozni a repü-

lőjegyekkel kapcsolatos 

alapértelmezett számla-

elemeket is (a képen 

tesztadatok vannak feltölt-

ve, az iroda beállításai et-

től el fognak térni). 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos – és általában irodánként eltérő – a regisztrációs díj, a kezelési költség, illet-

ve a kedvezmény kezelésének beállítása, az itt beállított paraméterek egységesen fognak 

érvényesülni az összes repülőjegyről szóló számlában. Meghatározható a regisztrációs 

díj, illetve a kezelési költség alapértelmezett értéke is. De vigyázzunk, amit itt beállítunk, 

az fog megjelenni minden beolvasott repülőjegynél!  
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Az automatikus repülőjegy számlázás beállítás a már kiszámlázott visszatérített, le-

rontott, cserélt repülőjegyeknél automatikusan elkészíti a stornó, ill. a helyesbítő számlá-

kat. 

 

A sorozatrepjegyen vá-

laszthatunk ékezet nélküli, ill. 

ékezetes utasnév megjelení-

tések közül. 

 

Amennyiben a repülőjegy 

számlázás során szeretnénk 

helyesbítő számlát kiállítani, a 

pipát mindenképp tegyük be. 

A korábban említett Automa-

tikus repjülőjegyszámlázás 

beállításnál csak abban az 

esetben készül 

helyesbítőszámla, ha itt enge-

délyeztük annak használatát. 

 

 

 

Fapados repülőjegyek (ld. fent) 

 

Ezen a fülön csak azoknak az irodáknak kell megtennie a szükséges beállításokat, 

akik egyrészt NU3 repülőjegy Amadeus és / vagy Galileo modullal rendelkeznek, illetve a 

Galileo Netbook rendszerében foglalják a fapados repülőjegyeket. 

Itt kell meghatározni – a könyveléssel, valamint a vezetőséggel egyeztetve -, hogy a 

fapados repülőjegyekről kiállított számlákon milyen adatok szerepeljenek, ezen belül le-

hetőség van egy alapértelmezett beállításra, illetve arra is, hogy a felhasználó minden 

számlánál egyedileg adja meg a felkerülő adatokat. Emellett meg kell határozni a fapa-

dos repülőjegyekhez tartozó alapértelmezett számlaelemet is. 

 

 

B2X beállítások 

 

A B2X fülön található beállítások 

azokra az irodákra vonatkoznak, 

akik megvásárolták a Nagy Utazás 3 

B2B vagy B2C moduljának valame-

lyikét, ezekhez a funkciókhoz külön 

leírás tartozik. 
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Nyomtatványok 

 

Megadható, hogy az iroda milyen 

utazási illetve egyedi nyomtatványo-

kat használ.  

„A megrendelőkön jelenjen meg 

a megrendelő elérhetősége, ill. az 

utas elérhetősége” beállításokkal a 

megrendelőn és a visszaigazoláson 

jeleníthetjük meg az Utas, ill. a Meg-

rendelő címét, születési dátumát, az 

Egyedi megrendelőn és Visszaigazo-

láson ezen adatokon felül az útlevél-

számot is feltüntethetjük ezzel a be-

állítással, továbbá a mobilszámot is 

rátehetjük a nyomtatványokra. 

Amennyiben a Foglalás - Infor-

máció fülén beállítottuk, hogy milyen 

médián, kommunikációs csatornán 

keresztül jelentkezett az Utas az ak-

tuális foglalásra, a ”Média utazási 

szerződésen, előleg és végszámlán” 

beállítással fel is tüntethetjük azt az 

említett nyomtatványokon. 

Lehetőségünk a programok 

egyéb információjának, a Szervezés 

menü/ Szolgáltatások és áraknál fel-

vitt Szolgáltatás megjegyzésének 

megjelenítésére, valamint a közleke-

désjáratok információit is feltüntet-

hetjük.  

Itt lehet a Fizetési ütemezés be-

állítását is alkalmazni az utazási szerződésen. A kiállított számlák, a befoglalt szobatípu-

sok és azok darabszámai és a szállás adatai is ezekkel a beállításokkal megjeleníthetőek. 

Itt rögzíthető az utazási szerződés nyomtatványra rákerülő fizetési határidő is. TIPP! A 

%fizhat% betűkombináció beírásával a „Hátralékfizetési határidő indulás előtt” mezőben 

meghatározott fizetési határidőt írathatjuk rá az utazási szerződésre. 

 

Egyéb beállítások 

 

Az eseménynaplóra és a 

kapcsolat időtúllépési idejére 

vonatkozó beállítást a felhasz-

nálóknak már nem szükséges 

átállítaniuk, az alapértelmezett 

beállítások biztosítják a rend-

szer helyes működését! 
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Felhasználók és jogosultságok 

 

Nagyon fontos, hogy azok a felhasználók, 

akik dolgozni fognak a NU3-mal, ténylegesen is 

rögzítve legyenek a rendszerben, mégpedig a 

megfelelő jogosultságokkal, mert ezek hiányá-

ban a munka komoly akadályokba ütközhet. 

Ellenkező esetben pedig – túl sok mindenre 

kiterjedő jogosultság esetén – a tapasztalatlan 

vagy az egyes témakörökben járatlan felhasz-

nálók okozhatnak problémákat akár a szoftver, 

akár az iroda működésében. Éppen ezért a Nagy Utazás 3 programban a felhasználók 

rögzítése a Foltnet munkatársainak hatásköre, és a felhasználóhoz tartozó jogosultságo-

kat is csak ők állíthatják be, természetesen az irodával történt előzetes egyeztetés alap-

ján. 

 

Sablonszövegek felvitele 

 

Az Eszköz – rendszeradatok - Sablonszövegek almenüben a programban készíthető 

foglaláshoz kapcsolódó nyomtatvá-

nyokra (egyedi nyomtatványok, uta-

zási szerződés, megrendelő, vissza-

igazolás), számlákra (vevői-, előleg-

számla, fizetésbekérő) sablonszöveg 

beírására van lehetőség, többféle 

nyelven (magyar, angol, német, fran-

cia). Ehhez nem kell mást tennünk, 

mint az üres mezőbe beírni, vagy 

bemásolni az általunk a nyomtatvá-

nyokon feltüntetni kívánt szöveget, 

ami ezután minden egyes (!) 

nyotatványon meg fog jelenni.  

 

 

A sablonszövegek a jelenleg futó NU3 verzióban minden fontos nyomtatványra ráve-

zethetőek, amennyiben az iroda mégis újabb nyomtatványra szeretne sablonszöveg be-

írási lehetőséget, azt jelezze a Foltnet munkatársai felé! 

Ebben a képernyőben egyes nyomtatványok nevének átírására is van lehetőség, eb-

ben kérjük a Foltnet segítségét! 
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Alapadatok 

 

Ebben a menüpontban a Nagy Utazás 3-ban használt törzsadatok találhatóak, első-

sorban megtekintésre. Az Alapadatok almenüből tulajdonképpen csak a Repterek menü-

pontot használjuk. 

 

Itt határozhatjuk meg, 

hogy melyek azok a repülő-

terek, amelyeket útjainkhoz 

használni kívánunk. Termé-

szetesen erre csak azokban 

az irodákban van szükség, 

ahol saját szervezésű (vagy 

bizományosként átvett) re-

pülős utak vannak, és/vagy 

repülőjegyeket is értékesíte-

nek A Módosítás gomb meg-

nyomása után a kiválasztott 

repülőtér előtti négyzetbe tegyünk pipát. Keresni csak mentett állapotban lehet, de akkor 

viszont névre és repülőtér kódra (IATA kód) is. A könnyebb keresés érdekében a repülő-

terek neve előtt minden esetben a város neve áll.  

 

Erre a szűkítésre – azaz a „fontos” repterek kiválasztására – azért van szükség, mert 

a repülőterek a Galileo listája alapján lettek beemelve a programba és ez közel 11.000 

repülőteret jelent világszerte. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy nem találjuk a kere-

sett repülőteret, ez általában abból adódik, hogy valamilyen egyéb, repülőtérhez rendelt 

adat (település, kód, stb.) hiányzik. Ebben az esetben a Foltnet munkatársai számára e-

mailben (nu3@folnet.hu) vagy telefonon jelezni kell a hibát. 

 

Az alapadatokkal kapcsolatos feladataink ezzel gyakorlatilag lezárultak. A következő 

feltöltéseket már a Szervezés menü almenüjében kell elvégeznünk. 

mailto:nu3@folnet.hu
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Pénzügy menü 

 

A Nagy Utazás 3 programban a Központ be-

állításain túl itt kell a további, a program műkö-

dését alapjaiban meghatározó beállításokat 

megtennünk. 

 

 

 

 

 

Számlaelemek 

 

FONTOS! Mielőtt a program használatát elkezdenénk, első és legfontosabb lépés a 

számlaelemek áttekintése, ugyanis az itt beállított adatok határozzák meg az iroda teljes 

pénzügyi életét, és ezzel a könyvelés munkáját is! FIGYELEM! A program alapfeltöltés-

ként tartalmaz számlaelemeket, azonban ezeket mindenképp az irodának saját könyvelő-

jével át kell nézetnie, és az iroda által használt további számlaelemekkel feltöltenie, kar-

bantartania szükséges. A hibás feltölté-

sű számlaelemekért a Foltnet munkatár-

sai felelősséget nem vállalnak! 

 

A programmal történő számlázás 

során a számlaelemek innen kerülnek rá 

a vevői- és előlegszámlákra, ezért fon-

tos, hogy helyes jogcímmel és ÁFA kör-

rel legyenek feltöltve a felhasználók ál-

tal. Mint minden funkciót, ezt is jogo-

sultsághoz lehet kötni, így csak a hoz-

záértő személy tud hozzáférni a számla-

elemek feltöltéséhez. 

 

A számlaelemek felvitelénél figyeljünk a helyes megnevezésre, ill. arra, hogy ha 

csomagos szoláltatást szeretnénk majd számlázni, akkor olyan jogcímet válasszunk, ahol 

a csomagos pipa be van állítva a jogcímnél a Jogcímek menüpont alatt. (ld. később) 

 

Az ÁFA körnél állítsuk be a megfelelő ÁFA típust, a VTSZ és SZJ szám a 2008. május 

1-jei hatállyal módosított az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

alapján nem kötelező tartalmi elem a számlán, de amennyiben azt is szeretnénk, hogy 

szerepeljen rajta, akkor töltsük ki ezt a mezőt is. A mennyiségi egységhez mindenképp 

írjunk be főt vagy db-ot, attól függően, hogy a számlaelem milyen szolgáltatásra vonat-

kozik. Az aktív pipa mindig legyen beállítva, ill. az utazásszervezési szolgáltatás EU és 

EU-n kívül számlaelemen kívül minden más esetben a belföld pipa! 

 

TIPP! A Számlaelemek listát lehívhatjuk a Kimutatás tündér / Könyvelés / Számla-

elemek kimutatásból, így azt könnyen továbbíthatjuk e-mailen vagy faxon könyvelőnk-

nek áttekintés céljából! 
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 Jogcímek 

 

Mielőtt a számla-

elemeket elkezdjük fel-

tölteni, célszerű meg-

nézni, hogy milyen jog-

címek közül választha-

tunk. A jogcímek asze-

rint vannak csoportosít-

va, hogy milyen számlá-

ra, bizonylatra kerülhet-

nek rá. Rögzíthetjük 

szállítói, vevői számlák-

hoz, banki, bevételi, 

utalványos, hitelkártya bizonylatokhoz. Ha szeretnénk újabb jogcímet feltölteni, azt itt 

könnyen megtehetjük, egyedül arra kell figyelnünk, hogy különböztessük meg a csoma-

gos, ill. a nem csomagos jogcímeket! 

 

Könyvelési beállítások, biztosítók könyvelési beállításai 

 

Ebben az almenüpontban állíthatjuk be, hogy 

milyen pénzügyi bizonylatokat milyen főkönyvi szá-

mokon kívánunk átadni a könyvelő programunknak, 

amennyiben a Nagy Utazás 3 könyvelőprogramhoz is 

kapcsolódik. 

Meghatározhatjuk azt is, hogy az átadásban a 

NU3 program a foglalások szerződésszámára, vagy a 

számlaszámra hivatkozzon. 

A feladandó adatokat ellenőriztethetjük a prog-

rammal, illetve le is zárhatjuk azokat, így újra nem 

adhatóak fel a könyvelésbe. 

A Könyvelési beállításokról bővebb információt a könyvelőprogramhoz is kapcsolódó 

irodák külön oktatásokon kapnak!  

 

 

 Valutaárfolyamok 

 

Itt tudjuk megadni a Valutaárfolyamokat 

kézzel (amennyiben új valutaárfolyamra van 

szükségünk), illetve importálni tudjuk őket fájl-

ból, vagy importálhatjuk őket az MNB honlapjá-

ról. A NU3 naponta lekérdezi és importálja az 

MNB által kibocsátott valutaárfolyamokat, hogy 

ezek alapján és ezekkel az értékekkel készülje-

nek el a valutás számlák és foglalások. Termé-

szetesen ezeket az árfolyamokat a számlákon és 

a foglalások szolgáltatásain felül lehet írni, de 

alapértelmezettként ezekkel a számokkal dol-

gozhatunk. 

 

 

 



FOLTnet Kft. – Nagy Utazás 3 

-16- 

 

 

Utalványtípusok 

 

Az utazási utalványok használatához először az Eszköz 

menü – Pénzügy menüpontjából az Utalványtípusok 

menüpontjába kell belépni.  

 

Itt létre kell hoznunk azokat az utalványtípusokat, ame-

lyeket a NU3 programban kezeltetni kívánunk. Ide tar-

toznak a saját irodánk által kibocsátott utalványokon 

kívül bármilyen egyéb utalvány, amit az irodánk elfo-

gad. 

 

FIGYELEM! Bármilyen utalványt akarunk kezeltetni – 

akár sajátot, akár más szolgáltatóét – mindenképpen szükséges, hogy a NU3 program-

ban legyen utalványos pénztár, mert ellenkező esetben a foglalásokat nem lehet 

majd utalványos fizetéssel kiegyenlíteni! Az utalványtípusoknál a megnevezésben adjuk 

meg az utalvány nevét. A saját utalványok esetében alul pipáljuk be mindhárom opciót.  

 

FIGYELEM! Egyéb utalványoknál csak az „Aktív” beállítást pipáljuk be! 

 

FONTOS! Felvitelnél a Saját utalványunknál, amit a saját nevünkben számlázunk és ér-

tékesítünk, a ’Saját’ és a ’Számlázható’ pipa mindenképp legyen beállítva, hogy számláz-

ni tudjuk az adott utalványt, a többinél elegendő az aktív pipa betétele, hiszen ezt mi 

nem számlázhatjuk saját nevünkben! A többi beállításról és az utalványok használatáról 

külön leírás tartalmazza a tudnivalókat. 
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Pénztárak nyilvántartása 

 

FIGYELEM! A pénztárak felviteléhez 

és karbantartásához kizárólag a Foltnet 

munkatársainak van hozzáférése az 

esetleges pénztárkeveredések elkerülése 

végett! Minden egyes felhasználóhoz 

lehetőség van saját, csak az adott fel-

használó által kezelt pénztár felvitelére, 

amennyiben az iroda elkülönített pénz-

tárkezelést szeretne. A felhasználóhoz 

rendelt pénztárakat csak és kizárólag az épp 

bejelentkezett felhasználó láthatja. A fiókiro-

dáknál is a főirodától elkülönített pénztárke-

zelés alkalmazandó. A kimutatásokból lehív-

ható pénzforgalmak is eszerint különülnek el. 

(Természetesen lehetőség van az összes iro-

da pénzforgalmának lekérdezésére is a Kimu-

tatás tündérben). 

Fontos, hogy az iroda nyilatkozzon arról, 

hogy milyen valutanemeket, milyen pénztárakat kíván nyilvántartani. Lehetőség van át-

utalásos, ill. készpénzes pénztár felvitelére, nyilvántartható utalványos, hitelkártyás 

pénztár is, ha az irodánál ezek a fizetési módok is lehetségesek.  

Amikor egy pénztárra már nincs szükségünk inaktív felhasználó, vagy már nem 

használt valutanem miatt, az adott pénztárat ’csak olvashatóra’ tudjuk állítani, és így 

már nem fog megjelenni a számlák kiegyenlítésénél, foglaláslemondáskor, és az összes 

olyan esetben, amikor pénztárakba történik be, ill. kifizetés, ebben kérjük a Foltnet se-

gítségét. 
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Listaképernyők 

 

A Nagy Utazás 

3 programban 

többféle listázási 

mód közül vá-

laszthatunk. 

Egyrészt le-

hívhatunk listákat 

a Kimutatás menü 

/ Kimutatás tün-

dér menüpontjá-

ban, ahonnan 

.pdf, .doc és .xls 

formátumokba 

menthetjük el a 

kimutatásokat. 

 

 

Ha pedig Excel táblázatban szeretnénk látni a lekért adatokat, akkor a Listaképer-

nyők menüpontban felsorolt listák állnak rendelkezésünkre. Utóbbi kimutatás, a listakép-

ernyők megjelenésén lehet módosítani a ”Listaképernyők beállításai” menüpontban. Itt 

fel van sorolva az összes listázási lehetőség, amellyel dolgozni tudunk a programban. 

 

A ’látható mezők’ alatt megtekinthetjük, hogy melyek azok az oszlopok, amelyek 

megjelennek listázáskor jelen használat mellett, míg az ’elérhető mezők’ alatt pedig azo-

kat, amelyekből választhatunk, aszerint, hogy milyen oszlopokat szeretnénk még látha-

tóvá tenni képernyőnkön. Ezekhez a műveletekhez a kis zöld oda-vissza nyilakat használ-

juk, míg az oszlopok megjelenési sorrendjén a fel-le nyilacskákkal tudunk módosítani.  

 

Kedvenc kimutatások 

 

A Kimutatás tündér testre-

szabását ebben a menüpont-

ban lehet elvégezni. 

Ha vannak olyan kimuta-

tások, amelyeket nap, mint 

nap használunk, összeállítha-

tunk belőlük egy kedvencek 

listát, ami - ugyanabban a 

csoportosításban, mint a Kimu-

tatás tündér - tartalmazza a 

listákat, de csak a számunkra 

fontos allistákkal. Így könnyen, 

keresgélés nélkül lehívhatjuk a 

számunkra fontos kimutatáso-

kat. Navigálni itt is a zöld nyi-

lacskák segítségével lehet. 
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Szervezés menüpont 

 

A saját szervezésű, illetve bizományosként átvett utak feltöltését a programban min-

den esetben a katalógus(ok) rögzítésével kell kezdenünk. 

 

Katalógusok létrehozása 

A katalógus adatbázis feltöl-

tésének nem feltétlenül kell iga-

zodnia az iroda ténylegesen forga-

lomban lévő papíralapú (vagy 

egyéb) katalógusaihoz.  

 

A programban levő adattábla 

inkább „virtuális” katalógus felso-

rolást hoz létre, tehát csoportosít-

hatunk akár úttípusonként vagy 

országonként is. 

 

 A „virtuális” katalógusok fel-

töltése az Eszköz menü Szervezés 

menüpontjának Katalógus 

almenüjében történik. 

 

Itt megadhatjuk a katalógus nevét, kódját, típusát (pl. kiutazás, stb.), valamint azt, 

hogy az adott katalógusban található ajánlatok milyen időintervallumban érvényesek. 

FIGYELEM! Ne feledkezzünk meg róla, hogy a katalógus kód része (lehet) a pozíció-

számnak! 

 

TIPP! Nem célszerű évek szerint definiált katalógusokat rögzítenünk, hiszen a leg-

több iroda árualapja – kivéve az újonnan alakultakat – csak kis mértékben változik egyik 

évről a másikra. Így a következő évben egyes utakat át kéne helyezni az újabb kataló-

gusba, ami amellett, hogy pozíciószám változást idéz(het) elő, felesleges munka is. A 

„megszüntetett” utaknak inkább hozzunk létre egy pl. „Archív” vagy „Lejárt” elnevezésű, 

különálló katalógust. 
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Pozíciószám beállítása a Nagy Utazás 3 programban 

 

A programok – és katalógusok - feltöltése előtt érdemes 

átgondolni a pozíciószám rendszert, amit majd alkalmazni 

kívánunk az irodában. Ezt célszerű még a tesztidőszak alatt 

véglegesíteni, mert a program beindítása után a pozíciószám 

módosítására nincs mód. A pozíciószám beállítását a Foltnet 

munkatársai végzik el, a felhasználó igénye szerint. 

A pozíciószám maximális hosszúsága a következőképpen áll össze 

a NU3 programban: 

1-5 karakter  szervező kódja  

6. karakter  - (kötőjel) 

7-11 karakter  katalógus kódja 

12. karakter  -  

13-19 karakter program kódja 

20. karakter  - 

21-26 karakter indulás dátuma (ééhhnn) 

27. karakter  - 

28-33 karakter hazaérkezés dátuma (ééhhnn) 

A Szervező kódja egy központi adatbázisból jön, és a felhasználó nem módosíthatja, 

szintén nem módosítható a dátum formátum. A többi kódot tetszés szerint megadhatjuk. 

Érdemes arra odafigyelni, hogy a kódok típusonként azonos hosszúságúak legyenek, 

tehát ha megállapodtunk abban, hogy a program kódja 3 karakter, akkor mindenki tartsa 

magát ehhez az irodában. 

NAGYON FONTOS! A pozíciószám kódoknál csak betűket és számokat 

használjunk, ne használjunk különleges karaktereket (?!+, stb.) és szóközt sem!  

A programok esetében a NU3 alkalmas arra, hogy a felvitt utak (programok) kódjaként 

folyamatos sorszámozást alkalmazzon, de csak abban az esetben, ha még nem adtunk 

meg betűket tartalmazó programkódokat.  

 

FIGYELEM! Egyes könyvelőprogramok csak meghatározott hosszúságú pozíciószámokat 

tudnak befogadni, ezért a pozíciószám-rendszer kialakítása során mindenképpen 

konzultáljunk a könyvelőnkkel! Ügyeljünk arra is, hogy a pozíciószám egyes tagjait 

elválasztó kötőjelek is egy-egy karakternek minősülnek! 

Természetesen minden iroda a saját működésének megfelelően állíthatja össze, hogy a 

fenti elemek közül melyeket kívánja felhasználni a pozíciószámában. Egy elem 

kiválasztása mindenképpen kötelező, de nem szükséges mindet felhasználni. Így 

lehetőségünk van a NU3 pozíciószám-rendszerét az irodánk korábbi pozíciószám-

rendszeréhez közelíteni. 

Nézünk egy példát a pozíciószámok rendszerezésére:  

Irodánk csak a katalógus és a program kódját, valamint az indulás és érkezés dátumát 

használják fel. A katalógusokat célországonként rögzítik, valamint létrehoznak egy 

katalógust a több országot érintő körutak számára is, ezt a csoportosítást tükrözi a 

katalóguskód is. A programokban utalnak a szűkebb desztinációra, a szállástípusra és a 

közlekedésre, a körutaknál pedig a körút elnevezésére.  
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Lássuk hogyan néz ki náluk egy pozíciószám: 

1-3 karakter  katalógus kód: az adott célország kódja, pl. Szlovénia => SLO 

4. karakter  - (kötőjel) 

5-9 karakter  programkód, pl. Bovec – Htl. Kanin – egyéni utazással => BVHOE 

10. karakter  - 

11-16 karakter  indulás dátuma 

17. karakter  - 

18-24 karakter  hazaérkezés dátuma 

Tehát: SLO – BVHOE – 170215 – 170217 

Természetesen az egyes pozíciószám-modulokból építkezve ettől eltérően is meg lehet 

határozni a pozíciószámok felépítését egy-egy irodában, a lényeg csupán annyi, hogy az 

iroda minden dolgozója egységesen ismerje és alkalmazza az elfogadott rendszert. 

FIGYELEM! Az Agent programot használó irodáknál ez a kód állandó, mivel ők az ún. 

„Egyéni” katalógus alá visznek fel mindent. 

 

Partnertörzsben kötelező mezők 

 

 

 

Lehetőségünk van meghatározni, hogy a program 

milyen adatok megadásával engedje csak elmenteni a 

Partnertörzsbe felrögzített Vevő vagy Szállító partnert. 

TIPP! Célszerű a Név és Számlázási cím pipákat beten-

nünk, hiszen ezek nélkül nem tudunk számlát kiállítani 

majd az adott partnernek. Ha valamelyik adatot nem ad-

tuk meg, egy villogó kis felkiáltójel jelzi nekünk, hogy 

hiányos elérhetőségekkel próbáljuk a partnert elmenteni. 

 

 

  

 

 

 

Utastörzsben kötelező mezők 

 

Ugyanúgy, mint a Partnereknél, az Utasoknál is felté-

telhez köthetjük, hogy milyen adatokat kötelező fel-

tüntetnie a felhasználónak egy Utas felrögzítésekor. 
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Foglalás lemondási feltételek 

 

Mielőtt az utakat feltöltenénk, először katalógu-

sokat kell majd definiálnunk, de ezt megelőzően az 

útjainkhoz (katalógusokhoz) tartozó utazási szerző-

déseket / utazási feltételeket (ki hogy nevezi), va-

lamint az útlemondás esetén felszámítandó kötbér % 

értékeit kell felvinnünk. 

Az iroda utazási feltételeiben a lemondás esetére 

meghatározott kötbér % értékeit az Eszköz menü, 

Szervezés 

almenü, Fog-

lalás lemon-

dási feltételek menüpontban kell feltöltenünk.  

A későbbiekben a program ennek alapján 

számítja ki a kötbért a foglalás lemondásának idő-

pontjától függően. 
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Utazási, útlemondási feltételek 

 

Ugyanebben a menüben (Esz-

köz – Szervezés) az Utazási, útle-

mondási feltételek menüpontban 

tölthetjük fel a szerződésünk teljes 

szövegét. 

 

A Felvitel gomb megnyomása 

után a Word dokumentumból ki-

másolt (CTRL+C) szöveget egysze-

rűen a CTRL+V lenyomásával beil-

leszthetjük. A formázást itt már 

legfeljebb a sortörések erejéig mó-

dosíthatjuk, illetve a szövegen le-

het változtatni. 

 

Ugyanezzel a módszerrel az in-

ternetről (weboldalról) letöltött 

utazási feltételt is rögzíthetünk. 

 

Ebben a nyilvántartásban több 

utazási szerződést is tárolhatunk, 

különböző megnevezések alatt. Így lehetőségünk van arra, hogy a viszonteladott útja-

inkhoz a megfelelő szervező utazási feltételeit feltöltsük, és foglalás esetén előhívjuk. 

 

Előfordulhat, hogy az irodánk egyes útjaira más utazási feltételek érvényesek, eset-

leg a téli és a nyári utakra vonatkozó szerződés tér el egymástól. Mindezeket külön né-

ven rögzíthetjük ebben a nyilvántartásban. 

 

FIGYELEM! Ügyeljünk arra, hogy az utazási feltételeket nem az egyes utakhoz, ha-

nem katalógusokhoz tudjuk kapcsolni, tehát a katalógusok kialakításánál érdemes ezt a 

szempontot is figyelembe venni. 
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Egyéb beállítások 

 

Média 

 

Ebben a menüpontban felvihetünk különböző kommu-

nikációs csatornákat, amiken keresztül egy utas je-

lentkezni tud egy adott útra (TV hirdetés, Internet, 

stb.). Az ide feltöltött médiák beállíthatóak az 

Utastörzsbe felrögzített utasoknál, illetve a foglaláso-

kon, az Információ fülön is előhívhatóak egy legördít-

hető menüből. Hogyha ezeket beállítottuk a megfelelő 

helyeken, a Kimutatás tündérből és a Listaképernyők-

ből egyaránt lehetőségünk van kimutatásokat, listákat 

készíteni a ’Média’ szűrőnél található, előre feltöltött 

adatok alapján. 

 

 

Partnertípusok 

 

Amikor felrögzítünk egy Partnert nyilvántartá-

sunkba, a név megadása után beállítható, hogy az 

adott partner milyen típusú partner. Lehet utazási iro-

da, étterem, vagy valamilyen beszállító. Természete-

sen a Partnertípus megadása nem kötelező rögzítés-

kor, ez csak egy opció, ami további információt szol-

gáltathat partnerünkről.  

 

Utasprofilok 

 

Ahhoz, hogy az 

Utastörzsben utasaink-

hoz egyéb, az utas szá-

mára nem látható meg-

jegyzést fűzzünk, ebbe a 

menüpontba kell feltöl-

tenünk előzetesen az Utasprofilokat. Később az Utasoknál a Profil fülön elő lehet hívni 

ezeket a profilokat és egyéb megjegyzéseket lehet hozzájuk fűznie az ügyintézőknek. 

 

Készletelemek 

 

A Nagy Utazás 3 programban 

nyilvántarthatjuk készleteinket, pl. 

útikönyveket, dvd-ket, belépője-

gyeket. Ennek első lépése az Esz-

köz menüben való felrögzítés. Itt 

meg kell adnunk az áru bruttó ér-

tékét, ki kell választanunk a hozzá 

tartozó számlaelemet, melyet majd 

a számlakészítéskor szeretnénk 

használni, fel kell továbbá rögzíteni 
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a termék beszerzési árát, amennyiért a partnertől átvettük az árut. A mennyiségi egy-

ségnél megadható, hogy milyen egységekben áll rendelkezésre az áru. Ezután rögzítsük 

a minimális készletet is, ami alá nem mehet sosem a raktáron lévő árukészlet. A ’pöttyö-

zős’ résznél pedig kiválaszthatjuk, hogy milyen értékesítési formában szeretnék az iroda 

a készletet árusítani. Ha a készleteket felrögzítettük a készletelemek közé, a Nyilvántar-

tás Készlet, Készletmozgás menüpontokban tudjuk az árumozgást felvezetni, nyomon 

követni. Erről egy másik leírásban találunk bővebb leírást! 

 

 

Eseménynapló 

 

A NU3 felhasználóinak – megfelelő jogosultság esetén - lehetőségük van egy lista-

képernyőben megtekinteni a programban végrehajtott eseményeket, úgy, mint a fel-

használó bejelentkezését, kijelentkezését, felvitelt, módosításokat. Lehet szűrni időpont-

ra, felhasználóra, ill. irodára is. 

A későbbi használat során így azt is akár vissza lehet keresni, ha például az egyik 

felhasználó figyelmetlenség folytán egy meglévő partnert felülírva emelt be egy új part-

nert. A pontos szűrési feltételekhez - amelyek megadása bizonyos kereséseknél szüksé-

ges -, kérjék a Foltnet munkatársainak segítségét! 



FOLTnet Kft. – Nagy Utazás 3 

-26- 

 

Biztonsági mentés készítése 

 

A program mentéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani bármelyik, az irodá-

ban található gépen: 

 

 

1) A mentést végző felhasználón kívül mindenki lépjen ki a programból (a mentést a 

nap végén, nem a munkafolyamatok közben kell elvégezni!) 

 

2) A NU3 programban be kell lépni az Eszköz menü – Egyéb – Biztonsági mentés 

menüpontba, és elindítani a napi mentést.  

 

FIGYELEM! Ez a menüpont csak megfelelő jogosultsággal indítható! 

 

3) A napi mentés a szerver gép C meghajtóján a következő könyvárba mentődik 

el, nusql.bak néven: 

C:\Program Files\Microsoft SQL Sever\MSSQL.1\MSSQL 
\Backup 
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4) Ezt a fájlt manuálisan vagy ütemezett feladattal ki lehet menteni bármilyen adat-

hordozóra. 

A mentés után ellenőrizzük, hogy a C:\Program Files\Microsoft SQL Ser-

ver\MSSQL.1\MSSQL\Backup könyvtárba bekerült-e a megfelelő állomány a legfris-

sebb dátummal: 

Javaslatunk a napi mentés elvégzése, de ha erre nincs lehetőség, legalább hetente 

egyszer szükséges menteni.  

Mentés hiányában sajnos NEM tudjuk visszaállítani adataitokat – csak egy üres 

NU3 programot tudunk ismét feltelepíteni -, amennyiben bármilyen visszafordíthatatlan 

probléma történik a Nagy Utazás 3 program szerver gépével. Fontos hangsúlyozni, hogy 

az általatok rögzített adatok NEM nálunk, hanem az iroda saját szerverén táro-

lódnak! 

 

5) A visszaállításhoz a következők lementése is szükséges: 

A következő két könyvtár az iroda SZERVER gépéről: 

C:\Program Files \ Foltnet könyvtár; 

C:\Program Files \ Microsoft SQL server könyvtár. 

A mentés előtt ellenőrizni kell, hogy a C:\Program Files\Microsoft SQL Ser-

ver\MSSQL.1\MSSQL\Data könyvtárban ott vannak-e a következő fájlok:  

 

6) Ha hibaüzenet jön fel a C:\Program Files \ Microsoft SQL server 

mappa mentése közben, a Vezérlőpultban a Felügyeleti eszközök / Szolgáltatásoknál le 

kell állítani az SQL server Express szolgáltatást és utána lementeni a mappát. 
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7) Azoknál az irodáknál, ahol a NU3 Dokutár funkciót is használják, attól függetle-

nül, hogy működik-e a program vagy sem, a megosztott mappát is le kell menteni, (ahol 

a dokumentumok tárolva vannak), ennek elérési útvonala megtalálható az Eszköz/ 

Rendszeradatok/ Központ/ IServer fülön: 

 

 

FIGYELEM! A kliens gépekről történő mentés, illetve a 

fenti könyvtárak RÉSZLEGES mentése NEM elégséges az 

adatok visszaállításához, ezért a mentés után ismételten 

ellenőrizzétek, hogy a lementett adatok között a fenti könyv-

tárak és fájlok megvannak-e! 

 

Amennyiben a mentés közben bármilyen hibaüzenet jelentkezik, azonnal 

hívjátok a Helpdesket, mert ellenkező esetben hiányos lehet a mentés, és az 

adatokat nem lehet majd visszaállítani!  

 

A program visszaállítása minden esetben szakértői beavatkozást igényel RÉ-

SZÜNKRŐL, hiszen nem egyszerűen a lementett könyvtár visszamásolásról van szó.  

Kérünk mindenkit, hogy a fentieket a saját adatainak megvédése érdekében betarta-

ni szíveskedjen. 


