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Repülőjegy nyilvántartás és számlázás - Galileo 
 

 

A Nagy Utazás 3 programba beépítésre került egy modul, mellyel a Galileo rendszerben 

kiállított repülőjegyeket beolvashatjuk és számlát készíthetünk róluk.  

 

Repülőjegy számlázás beállítások: 

 

Eszköz menü/ Rendszeradatok/ Beállítások/ Repülőjegy fül: 

 

 
 

1) Számlatételek képzése: megfelelő pipa berakásával mindig ezek az adatok 

jelennek meg a számlán. 

2) „Minden számlakészítésnél rákérdez” pipa esetén mindig rákérdez a program, mi 

kerüljön rá a számlára. 

3) Regisztrációs díj és kezelési költség megjelenése a számlán. 

4) Eszköz/ Pénzügy/ Számlaelemekbe felvitt számlaelemek közül itt lehet 

kiválasztani, melyik tartozik a repülőjegy számlázáshoz. 

5) Kedvezmény megjelenése a számlán. 

6) Alapértelmezett iroda – ha a Galileo-ból érkező MIR állomány irodáját nem tudja a 

program azonosítani, úgy ez az iroda kerül a repülőjegybe kiállítóként. 
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Repülőjegy nyilvántartás: 

 

Ide olvassa be a program automatikusan 

a Galileo rendszerben kiállított 

repülőjegyeket 10 másodpercenként az 

úgynevezett MIR állományokból. Látható 

a repülőjegyre vonatkozó összes adat 

TAX-okkal, repülési szakaszokkal, 

minden, a fájlban szereplő adattal.  

 

 

VOID, REFUND és CSERE esetén is azonnal beolvassa az adott repülőjegyszámra 

vonatkozó új információkat a program. Ilyen esetben lehetőség van automatikus 

helyesbítő számla kiállítására is!  

Beállítás: Eszköz menü / Rendszeradatok/ Beállítások/ Repülőjegy 
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Alapértelmezetten csak a még ki nem számlázott repülőjegyeket látjuk a képernyőn, 

amennyiben a számlázottakat vagy az inaktívakat is szeretnénk megtekinteni, úgy a 

következő pipákat tegyük be: 

 

  
 

Lerontás gomb: ha a MIR adat nem jönne át a NU3-ba, akkor manuálisan is lerontható a 

repülőjegy. 

 

Visszatérítés gomb: ha a MIR adat nem jönne át a NU3-ba, akkor manuálisan is 

visszatéríthető a repülőjegy (meg kell adni azt az összeget mind a repjegynél, mind a 

TAX-nál, amit vissza szeretnénk téríteni)  

 

Csere esetén először a Galileo felületén végezzük el a cserét, majd a cserélt repjegy 

beolvasódik a NU3-ba, és itt azt az adatot módosítsuk, ami a cserével megváltozott, 

tehát ha a jegyár nem változik, azt 0-ra írjuk át a repjegyen, és a TAX mezőbe írjuk be a 

TAX változását. 

 

Kézi repjegy rögzítése: 

 

 
 
A nyilvántartásba kézzel rögzítendő repülőjegy felvitelénél a következő adatokat kell 

megadni: 

 

 jegyszám 

 check digit kód 

 utas név  

 jegytípus 

 jegyár 

 árrés (nem változtatja az eladási árat) 

 kedvezmény (változtatja az eladási árat) 

 eladási ár 

 regisztrációs díj (változtatja az eladási árat attól függően, hogy a repülőjegy 

beállításokat hogyan tettük meg) 

 TAX (TAX fülön beírt összegeket veszi át) 

 TAX extra (számlán a TAX-hoz hozzáadódik) 

 kezelési költség (változtatja az eladási árat attól függően, hogy a repülőjegy 

beállításokat hogyan tettük meg) 

 légitársaság 

 útvonal (szakaszok fülön beírt kódokat veszi át) 

 osztály 

 jegykiállító 

 Iroda 

 Partner 
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Automatikus repülőjegy beolvasás – partnernek átadott repülőjegyek: 

 

Abban az esetben, ha 

a repülőjegyet nem a 

saját irodánk, hanem 

egy partner utazási 

iroda állítja ki (a 

repülőjegy kiállítási 

jog átadásra került, 

de a foglalás 

továbbra is 

irodánké), úgy a MIR 

állománnyal együtt 

az irodának a Galileo 

PCC kódja alapján a 

partner azonosítása 

is megtörténik a 

programban.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Partnernyilvántartásban ezt a PCC kódot is rögzíteni kell, így a program azonnal a 

helyes adatokkal tölti ki a repülőjegy képernyőn a Partner adatait. 

A saját irodánk adatai között is ezt a PCC kódot ki kell tölteni, mind a 

Partnernyilvántartásban, mind pedig az Irodák adatai között. 
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Repülőjegy számlázás: 

 

Pénzügy menü/ Vevői számlák/ Belföldi vevői számlák 

 

Itt lehet rögzíteni a számlát.  

Felvitel gomb megnyomásával a  fülön elkezdhetjük az adatok feltöltését. 

Először a Vevőt kell rögzíteni. Ezt kétféleképpen tehetjük: 

  

1) be kell gépelni a Vevő nevét és címét:   

2) a Vevőtörzsből/ Utastörzsből a  gombbal beszúrjuk a kikeresett vagy 

újonnan felvitt Vevőt vagy Utast! 

 

 

3) Következő lépésként meg kell adnunk a számla fizetési módját. 
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Az adatok beírása után a  fülön kell rögzíteni azokat a repülőjegyeket és 

szolgáltatásokat, amiket ki szeretnénk számlázni. A számla elemei fül  

gombjának megnyomásával a fent említett Repülőjegy nyilvántartásba jutunk. A 

jegyszámok mellett lévő pipa  kijelöléssel tudjuk kiválasztani a kiszámlázandó 

repülőjegyeket.  

A navigátoron lévő  gombbal tudunk konkrét repülőjegyszámra illetve utas névre 

keresni. Itt tudjuk módosítani a repülőjegy eladási árát, például a kedvezmény, a 

regisztrációs díj, illetve az extra TAX-ok beírásával. 

 

 
 

Ha kiválasztottuk a repülőjegyeket a  gombbal tudjuk beszúrni a számlára a 

repjegyet, utána kiléphetünk a Repülőjegy nyilvántartás ablakból. 

 

 

A repülőjegy rögzítése után a  gomb segítségével tudunk plusz 

szolgáltatásokat tenni az elkészült számlára. Ki kell választani a szükséges számlaelemet, 

be kell írni a bruttó vagy nettó egységárat és a darabszámot!  

FONTOS! Csomagos és nem csomagos számlaelemet NEM lehetséges egy 

számlára tenni! (így pl. repülőjegy mellé csomagtúra szolgáltatás nem kerülhet) 

 

Végül a  gombbal kell beilleszteni a számlára az adatokat. 
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A számla mindaddig nem kerül rögzítésre, amíg a  gombot meg nem nyomtuk. 

Módosítani addig lehet az elmentett számlát, amíg nem nyomtattuk ki. 

 

 

A számla kinézete a kiszámlázott tételekkel: 
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A számla befizetése a Fizetés gomb megnyomásával történik. Először a fizetés módját 

kell kiválasztani, majd a Befizetés pipát betenni és ide az összeget beírni, amiről a 

bizonylatot ki akarjuk állítani. Ezután a Bizonylatkészítés gombbal lehet elkészíteni a 

bizonylatot. 

 
 

Átutalás: a befizetés bekerül a banki nyilvántartásba. 

Készpénz: bevételi pénztárbizonylat készül. 

Hitelkártya: hitelkártya bizonylat készül (ilyenkor a hagyományos hitelkártya lehúzás 

történik) 

Hitelkártya CRS: hitelkártya CRS bizonylat készül (ilyenkor a hitelkártya számát beírjuk a 

repülőjegy foglalásba és a kártyát nem húzzuk le)  

 

FONTOS! Amennyiben a repülőjegyről foglalás készül a NU3 foglalás 

nyilvántartásába, tehát a repülőjegy a csomagtúra része és a foglalásból készül 

a számla is, úgy a repülőjegy nyilvántartásba a Számla gomb mellé be kell írni a 

csomagtúra számla sorszámát! 
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Repülőjegy kimutatások: 

 

Kimutatás/ Kimutatás tündér/ Repülőjegyek kimutatásai 

 

 
 

A szűrési feltételek beállítása után az OK gombbal tudjuk előhívni a kívánt kimutatást, 

melyet lementhetünk pdf-be a Mentés gombbal.  

 

 

BSP elszámolás készítése  

(csak akkor működik, ha a BSP-től megrendeli a IATA iroda a .txt kiterjesztésű file-t, 

amit a BSP linkről 2 hetente lehet letölteni) 

 

Az Internet Explorer-ben vagy bármely más böngésző programban megnyitjuk a 

következő linket: 

 

https://www.bsplink.iata.org/ 

 

Ott az Access BSP link feliratra kattintva a Galileo által megadott felhasználónevet és 

jelszót be kell írni.  

 

 

 

https://www.bsplink.iata.org/
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A Continue gomb megnyomása után a Files-on belül a 

Download-ra kell kattintani és így bejutunk az aktuális 

letölthető file-ok (elszámolások) közé. 

A NU3 BSP elszámolásához arra a file-ra van szükségünk, 

aminek a file tipusa „Airline invoice numbers”. Itt bal 

egérrel kattintva a Download oszlopban lévő feliratra, 

belépünk egy újabb képernyőbe, ahol jobb egérrel kell 

kattintani a file-ra, hogy a mentés másként opciót 

kiválasztva lementhessük egy olyan helyre, amit később 

is megtalálunk. 

 

Utána be kell lépni a NU3 programba. Ott a Foglalás 

menü/BSP menüpontot válasszuk ki, majd az Importál 

gombra kattintva meg kell keresnünk az előbb lementett 

file-t!  

 

 

 

 

 

 
 

Ha az importálás befejeződött, zárjuk be az ablakot és a Kimutatás tündér/ Repülőjegyek 

kimutatásai/ BSP kimutatásban lekérdezhetjük az aktuális havi elszámolást! 
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BSP elszámolás fontos tudnivalók: 

1) csak .txt kiterjesztésű file importálható be a NU3 program BSP elszámolásába (ezt 

kell letölteni a BSP linkről is) 

2) az elszámolás csak havonta kérhető le a kimutatások között. 

3) az elszámolás nyomtatvány bal oldalán találhatóak a BSP elszámolás szerint a 

repjegysorszámok, jobb oldalon pedig a Foglalás/ Repülőjegy nyilvántartásba 

rögzített repülőjegyszámok. 

 

 

A kimutatás nyomtatási képe 

 

  


