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Lépjünk be a Foglalás menü - Foglalás készítése menüpontba. 

Az adatokat a Felvitel gomb megnyomásával kezdhetjük feltölteni. 

 

 

 

Első lépésként ki kell választani a 

megfelelő Katalógust, ezután a 

Program mezőben már csak azok a 

programok szerepelnek, amik a ki-

választott katalógusban lettek rög-

zítve. Ezek közül válasszuk ki a 

megfelelőt. Katalógusból történő 

foglalásnál az Utazás ideje mező in-

aktív, az időpontot később adjuk 

meg. 

Ugyanitt lehetőségünk van a Szer-

vező, ill. Értékesítő (ha partneriroda 

a megrendelő) kiválasztására. A vá-

lasztást követően láthatjuk, hogy az 

adott iroda milyen szerződést kötött 

velünk (ügynök / bizományos / ve-

gyes). A képernyő alján található 

Szolgáltatások gomb megnyomásá-

val léphetünk át a szolgáltatások ki-

választásához.  

 

 

 

A képernyő tetején megadhatjuk az Utazás dátumát, illetve ha azt nem tudjuk pontosan, akkor 

a legördítős sávban különböző lehetőségek közül választhatunk. 

 

 

 

Ha csak közlekedést akarunk foglalni, akkor használjuk a Csak közlekedés pipát. 

Az időpont meghatározása után a Frissítés gombbal (kis kék nyilacska) hívhatjuk elő a program-

hoz tartozó szolgáltatások listáját.  
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Fent a Szolgáltatások mezőben láthatjuk az összes felvitt szolgáltatást indulási dátum szerinti 

sorrendben. Tehát az elején azok a szolgáltatások lesznek, amelyek az egész szezonban, vagy 

hosszabb időintervallumban azonos áron szerepelnek. 

A továbbiakban a program felsorolja az összes szolgáltatást, amelyet az adott úthoz rendeltek 

feltöltéskor. Amennyiben az adott szolgáltatáshoz tartozik szálláskontingens (!), úgy ezt a „Száll. 

konti” mezőben láthatjuk.  

FIGYELEM! Ez minden esetben a rendelkezésre álló szobák számát (!) jelenti, és NEM a lehet-

séges létszámot! 
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Ha rákattintunk egy szolgáltatásra, akkor a kiválasztott szolgáltatásnál a sor elején fekete nyi-

lacska jelenik meg.  

A kiválasztott (fekete nyilacskával megjelölt) szolgáltatáshoz tartozó árak láthatóak az Árak 

alatt. Itt minden esetben szerepel egy alapár, illetve alatta sorakoznak a gyermekárak, pótágyár, 

stb. A sor végén lévő, Választott négyzetbe tegyünk pipát azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyeket 

a foglalásokhoz kívánunk rendelni, majd a Hozzáadás gomb megnyomásával a választott szol-

gáltatások közé tehetjük a bepipált adatokat. 

 

 

 

A Választott szolgáltatások mezőben van lehetőség a mennyiség (a létszám) meghatározására. 

A kiválasztott szolgáltatás mennyiségi egységétől függ, hogy a mezők közül melyik állítható. 

 

 

Mennyiségi egység 

Foglaláson állít-

ható érték 

 

fő -  - 

 beállítható 

 a program automatikusan szá-

molja a felvitt dátum alapján 

fő / éj *   

fő / nap -   

fő / turnus *  - 

db -  - 

db / éj *   

db / nap -   

db / turnus *  - 

Ha az összes választott szolgáltatást meghatároztuk, akkor a foglalás fő képernyőjére a Bezárás 

gombbal térhetünk vissza. Ha a kiválasztott szolgáltatások valamelyikéhez közlekedés 

kontingens is tartozik, akkor a Bezárás gomb lenyomása után, a program egy következő 

ablakot nyit meg. A felnyíló Közlekedés ablakban a program automatikusan felajánlja a koráb-

ban (a szolgáltatásoknál) meghatározott létszámot. 
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Itt határozhatjuk meg az oda- és a visszautat, illetve amennyiben az adott járat több helyen is 

tesz le, vagy vesz fel utasokat, akkor itt lehet megjelölni azt is, hogy ki meddig utazik. 

 

Ugyanez a 

helyzet ak-

kor is, ha 

többfajta 

közlekedési 

lehetőség is 

van, tehát 

lehet busz-

szal vagy 

repülővel 

utazni. Eb-

ben az 

esetben ne-

künk kell ki-

választani 

az alsó ab-

lakban a 

megfelelő 

közlekedési 

opciókat. 

 

 

 

 

 

 

Ezután a Bezárás gombbal léphetünk vissza a foglalás fő képernyőjére. 

Lássuk, hogy néz ki most a foglalásunk: 
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Ha valamelyik szolgáltatásból kedvezményt vagy juta-

lékot (esetleg mindkettőt) kívánunk adni, akkor azt 

szintén itt, a Szolgáltatás fülön tehetjük meg. Válasszuk 

ki azt a szolgáltatást, amelyből a kedvezményt / jutalé-

kot adni kívánjuk, és ha rákattintunk a szolgáltatásra, 

akkor kijelölődik és megjelenik mellette a kis fekete nyi-

lacska. Ezt követően kattintsunk a képernyő alján talál-

ható Módosítás gombra, ezzel egy új képernyőre kerü-

lünk, ahol beállíthatjuk a jutalékot és/vagy a kedvez-

ményt. 

Alapértelmezetten a jutalékot / kedvezményt %-ban le-

het megadni, ehhez nincs más teendő, mint a kis ab-

lakba beírni a megfelelő % értéket és a képernyő alján 

található Mentés gombbal érvényesíteni a megadott % 

értékeket az árban. 

Elképzelhető, hogy a jutalékot / kedvezményt összegszerűen kell megadnunk.  
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Ebben az esetben egyszerűen ki kell vennünk a pipát a % jel előtti kis négyzetből és máris 

írhatóvá válik az összeg ablak. 

Akárcsak a % értéknél, a Mentés gombbal érvényesíthetjük a foglaláson az árváltozást. 

A Mentés gomb lenyomása után visszakerülünk a fő képernyőbe. 

 

FIGYELEM! Mind a megadott kedvezmény, mind a jutalék személyenként értendő! Tehát a 

program automatikusan felszorozza a létszámmal!  

 

 

A jutalékot, illetve a kedvezményt a foglalás elkészítését követően, a későbbiekben is megad-

hatjuk, vagy változtathatjuk szükség szerint. 

A katalógusból kiválasztott utaknál a foglalásban kizárólag a Jutalék és a Kedvezmény mező 

módosítható, az egyéb módosításokat a Szervezés menü, Programok menüpontjában kell elvé-

gezni. 

FIGYELEM! Ha a Szolgáltatások és árakban változás történik valamelyik programnál, akkor a 

változásokat a foglaláson csak úgy lehet érvényesíteni, ha a módosult szolgáltatást eltávolítjuk 

(törlés) és újra hozzáadjuk a foglaláshoz! 

Ha a kedvezményekkel és jutalékokkal végeztünk, akkor visszatérhetünk a foglalás fő ablakába 

és elkezdhetjük feltölteni az utasok adatait. 
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FIGYELEM! A program nem engedi elmenteni a foglalást kiválasztott szolgáltatás, főutas, vala-

mint utaslétszám nélkül!  

Ezeket a paramétereket mindenkép-

pen meg kell adnunk. A foglalásra 

utasokat, az Utas fülön vehetünk fel.  

A Hozzáadás gomb megnyomása 

után lent aktívvá válik a Mentés és a 

Mégsem gomb. A Név mezőbe beír-

hatjuk az utas nevét, vagy a mező 

jobb oldalán levő  gombbal át is 

léphetünk az Utastörzsbe.  

FIGYELEM! Ha csak egyszerűen be-

gépeljük az utasok nevét, akkor 

ezek az utasok semmilyen nyilván-

tartásba nem kerülnek be. A nevük 

csak a foglaláson jelenik meg, 

egyéb helyen nem kereshetőek 

vissza. Így semmilyen statisztiká-

ban nem fognak szerepelni! 

Ha a  gombbal belépünk az Utas 

törzsbe, akkor innen kikereshetjük 

a korábban már rögzített utasokat a 

navigátoron található Keresés (na-

gyító) gombbal, illetve új utast is 

felvihetünk a Felvitel gomb segítsé-

gével. 

Lássuk mi a teendő, ha új utast sze-

retnénk felvinni: 

A szükséges utasok adatait értelemszerűen kitöltjük. Figyeljünk rá, hogy a vezetéknév és a ke-

resztnév külön mezőben szerepeljen. A dr.; ifj.; id.; Mr., Mrs., előtagokat két különálló legördítő 

sávból választhatjuk ki. Ezeket semmiképpen ne írjuk be a Név mezőbe! 
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Az utas elérhetőségeit úgy vihetjük fel, hogy az 

Elérhetőségek ablak szürke mezőjébe bárhová 

jobb egérgombbal bekattintva a Hozzáadás me-

nüpontot választjuk, vagy az Elérhetőségek cím-

szó melletti kis négyzetbe kattintva előhívjuk 

ugyanezt az ablakot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megjelenő mezőkben rögzíthetjük az elérhetőségeket. Először a jobb oldali 

legördítő sávból ki kell választani az elérhetőség típusát, ezt követően kezd-

hetjük feltölteni az adatokat. A képernyő tartalma a kiválasztott elérhetőség-

típustól függően megváltozik. 

 

A felvitt adatot a Mentés gombbal rögzítjük. 

Egy utashoz szinte korlátlan számú elérhetőségi 

adatot feltölthetünk. Ügyeljünk arra, hogy leg-

alább a főutasnál rögzítsünk számlázási cí-

met, mert az utasnak készülő számlán a számlá-

zási címben feltüntetett adatot hozza majd a 

program. Ha ez üres, akkor a számla cím nélkül 

fog elkészülni!  

A cím és a telefon típusú elérhetőségeknél egy-

szerre több opciót is kipipálhatunk, pl. lehet egy telefonszám egyszerre „fax” és „munkahelyi” 

is. Ugyanez érvényes a címadatokra is. Ha pl. a számlázási cím azonos a munkahelyi vagy az 

otthoni címmel, akkor mindkettőt pipáljuk ki. 

Az Elérhetőség ablakokban található „Hirdetés” pipa arra szolgál, hogy amennyiben az utas 

hírlevélre, vagy bármilyen szóróanyagra tart igényt az iroda részéről, akkor azt melyik elérhe-

tőségre kéri elküldeni. 
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A Profil fülön az utasra vonatkozó 

egyéb információkat adhatjuk meg, 

pl. vegetáriánus, síutas, törzsutas 

stb. A profilokat az Esz-

köz/Egyéb/Utasprofil menüpontjá-

ban tölthetjük fel. Egy utashoz akár 

több profilt is hozzárendelhetünk. 

Ezt csak mi látjuk, tehát a nyomtat-

ványokra nem kerül rá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Információ fülön láthatjuk az 

utas korábbi foglalásait (új uta-

soknál ez természetesen üres). 

Amennyiben az adott utas fő-

utasként szerepelt a foglaláson, 

úgy az összeg mezőben a fog-

lalás értékét is láthatjuk, ha 

csak útitárs volt, akkor az ösz-

szeg mezőben 0 szerepel. A 

foglalásokat az utas kikeresé-

sét követően a Foglalások 

gomb lenyomásával hívhatjuk 

elő. Így a program minden 

esetben az éppen aktuális fog-

lalásokat mutatja meg a legfris-

sebb adatokkal. 

 

FIGYELEM! Ha az utas összes adatát kitöltöttük, mentsük munkánkat a navigátoron ta-

lálható Mentés gombbal! 
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Az adatok mentését követően, a navigátoron található Beszúrás gombbal tegyük át az utasunkat 

a foglalásba. Ugyanígy felvihetjük, illetve kiválaszthatjuk a foglalás többi utasát is. 

FIGYELEM! A foglalás Utas 

fülön minden egyes felvitt 

utast külön le kell mentenünk 

a Mentés gombbal! 

 

 

Az Utas fülön kell meghatá-

roznunk a létszámokat is! E 

nélkül nem tudjuk elmenteni 

a foglalást. 

FIGYELEM! A Létszám me-

zőkbe beírt adatot a gép nem 

ellenőrzi, annak helyességére 

nekünk kell ügyelni! 

 

Ha rögzítettük az utasokat, 

akkor a Megrendelő fülön 

visszük fel a megrendelő adatait. 

Ezt a gép automatikusan feltölti 

a Főutas adataival, amennyiben 

a főutasnál rögzítve van számlá-

zási cím.  

FIGYELEM! Ezek az adatok sze-

repelnek majd a számla Vevő 

mezőjében! Tehát ha az Utas pl. 

cégnévre kéri a számlát, akkor 

azt is itt kell rögzítenünk.  

Arra is lehetőségünk van, hogy a 

 gombbal beszúrjunk egy 

másik utasnevet az Utas törzs-

ből, vagy a Vevőtörzsből.  

 

 

 

 

Ha minden adatot felvittünk, mentsük el a foglalást a navigátoron található Mentés 

gombbal! 

 

A foglalás adatai véglegesen ekkor mentődnek az adatbázisokba, a felvitel megnyomásáig a 

foglalás semmilyen formában nem rögzítődik, tehát a mentés elmulasztása esetén nem is állít-

ható vissza! 

A foglalás mentését követően lehet elkezdeni a befizetést, a pénzügyi bizonylatok, valamint az 

egyéb nyomtatványok kiállítását. A foglalás nyomtatványait a Megrendelő fül jobb oldalán talál-

ható gombok segítségével állíthatjuk elő. Lent meghatározhatjuk, hogy az adott nyomtatványt 

milyen nyelven szeretnénk kiállítani. A nyelv beállítást akár nyomtatványonként is módosíthat-

juk. 
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Ha rákattintunk a kiválasztott nyomtatvány gombjára, akkor 

választhatunk a nyomtatási kép megtekintése, a nyomtatás, 

illetve a különböző formátumú fájlba történő exportálás közül.  

  

 

 

Ha a mentésre kattintunk, feljön a 

nyomtatvány mentése ablak. Itt vá-

laszthatjuk ki, hogy az adott nyomtat-

ványt milyen fájl-formátumban kíván-

juk menteni, illetve azt is, hogy a saját 

gépünkön vagy a hálózaton belül hová 

szeretnénk lementeni. 

A program automatikusan elnevezi a 

fájlt a mentés kezdeményezésekor, 

de ezen módosíthatunk is. 

Ha kiválasztottuk a mentés helyét, 

megadtuk a nevet és a fájlformátu-

mot, akkor a Mentés gombra kattintva 

a program a megjelölt helyen létre-

hozza a fájlt. Egy fájlt többféle fájlfor-

mátumba is kiexportálhatunk ezzel a 

módszerrel, a mentett fájt később e-

mailhez csatolhatjuk mellékletként. 

 

 

A továbbítandó nyomtatványokat célszerű pdf formátumba menteni, mert ez a fájlfor-

mátum automatikusan le van védve, így a címzett semmilyen formában nem tudja módosítani, 

csak ki tudja nyomtatni saját maga számára. Mindemellett a pdf olvasásához szükséges Acrobat 

Reader program számos weboldalon ingyenesen letölthető. 

Ha nem kívánjuk exportálni a fájlt, akkor választhatunk, hogy meg kívánjuk-e tekinteni a nyom-

tatási képet, vagy azonnal kinyomtatjuk-e. 

 

FIGYELEM! Mivel a pénzügyi nyomtatványok a kinyomtatást követően nem módosíthatóak, és 

az esetleges hiba javítását követően sem változik meg a nyomtatványuk külalakja, ezért (leg-

alább ezeknél) mindenképpen javasolt a nyomtatvány előzetes megtekintése!  

Ennek az az oka, hogy minden ilyen nyomtatványnál a program eltárolja a „nyomtatási képet” 

és minden újabb példány kinyomtatásakor ez nyomtatódik ki annyi különbséggel, hogy az elké-

szített másolatok száma is megjelenik a nyomtatványon. Mire jó ez? Arra, hogy ha például az 

ÁFA vagy a számviteli törvény valamilyen változása miatt a nyomtatványokat is le kell cserélni 

a programban, akkor a törvényváltozás előtt készült pénzügyi nyomtatványok külalakján ez ne 

változtasson, ha azokból valamilyen okból másolatot kell kinyomtatni. 

Ha a nyomtatvány kinyomtatásra került, vagy ki lett exportálva valamilyen fájlformátumba, ak-

kor a Nyomtatva gomb elején található kis négyzetbe pipa kerül. 
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A foglalásra befizetést kezde-

ményezni, illetve pénzügyi 

nyomtatványt létrehozni csak a 

mentést követően tudunk! Kat-

tintsunk az Információ fülre. A 

Pénzügyi info gomb megnyomá-

sával ellenőrizhetjük, hogy tör-

tént-e valamilyen pénzügyi mű-

velet a foglaláson. 

Ha még semmilyen befizetés 

nem, történt és pénzügyi bizony-

latokat sem állítottunk ki, akkor 

a szürke mező üres marad. 

A befizetéshez, vagy a pénzügyi 

nyomtatvány elkészítéséhez 

nyomjuk meg a Bizonylat gom-

bot, ezzel átlépünk a Bizonylat-

készítés képernyőjébe. 

 

A Bizonylatkészítés képernyőn írhatjuk be a fizetendő összeget, és meghatározhatjuk a fizetés 

módját is. A Fizetés mezőbe írjuk be az utas által befizetendő összeget, erről fog szólni a bevételi 

pénztárbizonylat is. A Számlakiállításnál szintén meg kell adnunk a számlázandó összeget a 

megfelelő mezőben, mivel előfordulhat, hogy a foglaláson olyan szolgáltatások is vannak, ame-

lyeket nem számlázhatunk a saját nevünkben, pl. biztosítás. Ebben az esetben a számla és a 

bevételi pénztárbizonylat összege eltérhet egymástól.  
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A képernyő jobb oldalán láthatjuk a szerződött összeget (fizetendő mező), illetve azt is, hogy 

ebből mennyi számlázandó.  

A fizetendő összeget megadhatjuk %-os értékkel is, ekkor a program automatikusan kiszámolja 

a teljes összeg alapján, hogy a megadott % érték mellett mennyi lesz a fizetendő összeg. 

Ha jók az összegek, akkor nyomjuk le a Bizonylatkészítés gombot, ezzel a program egyszerre 

létrehozza a bevételi pénztárbizonylatot és a számlát is, melyeket már csak ki kell nyom-

tatnunk.  

Mindkettőt a navigátoron talál-

ható Nyomtatás gombbal 

nyomtathatjuk ki, majd a Kilé-

pés („menekülő emberke”) 

gombbal visszatérhetünk a fog-

lalásra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapesetben a számlán további módosítások nem 

szükségesek, ha átutalásos számlát állítottunk ki 

(természetesen a bevételihez készpénzes számla 

tartozik!), akkor itt módosíthatjuk a program által 

felajánlott fizetési határidőt.  
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A számla elemei fülön tulajdonképpen 

a számlatartalom látható. Itt attól füg-

gően jelennek meg az adatok, hogy az 

iroda részletes számlát használ-e. Pél-

dánkban a részletes számla látható, a 

nem részletes számlán „Utazásszerve-

zési szolgáltatás” és összeg szerepel 

egy sorban.  

 

 

 

 

 

 

 

Az Információ fülön a számla további ada-

tait láthatjuk. 

A számlát szintén a navigátoron található 

Nyomtatás gombbal nyomtathatjuk ki, de 

ahogy már az előzőekben leírtuk, érde-

mes először a nyomtatási képet meg-

nézni. 
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A bizonylatok elkészítését követően kiléphetünk a Bizonylatkészítés ablakból, ekkor a Pénzügyi 

info-ban már megjelennek az elkészült bizonylatok. 

 

 

 

A foglalásra a Jutalékszámla gomb segítségével érkeztethetünk jutalékszámlát, amennyiben a 

foglalás értékesítője egy partneriroda.  

 

FIGYELEM! A program csak abban az esetben tudja beérkeztetni a jutalékszámlát, ha a jutalék 

összege nem 0, tehát a jutalékszámla érkeztetése előtt ellenőrizzük a jutalék összegét (Foglalás 

szolgáltatás képernyő)! 

 

Ha rákattintunk a jutalékszámlára, akkor a program rákérdez, hogy biztosan el akarjuk-e készí-

teni a jutalékszámlát. Az Igen gombra kattintva a beérkezett jutalékszámlát beiktatja a belföldi 

szállítói számla adatbázisba. 
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A program által beiktatott szállítói számlán nekünk már csak néhány adatot kell beállítanunk. 

 

A navigátoron levő Módosítás gomb megnyomása után az Eredeti számlaszám mezőbe írjuk be 

a beérkező jutalékszámla számát, illetve beállíthatjuk a Fizetési módot. 

 

A jogcím mezőben (ha vannak feltöltve jogcímek) akkor kiválaszthatjuk a megfelelőt. 

 

Visszalépve a Megrendelő fülre kinyomtathatjuk a szükséges nyomtatványokat. 

 


