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Leltározás menete CORRECT programmal. 
Előkészítő lépések: 
- A leltározás napjára tilos készletet mozgatni bármilyen raktárból raktárba vagy partnernek, ezeket 
előtte való nap intézzük el. 
- Fontos, hogy senki se legyen a programban, csak ahol fut ez a feldolgozás. 
Opcionális: 
(- ne legyen aktualizálatlan blokk amennyiben van nyugtás eladás) 
(- Szinkronizálva legyen az egész adattár a telephelyekkel az év elejétől kezdve) 
- raktárkészlet menüpontban: raktárkészlet műveletek: raktárkészlet feltöltése tételekből 
Itt csak végig kell „enterezni” és újratölti a készletet a szállítólevelek alapján, ha a készlet nem lenne 
szinkronban a mennyiség.  
- a leltár időpontját, még ha több napon készült is el, mindig 1 dátumra írjuk, legyen ez a leltározás első 
napja. 
 
Leltározás lépései: 
LELTÁR menüpont 
 
1. Leltárív nyomtatása: Termékcsoport szerint nyomtatja abc névsorrendben a termékeket. 
Raktáranként kell kinyomtatni. (ez a forma egy alap nyomtatás, ha nem kell valamilyen oszlop, vagy 
éppen kell, akkor azt be tudjuk állítani. 
 
2. Ezután ha összeszámoltátok a tételeket, a papírra azt a mennyiséget kell rávezetni, amit találtok a 
termékekből. 
 
3.a Leltár lista készítése: Adott raktárra, adott leltár időpontra. Bizonylatra vagy megjegyzésre lehet 
felvinni, ki számolta össze az adott terméket, és ki vitte fel a gépre. Ez után csak a terméket, bevételi 
számot és a talált mennyiséget kell felvinni.  
 
3.b A kézi eszközzel ugyanilyen leltárlista készíthető, amikor elmentek egy listát. Bármikor javítani lehet 
még a listát az 5. pont előtt, kézzel ki kell keresni az adott leltárlistát, és a mennyiséget vagy a bevételi 
számot (Alt+F6-al a listán) átírni. 
  
4. Ezután, Leltár eltérések, kilistázza a gép szerinti készlet és a felvitt leltárlista közti többlet-hiányt, 
ekkor még lehet módosítani a leltár listákon, ha téves felvitel történt. 
 
5. Ha mindennel kész vagyunk, akkor a Szállítólevél leltár eltérésekből 
Fontos, hogy a leltározás dátumát megadjuk, valamint az adott raktár számát. 
A többit csak „enterezni” kell, a többlet-hiány beszerzési egységáron számolódik. 
Listákon nem szereplő készletek nulla: ha be x-eljük akkor minden termék, ami nem lett leltárazva 
kinullázódik, ezt csak akkor kell használni, ha van olyan termék, aminek nullától eltérő a gépben lévő 
készlete, de valójában nincs készleten. 
 
Ha lefut, létrejön az új raktárkészlet, a többlet és hiány szállítóleveleket ki lehet nyomtatni a 
lekérdezésből. 


