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Kinek ?
...
Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós
tevékenységet végzı vállalkozásoknak, ahol a Megrendelés - vevıi
[ vendég ] rendelés - karbantartása is fontos ), aki készlet
nyilvántartást vezet ill. azt a TKR -el kívánja megoldani és a
termékei kiszállításakor a szállítólevelet ill. értékesítéskor a számlát
a TKR -el akarja kiállítani.Szolgáltatások esetén a számla mellett
az esetlegesen kapcsolódó termékekrıl is készülhet automatikusan
egy belsı bizonylat.NYUGTA ( Kézi ,Pénztárgépes ) adásakor a TKR
-el készíthetünk egy szállítólevelet is, amin szerepelnek a
Termékeink lényegesebb adatai is( javasolt a fordított sorrend,
vagyis elıször TKR -es szállítólevél , majd kézi ill. gépi NYUGTA
).Gyártás ill. összeállítás ( sütés, fızés ) esetén automatikusan készül
az alkatrészrıl is a belsı bizonylat , míg szétbontás ill. szétszerelés (
felhasználás, hasznosítás ) esetén hasonlóan átvezetésre kerül a
készleten az alkatrész ( nyersanyag, hozzávaló ) készletváltozás is.

...
Mit ?
...
Az "Árlista" nem csak papíron készíthetı el, hanem szabadon
továbbfeldolgozható formában ( pl. dBase, Excel, Word, HTML [
Internet ], stb. ) is.
A bizonylatok bármikor újranyomtathatóak és a Termék ( gyártás összeállítás ) - Szolgáltatás értékesítéséhez a kapcsolatok ( termék alkatrész ; szolgáltatás - anyag ) is karbantharthatóak. A termékek
több fogyasztói árral is rendelkezhetnek és az akciók és
engedmények kezelése is megoldott.
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A bizonylatok automatikus azonosítóval rendelkeznek és
bármikor másolat készíthetı róluk. Az azonosító mellett egyéb
adatok is megadhatóak ( pl. munkaszám , gyáriszám , IMEI szám ,
stb. ) ill. megjegyzés is főzhetı a bizonylatokhoz. A nyomtatás nem
csak nyomtatóra hanem képernyıre , diszkre , fájlba is történhet (
pl. Excel -es, Word -ös továbbfeldolgozáshoz ).
...

Mibıl ?
...
A vonalkódra való azonosítás a rendszerben mindenhol elérhetı,
sıt lehetıség van automatikusan u.n. saját EAN 13 -as vonalkódot is
képezni. Az ISBN szám ( könyv ) alapján automatikusan képzıdik a
szabványos EAN 13 -as vonalkód.
Az automatikusan kötelezı jogszabályi módosítások ( APEH, PM )
átvezetése mellett idıközönként a nagyobb ill. régebbi
rendszerváltozatokból a még szükséges ill. érdekes funkciók
integrálásra ( az interneten keresztül elérhetı TKR-upgrade-update )
kerülnek.
Az alap nyomtatási mód megválasztási lehetıség ( karakteres
ill. Windows -os grafikus ) mellett a vegyes üzemmód is
támogatott. Bármilyen Windows operációs rendszer ( minimum
W95 ) felett mőködik, sıt a hálózatos rendszerek esetén a szerver
szoftver lehet NOVELL , WINDOWS és LINUX is.
A Pénztárgépeket a nyugtához adható többfajta ( mátrix, blokk,
lézer, tintasugras ) szállítólevéllel támogatja a mellett , hogy a
termék azonosítás vonalkód alapján is történhet.
Kiegészítı
modullal
az
EAN 13 -as
saját
vonalkód
nyomtatási lehetıség is megoldott ( 6 pozíciós numerikus
termék azonosító esetén automatikusan képzıdik a saját EAN 13 -as
Vonalkód ).
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Kézi számlák rögzítésére is lehetıség van ( szolgáltatásként még
részletezni sem kell az ügyet, de az anyagköltség és munkadíj is csak
két tétel ).
A szoftver "Számla adminisztrációs" moduljában lehetıség van a
számlák minısítésére is ( rontott, kintlevıség, folyamatban,
teljesített, stb. ).
...
Bizonylat azonosítás : Adószám
TKR-Vendéglátó Standard ( Fı funkciók ) :
Alapadat kezelés
Termék / Szolgáltatás alapadatok
Egyéb alapadatok

Termék / Szolgáltatás kapcsolatok
Belsı kapcsolatok
Összeállítási ( gyártási ) kapcsolatok
Szolgáltatási ( munka ) kapcsolatok
Szétbontási ( szétszerelési ) kapcsolatok
További fogyasztói árak

Külsı kapcsolatok

Készlet nyilvántartás
Készlet mozgások - Bizonylatok
Bevételezés
Bevét ( szállítóleveles )
Bevét ( készpénzes számlás )
Bevét ( átutalásos számlás )
Bevét ( nyugtás )
Bevét összeállításból ( gyártásból )
Bizományos bevét
Értékesítés
Értékesítés ( Számla )
Értékesítés ( Számla ) storno
Értékesítés ( Nyugta ) -> Szállítólevél nyugtához
Vevı visszáru számla ( Nyugta ) alapján
Értékesítés ( Elılegszámla )
Értékesítés ( Végszámla )
Kiszállítás
Szállítólevél
Szállítólevél storno
Szállítólevél vissza
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Egyéb készlet mozgások
Szállítói visszáru
Többlet ill. hiány lekezelés
Egyéb készlet növekedés
Egyéb készlet csökkenés
Leltárhiány
Leltártöbblet
Egyéb mozgások

Felhasználás
Selejtezés
Szétbontás ( szétszerelés )
Átminısítés
Raktárközi átadás

Havi ( idıszakos ) - Éves zárás
Leltár

Listázások - Statisztikák
Gyüjtések a forgalomból és készletbıl
Bizonylatok utólagos nyomtatása
Készletinformációk listázása

Zárások ( napi,idıszakos ) listái
Árbevételi összesítı adott idıszakra
Értékesítések fizetési módonként
Forgalmi összesítı adott idıszakra

Részletes kimutatások a forgalmakról
Mozgásnemenkénti kimutatás a forgalmakról
Tételes értékesítések árrés kimutatással
Kimutatás az engedményekrıl

Ellenırzés
Forgalmi kimutatások táblázatos formában
Árbevétel nettó eladási áron
Árrés tömeg
Árrés %

Készlet kimutatások táblázatos formában
Az utolsó zárás készletei
Az aktuális készletek

Naplózási kimutatások
Naplózási kimutatás a forgalmakról

Megrendelés kezelés
Vevıi megrendelés
Vevıi megrendelés bizonylat kezelés
Vevıi rendelés készítés
Vevıi rendelés nézegetés, módosítás
Vevıi rendelés utólagos listázás
Vevıi rendelés törlés ( storno )
Vevıi rendelés információk
Vevıi rendelés direkt feloldása
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Jogosultság kezelés
Adminisztráció
Számla adminisztráció \ Számla minısítés

Vezetıi információk
Készlet nézegetés
Forgalom nézegetés
Termék nézegetés

TKR-Termék Basic Licenc–Licenc(e)
3000 Ft
TKR-Termék Standard Licenc-Licenc(e)
4000 Ft.
TKR-Termék Professional Licenc-Licenc(e)
5000 Ft.
TKR-Számla Standard Licenc-Licenc(e)
7000 Ft.
TKR-Számla Home Licenc-Licenc(e)
9000 Ft.
TKR-Számla Professional Licenc-Licenc(e)
13000 Ft.
TKR-Számla és Nyugta Standard Licenc-Licenc(e) 16000 Ft.
TKR-Készlet Standard Licenc-Licenc(e)
24000 Ft.
TKR-Készlet Home Licenc-Licenc(e)
26000 Ft.
TKR-Készlet Professional Licenc-Licenc(e)
31000 Ft.
TKR-Készlet Enterprise Licenc-Licenc(e)
39000 Ft.
TKR-Raktár Basic Licenc-Licenc(e)
21000 Ft.
TKR-Raktár Standard Licenc-Licenc(e)
55000 Ft.
TKR-Raktár Professional Licenc-Licenc(e)
59000 Ft.
TKR-Termelı Standard Licenc-Licenc(e)
76000 Ft.
TKR-Kereskedı Start Licenc-Licenc(e)
27000 Ft.
TKR-Kereskedı Basic Licenc-Licenc(e)
62000 Ft.
TKR-Kereskedı Standard Licenc-Licenc(e)
85000 Ft.
TKR-Vendéglátó Standard Licenc-Licenc(e)
79000 Ft.
TKR Standard Licenc-Licenc(e)
96000 Ft.
TKR Professional Licenc-Licenc(e)
104000 Ft.
TKR Enterprise Licenc-Licenc(e)
112000 Ft.

--------------------------------------------------------------------Szoftver Szállítás : TKR-WEB CD www.viszk.hu
Licenc Szállítás-Fizetés : www.viszk.hu
Licenc Szállítási költség : 14000 Ft. ( 4 + 4 + 4 + 2 )

------------------------------- 2006.09.23. 3:26:09

(c) 2005 – 2006 Bán József VISZK Bt. Minden jog fenntartva.

-6/6-

