Miért szeretik a felhasználóink a készletnyilvántartó szoftverünket?
A készletnyilvántartó szoftver rengeteg extra funkcióval rendelkezik. Már az alap Raktár program
csomag is bőségesen elegendő egy átlag felhasználónak. Az Alap Raktár program is tartalmazza
ezeket: hálózatos csatlakozás (maximum 3 felhasználóig, de ez bővíthető), bevételezés, leltár,
szállítólevél készítés, visszavételezés, számlázás, kinézet váltás, végfelhasználói, kisker, nagyker
árkategorizálás, az összes mozgás utólagos megtekintése, színes és formázott Excel exportok, súly és
összsúly számolás, etikett nyomtatás, rengeteg jelentés (jelenleg 72 jelentés van a Raktár
programban, de folyamatosan bővítjük), csoportos átárazás, jelszóval védett bejelentkezés .
Ami miatt a készletnyilvántartó szoftver felhasználóink nagyon szeretnek bennünket, az, hogy az
egyedi elképzelésüket is megvalósítjuk - van olyan ügyfelünk, aki minden hónapban újabb és újabb
egyedi módosításokat rendel tőlünk, hogy Raktár programja teljes mértékben a cége igényei szerint
működhessen és a Raktár program fejlesztőink munkájával pedig maximálisan meg van elégedve.

Rlb60 Könyvelő program csatlakozás: elkészítettük a Raktár
Program RLB exportálás modulját
A készletnyilvántartó szoftver Számlázó moduljához elkészítettük kiegészítésképpen az exportálást az
Rlb60 könyvelő programba.
Hogy működik? Egy tetszőleges időintervallumot kiválasztva a szoftver elkészíti az export állományt
és még meg is nyitja a mappát. Csak egy dolgot kell tenni: elküldeni csatolásként a könyvelő email
címére.

Árajánlat modul módosítások
Árajánlat modul módosítások a Raktár programban:
Az Árajánlat fejlécet bővítettük az Árajánlat lejárta és a paritás adatmezőkkel
Módosítottunk az Árajánlat nyomtatási kinézetén
Előkészítettük a készletnyilvántartó szoftver Árajánlat modulját, hogy a későbbiekben több
nyomtatvány kinézet közül lehessen választani

Árajánlat duplikálása
A Raktár program fel van készítve az Árajánlat duplikálására
Mit jelent ez?
Az Árajánlat Böngészésben ha kijelölünk egy létező árajánlatot és rákattintunk az Árajánlat
duplikálása gombra, a készletnyilvántartó szoftver elkészít egy új árajánlatot, mely tartalmazza az
ügyfél adatait és a tétel adatait is (tehát leduplikálja az árajánlatot egy új sorszámmal).
Természetesen véglegesítés előtt bármilyen adatot át lehet módosítani.

Raktárak közti mozgás - Új nyomtatvány
Új nyomtatvány a Több Raktár modul Raktár közti mozgás véglegesítésekor
Átalakítottuk azt a nyomtatványt, mely a készletnyilvántartó szoftver több raktáras változatában a
Raktárok közötti mozgás véglegesítésekor nyomtatódik ki.
Modernebb formátumot kapott és egyben felkészítettük arra, hogy bárkinek egyedi nyomtatványt
készíthessünk.

Leltár böngészés - utólagos nyomtatás
Utólagos Leltár nyomtatás a Raktár program Leltár böngészéséből
Leltár véglegesítéskor eddig is lehetett leltár nyomtatványt nyomtatni a készletnyilvántartó szoftver
Leltár moduljából. Most azt is megoldottuk, hogy utólagosan - a Leltár böngészésből - is lehessen
leltár bizonylatot nyomatni a Raktár program Előnézet gombjára kattintva.

Elmenthetők a Raktár program -> Bejövő számlák ablak
tulajdonságai
Bővült a raktár program testreszabhatósága: már a Bejövő számlák ablak tulajdonságait is el lehet
menteni
Már a készletnyilvántartó szoftver Bejövő számlák moduljában is el lehet menteni a Bejövő számlák
ablak méretét, pozícióját, az adatrács oszlopainak sorrendjét, rendezettségét és láthatóságát.
Sokak szerint a cégünk által fejlesztett Raktár program a legtestreszabhatóbb: jelenleg 156 külső és
belső beállítást tartalmaz a különböző Raktár program ablakok beállításain kívül.

Már devizát is be lehet állítani a Raktár program bejövő számlák
moduljában
A Bejövő számlák modulban be lehet állítani az árfolyamot.
A készletnyilvántartó szoftver Bejövő számlák modulja a bejövő számlák nyilvántartására szolgál.
Eddig csak Forintban lehetett rögzíteni a számlákat, most ki lehet választani a devizát és az
árfolyamot, csakúgy mint a Számlázó Program modulban.

