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Valutapénztár 

 

Pénzügy menüben, illetve az ilyen elnevezésű nyomógombon található a FuvarSys lentebb 

ismeretet modulja. 

A programrész funkciói közé tartozik: 

 házipénztár kezelése valutanemenként (a HUF is ideértve) 

 a göngyölt pénzkészlet nyomonkövetése 

 bevételi-, kiadási pénztárbizonylatok nyomtatása 

 időszaki pénztárjelentés készítése 

 a sofőröknek, dolgozóknak kiadott valuták elszámolása, kimutatások készítése 
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I. Kezdőképernyő bemutatása 

 

1. Nyomtatványok 

Az ablak felső részében lévő táblázatban az éppen aktuális pénzkészlet látható valutanemenként, 

itt folyamatosan a göngyölt értékek láthatóak, bármely mozgásnem (Bevétel, Kiadás, Járat 

elszámolás) azonnal aktualizálja. 

Pénztár bizonylatok nyomógomb: megjeleníti a gép az elkészített nyomtatványokat, illetve 

innen nyomtathatók ki képernyőre és/vagy nyomtatóra 

Pénztárjelentés készítés nyomógomb: a beállított dátum intervallumra nyomtatható az Időszaki 

pénztárjelentés illetve a járatokhoz kapcsolódó Ellátmány összesítés 

2. Pénztárkezelés 

Ezen a fülön végezhető el a pénzkészlet Bevételezés mozgása (a nyitó bevitel is itt), illetve az 

Eladás, ami csökkenti a pénzkészletet, de nem Kiadási mozgásnem (nem járathoz, számlához) 

kötődik.  
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- Mozgás típus választása: mindkét esetben Bevételi Pénztárbizonylat készül, az előjel 

változik, a pénzkészlet változást nézve, Beszerzés/+, az Eladás/-. 

- Dátum: a tárgynapi kerül felajánlásra, felülírható, de fontos, hogy a 

készpénzmozgásokkal egyidőben történjen a pénztárkezelés is, mert az időrendiség és a 

pénzkészletváltozás összhangja akkor biztosítható. 

- Valuta nem: választás a legördülő listából 

- Összeg: megadása. 

- Mentés: gombbal kell lezárni a mozgást, ekkor készül el a pénztárbizonylat, és változik 

a pénzkészlet a bevitt összeggel. 

 

3. Készpénz mozgás 

 

Ezen a fülön végezhető el a pénzkészlet Kiadás és Visszavétel mozgása, tehát minden 

olyan változás, ami nem a valuta beszerzés, illetve ellátmányhoz kötődik. 
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-  

- Mozgás típus választása: Kiadás (Kiadási pénztárbizonylat), Visszavétel (Bevételi 

pénztárbizonylat) 

- Dátum: a tárgynapi kerül felajánlásra, felülírható, de fontos, hogy a 

készpénzmozgásokkal egyidőben történjen a pénztárkezelés is, mert az időrendiség és a 

pénzkészletváltozás összhangja akkor biztosítható. 

- Pénznem: választás a legördülő listából 

- Összeg: megadása. 

- Jogcím: folyamatosan bővülő lista van mögötte, ami egyszer már felvitelre került, az 

legközelebb választhatóvá válik 

- Partner: folyamatosan bővülő lista van mögötte, ami egyszer már felvitelre került, az 

legközelebb választhatóvá válik 

- Mentés: gombbal kell lezárni a mozgást, ekkor készül el a pénztárbizonylat, és változik 

a pénzkészlet a bevitt összeggel. 

 

4. Járatalapú valuta kezelés 

 

A saját dolgozók (gépkocsivezetők) részére kiadott ellátmány kezelése történik itt. 

 

Aktuális adatok, kimutatások fül:  

 

 

- Valuta készlet (Mind): az összes dolgozónál lévő pénzkészlet kimutatása 

 

- Valuta készlet (Aktuális): a fenti listából kiválasztott dolgozónál lévő pénzkészlet 

kimutatása 

 

-  
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Javadalmazás/Kiadás és Visszavétel/ fül:  

 

Első lépésként a felső listából kell kiválasztani a dolgozó nevét, a sárga Keres mezőben 

lehet beírni a keresendő értéket. 

- Mozgás típus Kiadás (Kiadási pénztárbizonylat), Visszavétel (Bevételi 

pénztárbizonylat) 

- Dátum: a tárgynapi kerül felajánlásra, felülírható, de fontos, hogy a 

készpénzmozgásokkal egyidőben történjen a pénztárkezelés is, mert az időrendiség és a 

pénzkészletváltozás összhangja akkor biztosítható. 

- Típus: folyamatosan bővülő lista van mögötte, ami egyszer már felvitelre került, az 

legközelebb választhatóvá válik 

- Járatszám: a fuvarnaplóba már felvitt saját fuvarokból lehet választani 

- Valuta nem: választás a legördülő listából 

- Összeg: megadása. 

- Mentés: gombbal kell lezárni a mozgást, ekkor készül el a pénztárbizonylat, és változik 

a pénzkészlet a bevitt összeggel. 


