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1.  Fogalmak 
 

A BCS Inventory leltározási rendszer használatának megértéséhez szükséges, hogy 

ismerjük a leírásban használt fogalmak pontos jelentését. 

 

Szervezeti egység: A cégnél fellelhető azon szervezeti csoport, melyhez leltári tétel 

tartozhat  

 

Leltári tárgy ( a régebbi verziókban „Cikk”) törzs: a rendszerben előforduló 

cikkeket tartalmazza, melyekből leltári tétel keletkezhet. Egyfajta sablonja egy 

cikktörzs elem a belőle képzett leltári tételeknek. 

 

Hely törzs: azokat a földrajzi helyeket tartalmazza, melyekhez leltári tételeket 

szükséges hozzárendelni. Többszintű lehet (telephely, épület, szárny, emelet, folyo-

só, ..., szoba). A többszintű hierarchia bármely szintjéhez rendelhető leltári tétel 

(akár épülethez is, például egy recepciós pult) 

 

Tulaj törzs: azokat a szervezeti egységeket illetve személyeket tartalmazza, me-

lyekhez leltári tételeket szükséges hozzárendelni. Többszintű lehet (igazgatóság, 

főosztály, osztály, csoport, ..., személy). A többszintű hierarchia bármely szintjéhez 

rendelhető leltári tétel (akár osztályhoz is, például az informatikai osztály közös lé-

zernyomtatója) 

 

Leltári tétel: egyedi azonosítóval ellátott tárgyi eszköz, mely hozzárendelhető akár 

helyhez, akár tulajhoz, akár mindkettőhöz. 

 

Leltári szám: egyedi azonosító, egyetlen leltári tételt azonosít a rendszerben. 

 

SAP asset number: nem egyedi azonosító, akár több darabos készletét is azonosít-

hatja egyféle tárgyi eszköznek. 

 

Leltár feladat: a leltári munka ütemezésének és feloszthatóságának megkönnyítése 

érdekében a leltározandó összes tételt kisebb feladatokra bonthatjuk. 

 

Fellelt készlet: a leltári állományban nem szereplő, a leltározás során váratlanul 

felbukkanó leltári tárgy. 
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2.  A rendszer részei 
 

A BCS Inventory rendszer három részből áll: 

 

 Adatbázis és alkalmazás szerver 

 Webes PC kliens 

 Mobil kliens 

 

2.1.  Szerver 

A szerver felelős a rendszer működési hátterének megteremtéséért. Tartalmazza az 

adatbázis szervert, valamint az alkalmazás kiszolgáló szervert. A futtató szerver 

Windows 7 vagy újabb, illetve Windows Server 2008 vagy újabb operációs rend-

szer lehet. A BCS Inventory szerver komponenseket BCS Hungary biztosítja és te-

lepíti az ügyfél által biztosított környezetben. 

A telepítésről és karbantartásról bővebb információkat találhat a „BCS Inventory 

3.0 adminisztrátori kézikönyv” – ben. 

 

2.1.1 Alkalmazás szerver 

A szerveren szükséges egy alkalmazás szerver szoftver elhelyezése, melynek feladata a 

PC kliensek valamint a mobil kliensek kiszolgálása. 

 

2.1.2 Adatbázis 

A rendszer minden adatát egy adatbázisban tároljuk. Alapja egy PostgreSQL adat-

bázis kezelő motor. 

 

2.2.  PC kliens 

A PC kliensek futtatásához mindössze egy web böngésző szükséges egy asztali 

vagy notebook számítógépen. A web böngésző lehet Google Chrome, Firefox vagy 

Internet Explorer 9 vagy újabb. Javasolt a legújabb Google Chrome böngésző hasz-

nálata. 

 

A PC kliensen végrehajtható funkciók: 

 Import 

 Törzs import 

 Leltári állomány import 

 Feladat tervezés 

 Leltár 

o Vonalkód alapon 

o RFID alapon 

 RFID címkézés 

 Tervezett mozgatás 

 Feladat kiértékelés 

 Lekérdezések 
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 Export 

2.3.  Mobil kliens 

 

A mobil kliens Motorola mobil kézi terminálokon futó alkalmazást jelent. A Moto-

rola mobil kézi terminál voltaképpen egy teljes értékű mikroszámítógép, beépített 

vonalkód olvasóval és vezeték nélküli hálózati csatolóval ellátva, opcionálisan be-

épített RFID író/olvasóval. 

 

A mobil kliens segítségével hajthatók végre a leltári feladatok. A mobil kliensre be-

jelentkezett felhasználó megnyithatja a számára előírt leltári feladatokat, majd ott 

végrehajthatja azokat. 

 

A leltárfelvétel végeztével az elvégzett feladatok eredményei visszatölthetők a 

szerver adatbázisába. 

 

A mobil kliensen a szerver a dokkoló állomáson keresztül érhető el az ügyfél rend-

szerében, tehát a feladatok fel- illetve visszatöltésére a mobil terminál dokkolóba 

helyezésére van szükség. (Amennyiben rendelkezésre áll vezeték nélküli hálózati 

kapcsolat, a kommunikáció azon keresztül is megtörténhet.)  
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3.  Alapadatok a rendszerben 
 

3.1.  Bejelentkezés a PC-s kliensbe 

 

A PC-n levő kliens program böngészőben fut, külön szoftver telepítését nem igény-

li. Javasoljuk a Chrome böngésző használatát, a kliens működése ezen optimális.  

A használatához először is indítsa el a böngészőt, a címhez írja be a szerver IP cí-

mét és a port számot. Ezek telepítésenként és felhasználónként különbözőek, a 

rendszer átadásakor kerülnek dokumentálásra. Kérjük ezt használja! 

Pl.:  

 

http://192.168.1.142:8081 

 

Első bejelentkezésnél az „admin” felhasználó nevével és jelszavával tud belépni. 

Az „admin” felhasználó alapértelmezett jelszava „admin”, javasoljuk, hogy az első 

bejelentkezés után változtassa meg. 

 

Bejelentkezett felhasználó beállításai: 

 
A jobb felső sarokban a felhasználó nevére kattintva érhetjük el a felhasználó beál-

lításait. Kattintsunk az aláhúzott „Beállítások” menüpontra: 

http://192.168.1.142:8081/
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Három dolog megváltoztatására van itt módunk: 

A felhasználó jelszavát, a CSV adatexport esetében használt elválasztó karaktert, és 

a felhasználó nyelvi beállításait állíthatjuk be. A változtatásokat értelemszerűen le-

het elvégezni. 

A nyelvi beállításokból jelenleg csak a magyart és az angolt támogatja a szoftver. 

A felhasználói beállítások menüt bármely más menü kiválasztásával hagyhatjuk el. 
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3.2.  Beállítások menü 

3.2.1 Cégadatok (Beállítások / Cégadatok) 

 

Az ügyfél saját cégadatait tartalmazza.  

 

 
 

A Mentés gombbal menthetjük a változtatásokat. 

 

A menüt bármely más menü kiválasztásával hagyhatjuk el. 

 

3.2.2 Felhasználók (Beállítások / Felhasználók) 

 

Itt hozhatjuk létre, és rendelhetjük különféle szerepkörökhöz (-> Felhasználói cso-

portok) a rendszer felhasználót. A felhasználók alapadatait, és jelszavát adhatjuk itt 

meg. Az, hogy a rendszeren belül milyen jogosultságokkal rendelkeznek, milyen 

funkciókhoz férnek hozzá, egyedileg nem állítható, hanem a felhasználóhoz rendelt 

szerepkör határozza meg. 

 

Új felhasználó létrehozása: 

 

Nyomja meg az           gombot. 

 

 A felugró képernyőn adhatóak meg az adatok: 
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Felhasználó név: az az egyedi azonosító, amivel a rendszerbe be tud jelentkezni a 

felhasználó 

Név: A felhasználó igazi neve, azonosításhoz. 

Költséghely: jövőbeni fejlesztésre lefoglalva, jelenleg nem használja a rendszer. 

Telefonszám - …. – Cím: Felhasználó valós adatai 

Csoportok: 

Egyszerű kiválasztással határozhatjuk meg, hogy a felhasználó mely csoport tagja 

legyen. Egy felhasználó több csoportba is tartozhat, az eredő jogosultsága a csoport 

jogosultságok összességével lesz egyenlő. 

A felhasználót a  gomb megnyomásával hozhatjuk létre, jelszót csak 

ezután kaphat. 

 

Jelszó beállítása:  

A jelszót beírva az „Új jelszó” mezőbe, és megismételve a „Jelszó megerősítése” 

mezőben, a  gombbal aktiválhatjuk, illetve már létező jelszó 

esetén így változtathatjuk meg. Új jelszót csak azután lehet megadni új felhasználó 

létrehozása esetén, ha előbb a felhasználó mentésre kerül. 

 

3.2.3 Felhasználói csoportok létrehozása és beállítása (Beállítások / 
Felhasználói csoportok menü) 

 

A menü megnyitása után látható felületen hozhatunk létre új felhasználói csoporto-

kat. Minden egyes csoportnál részletesen be lehet állítani, hogy mihez van joga, 

egyszerű pipálással. Az „Általános jogosultságok” oszlopban levő tulajdonságokat 

értelemszerűen jelöljük ki. A „Leltári tárgy mezők” oszlopban kijelölt mezőket lesz 

joga annak a felhasználónak szerkeszteni, aki az adott csoportba esik: 
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A szoftver kezdetben egyetlen csoporttal rendelkezik az „Adminisztrátor” csopor-

ton kívül, az „Alkalmazott” csoporttal. 

 

Ezen felül is lehet új csoportot létrehozni, de csak az adatbázismotor saját admi-

nisztrációs felületén belül:  

 
pgAdminIII/Servers/<dbSzerver neve>/inventory/schemas/public/Tables/usergroup-table.    

 

Mivel ezen csoportok létrehozása, és az engedélyek beállítása elsősorban az imp-

lementáció alkalmával történik, javasoljuk, hogy ezek megváltoztatásához kérje az 

IBCS Hungary munkatársának segítségét. 

 

A csoportok lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználó szervezet méretétől függően 

az egyes funkciókat szervezetbiztonsági okokból szegregáljuk, vagy akár egyszerű 

praktikus okokból elkülönítsük. Ezt minden esetben az implementáció során szük-

séges eldönteni és beállítani a felhasználó szervezet méretét, előírásait, a kialakult 

eljárásokat stb. figyelembe véve.  Később természetesen könnyedén módosíthatóak 

ezek a beállítások. 

 

Ha egy létező csoport engedélyein változtatunk, akkor azok minden olyan felhasz-

nálóra hatással lesznek, akik az adott csoport tagjai. 

3.2.4 Kiegészítő adatok (Beállítások / Kiegészítő adatok menü) 

 

Jövőbeni fejlesztésre lefoglalva, jelenleg bizonyos mezők alapbeállításának kijelzé-

sére használja a rendszer.  
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3.3.  Törzskezelés menü 

3.3.1 Szervezeti egységek  

 

A rendszerben szereplő összes olyan szervezeti egységet tartalmazza, akikhez leltá-

ri tételeket lehet rendelni. 

 

 

3.3.2 Leltári tárgy csoportok  

 

A rendszerben szereplő összes cikkféleséget tartalmazó törzs. A cikktörzs elemek-

ből hozhatók létre leltári tételek. 

 

A cikktörzs elemekhez egyedi tulajdonságok rendelhetők, akár alapértelmezett tar-

talommal és értékkészlettel. Ezeket a tulajdonságokat örökölni fogják a belőlük lét-

rehozott leltári tételek. 

 

Létrehozhatók többszintű cikkcsoportok is a rendszerben, mely segíti a leltárfelve-

vőt a munkában.  

(pl: műszaki_cikkek/informatikai_eszközök/asztali_számítógépek/Acer_Extensa_501T) 
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A leltári tárgy csoportok (cikk törzs) legegyszerűbben feltöltése Excel importból 

történik. (Lásd 4.1 fejezet) 

 

A PC-kliens felületen a cikktörzs szerkeszthető. 

 

Lehetőség van új cikk felvitelére, módosítására. Törlésre csak akkor van lehetőség, 

ha nincs leltári tétel képezve belőle, tehát nincs rá élő hivatkozás. 

 

 
 

Amennyiben nincs legalább egy leltári tárgy csoport definiálva, nem lesz használ-

ható a „Leltári tárgy aktiválás” funkció (5.2.3.4 fejezet) 

3.3.3 Hely törzs  

 

A rendszerben szereplő összes olyan helyet, helyiséget tartalmazza, melyhez leltári 

tételeket kell/lehet rendelni. 
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A hely törzs több szintű. Lehetőség van tetszőleges mélységű hierarchia létrehozá-

sára. 

 

Létrehozhatunk akár az egész Naprendszerre kiterjedő elhelyezkedés kezelést is: 

 

Föld 

 Európa 

  Magyarország 

   Budapest 

    Központi telep 

     121-es épület 

      C szárny 

       3.emelet 

        4-es folyosó 

         346-os szoba 

A hely törzs feltöltése Excel importból történhet. (Lásd 4.2 fejezet) 

 

 

A PC-kliens felületen a hely törzs szerkeszthető. 

 

Lehetőség van új hely felvitelére, hely módosítására, áthelyezésére. Törlésre csak 

akkor van lehetőség, ha nincs leltári tétel rendelve hozzá. 

 

 
 

Ha nincs legalább egy hely definiálva, a leltározás nem lesz lehetséges. 
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3.3.4 Tulaj törzs  

 

A rendszerben szereplő összes olyan szervezeti egységet, személyt tartalmazza, 

akikhez leltári tételeket kell rendelni. 

A tulaj törzs több szintű. Lehetőség van tetszőleges mélységű hierarchia létrehozá-

sára. 

 

Létrehozhatunk akár egészen részletes szervezeti struktúrát is: 

 

ACME Worldwide Ltd. 

Acme Hungary Zrt. 

  Műszaki igazgatóság 

   Üzemeltetési főosztály 

    Informatikai osztály 

     Fejlesztési csoport 

      Kiss Péter 

 

A tulaj törzs feltöltése történhet Excel importból. a „Felhasználók” importálásánál, 

(Lásd 4.4  fejezet), vagy kézi megadással. 

 

A PC-kliens felületen a tulaj törzs szerkeszthető. 

 

Lehetőség van új tulaj felvitelére, módosítására, áthelyezésére. Törlésre csak akkor 

van lehetőség, ha nincs leltári tétel rendelve hozzá. 

 

pl. 
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Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

4.  Törzsadatok (Törzskezelés/Adatimport menü) 
 

A törzsek feltöltése legegyszerűbben Excel állományok importálásával történhet. 

 

Az asztali számítógépen futó webes kliens segítségével kiválaszthatjuk az importá-

landó fájlt, valamint azt, hogy ez milyen típusú adatokat tartalmaz. Eszerint lehet 

hely törzs, cikktörzs, készlet állomány, tulaj törzs. 

 

Az import funkció kiolvassa az adatokat a fájlból, majd behelyezi az adatbázisba. 

Azokat a sorokat, ahol bármilyen hibát észlelt kihagyja, és hibaüzenetben felsorol-

ja. 
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4.1.  Leltári tárgy csoportok importálása (Törzskeze-
lés/Adatimport menü) 

 

A „Leltári tárgy csoportok” menüpontnál a gombbal válassza ki 

az importálni kívánt excel fájlt. Egy minta fájl a szoftver csomag része, a benne le-

vő minta adatok alapján értelemszerűen kell kitölteni.  Az excelből történő importá-

lás jelenleg max. 5 szint mélységig teszi lehetővé leltári tárgy csoportok kialakítá-

sát. 

Az import excel fájl felépítését a 6.2.sz mellékletben ismertetjük. 

4.2.  Helyek importálása (Törzskezelés/Adatimport menü) 

 

A „Helyek” menüpontnál a gombbal válassza ki az importálni kí-

vánt excel fájlt. Egy minta fájl a szoftver csomag része, a benne levő minta adatok 

alapján értelemszerűen kell kitölteni.  Az excelből történő importálás jelenleg max. 

5 szint mélységig teszi lehetővé helyek kialakítását. 

 

Az import excel fájl felépítését a   6.3.sz mellékletben ismertetjük. 

 

4.3.  Szervezeti egységek importálása (Törzskezelés/Adatimport 
menü) 

 

A „Szervezeti egységek” menüpontnál a gombbal válassza ki az 

importálni kívánt excel fájlt. Egy minta fájl a szoftver csomag része, a benne levő 

minta adatok alapján értelemszerűen kell kitölteni.  Az excelből történő importálás 

jelenleg csak a szervezeti egység nevét képes kezelni. 

 

Az import excel fájl felépítését a 6.4. sz. mellékletben ismertetjük. 

4.4.  Felhasználók importálása (Törzskezelés/Adatimport menü) 

 

A „Felhasználók” menüpontnál a gombbal válassza ki az impor-

tálni kívánt excel fájlt. Egy minta fájl a szoftver csomag része, a benne levő minta 

adatok alapján értelemszerűen kell kitölteni.  Az excelből történő importálás jelen-

leg csak a felhasználó nevét, bejelentkező nevét, és költséghelyét tudja kezelni, a 

többi adat, különösen a jogosultságok beállítása kézzel kell, hogy történjen. 

 

Az import excel fájl felépítését a 6.5. sz. mellékletben ismertetjük. 
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4.5.  Csoportos selejtezés import állomány alapján 
 

Excel formátumú importállományból lehetőség van több tétel selejtezésére is azonos 

fejléc adatokkal. 

 

4.5.1 Import formátum 

Minta file: 6.6 melléklet 

 

Az 1. munkalapon kell szerepelnie az általános mezőknek. Az A oszlopban (el van 

rejtve) szerepel a mező kulcsa, a C oszlop pedig a megadott értéket tartalmazza. A ri-

port sablonban a reportData objektum tartalmazza ezeket a kulcs-érték párokat. 

 

A 2. munkalapon szerepelnek a sortételek. Azok a tételek lesznek figyelembe véve, 

amelyeknél az A oszlopban x szerepel. Fontos, hogy a B oszlopban a leltári tárgy lel-

tári száma szerepeljen! 

 

4.5.2 Működés 

 

A funkció a Törzskezelés/Csoportos selejtezés menüpont alól érhető el. Itt fel 

kell tölteni az importforrást. Feldolgozás után kijelzésre kerülnek a beolvasott általános 

adatok, illetve a megjelölt ÉS selejtezhető (aktív) tételek. Amennyiben olyan tételeket 

jelölünk meg, amelyek státuszuk szerint nem selejtezhetőek, azokat a rendszer nem 

veszi figyelembe! 

 

Jóváhagyás után a rendszer elkészíti a tranzakciót, majd aszinkron legenerálja a pdf 

dokumentumokat. A kliens közben átirányít a selejtezés tranzakciójának űrlapjára. 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. 

 

4.5.3 Használat 

 

A csoportos_selejtezes_sablon.xlsx minta alapján készítsünk el egy import ál-

lományt, majd töltsük fel a szerverre. 

 

Feltöltés után a képernyő bal oldalán a megfelelő általános adatokat kell kapnunk. A 

jobb oldali táblázatban azoknak a tételeknek az aktuális rendszer állapotait kell látni, 

amelyet x-szel jelöltünk. Fontos, hogy ha megjelölünk egy leltári tárgyat, de annak stá-

tusza nem aktív, akkor ebben a táblázatban nem fog megjelenni! 

 

Hagyjuk jóvá a selejtezést. 

 

A kliens átirányít a selejtezési tranzakció űrlapjára. A táblázat frissítésével várjuk meg, 

amíg mindegyik tétel dokumentuma elkészül. Töltsük le a dokumentumot és vessük 

össze az adatokat a feltöltött értékekkel. 
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Ellenőrizzük, hogy a tételek valóban selejtezett állapotban vannak. 

 

 

5.  A rendszer használata  
 

5.1.  Előkészítő lépések a PC kliensen 

 

A PC kliensek futtatásához mindössze egy web böngésző szükséges (Google 

Chrome a javasolt, de Firefox és Internet Explorer 9 vagy újabb is megfelelő). 

 

A PC kliensen végrehajtható funkciók: 

 Import 

 Törzs import 

 Leltári állomány import 

 Feladat tervezés 

 Leltár 

o Vonalkód alapon 

o RFID alapon 

 RFID címkézés 

 Tervezett mozgatás 

 Feladat kiértékelés 

 Lekérdezések 

 Export 

 

5.1.1 Leltári állomány 

 

A leltári állomány korlátlan számú leltári készlet sort tartalmazhat. 

 

Ez az állomány tartalmaz minden kiinduló adatot a leltárhoz: 
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A leltári tételek listájának fejlécén jobb egérgombot nyomva kiválaszthatjuk, hogy 

mely adatoszlopokat kívánjuk megjeleníteni. 

 

A leltári tétel lista fejlécén a kívánt elemre kattintva az adott adat szerinti rendezett-

ségbe kerül a lista. 

 

Az egyes leltári sorokra kattintva a jobboldali képernyőrészen megtekinthetőek a 

leltári tétel részletes adatai. Itt az adatok megfelelő jogosultság birtokában szer-

keszthetőek is. A leltári tétel státusza is változtatható. Selejtezésre jelölt állapotba 

léptetve a tételt elkészíthető a selejtezési bizonylat, értékesítésre jelölt állapotba 

léptetésnél az értékesítési bizonylat. Mindkét bizonylat PDF formátumban készül 

el, automatikusan tartalmazza a felelősöket és jóváhagyókat. 

 

A leltári tárgy egyedi azonosító számára (leltári számára) kattintva megtekinthető a 

leltári tárgy életútja és kapcsolódó bizonylatok: 
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5.1.1.1 Tárgyi eszközök importálása 

 

Ezen a képernyőn elérhető a tárgyi eszközök importálása is (felül a fejléc alatti ré-

szen). Importáláskor számos választási lehetőségünk van: 

 

 
 

Kiválaszthatjuk, hogy:   

- a leltári állományunkban még nem szereplő, az import adatállományban új téte-

leket kívánjuk-e importálni,  

- a megváltozott tulajdonságú tételeket kívánjuk-e importálni,  

- a változatlan tulajdonságú tételeket kívánjuk-e importálni,  

- illetve azokat a sorokat, melyek szerepelnek a leltári állományunkban, de nem 

szerepelnek az import adatállományban, kívánjuk-e kezelni. 

 

Ha kijelöltük a megfelelő opciókat, kattintsunk az 

 
gombra, és válasszuk ki az importálandó adatforrást, majd a „Megnyitás” gombbal 

indítsuk el az importálást. Az importálandó adatmennyiségtől függően egy kis ideig 

eltart, mire a rendszer elemzi a betöltendő adatokat. 
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Az import folytatásakor listát kapunk a meglévő leltári adatbázisunk és az importá-

landó adatállomány közötti eltérésekről. Kezdeti import esetén az összes betöltendő 

cikk felsorolásra kerül, ha már vannak adatok a leltári adatbázisban, akkor ahhoz 

képest ahol piros háromszöget látunk, ott változást talált a rendszer. 

 

Miután kiválasztottuk, hogy mely tételeket kívánjuk importálni, azok hozzáadhatók 

a képernyő alsó felén lévő „importálásra kijelölt elemek”-hez: 
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A képernyő felső részén lévő opciók szerint importálásra kerülhetnek a kiválasztott 

tételek. Az opciók a következők: 

 

 Általános mezők esetén felülírás: nem vezérlő mezők (pl. könyv szerinti ér-

ték) esetében az adatbázisban tárolt értékek felülírása az import állomány 

adataival. 

 Helyek: 
o Új tárgy esetén importálás: amennyiben új leltári tétel szerepel az 

import állományban (ami nem szerepel az adatbázisunkban még), ezt 

a mezőt nem hagyja üresen, hanem az import állomány alapján kitöl-

ti. 
o Változás esetén felülírás: Amennyiben ezen adat az importálandó ál-

lományban eltér az adatbázisban tárolt értéktől, az adatbázisban tárolt 

érték felülíródik az importált adattal. 

 Tulajok 
o Új tárgy esetén importálás: amennyiben új leltári tétel szerepel az 

import állományban (ami nem szerepel az adatbázisunkban még), ezt 

a mezőt nem hagyja üresen, hanem az import állomány alapján kitöl-

ti. 
o Változás esetén felülírás: Amennyiben ezen adat az importálandó ál-

lományban eltér az adatbázisban tárolt értéktől, az adatbázisban tárolt 

érték felülíródik az importált adattal. 

 Költséghelyek 
o Új tárgy esetén importálás: amennyiben új leltári tétel szerepel az 

import állományban (ami nem szerepel az adatbázisunkban még), ezt 

a mezőt nem hagyja üresen, hanem az import állomány alapján kitöl-

ti. 
o Változás esetén felülírás: Amennyiben ezen adat az importálandó ál-

lományban eltér az adatbázisban tárolt értéktől, az adatbázisban tárolt 

érték felülíródik az importált adattal. 

 Csoportok 
o Új tárgy esetén importálás: amennyiben új leltári tétel szerepel az 

import állományban (ami nem szerepel az adatbázisunkban még), ezt 

a mezőt nem hagyja üresen, hanem az import állomány alapján kitöl-

ti. 
o Változás esetén felülírás: Amennyiben ezen adat az importálandó ál-

lományban eltér az adatbázisban tárolt értéktől, az adatbázisban tárolt 

érték felülíródik az importált adattal. 

 

Fontos: az importálandó excel fájl formátuma szorosan összefügg azzal, 

hogy a felhasználó cég milyen adatokat tart szükségesnek tárolni egy leltá-

ri tétellel kapcsolatban. Ezek definiálása a rendszer személyre szabásakor 

történik meg. 

5.1.1.2 SAP export 

 

Szintén ezen a képernyőn van lehetőség SAP számára export állományt létrehozni, 

mely segítségével az aktuális állapot menthető ki, elsősorban a legutóbbi leltározás 

dátumának kitöltéséhez.  
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5.1.1.3 Átvételi jegyzőkönyv generálása 

 

A „leltárfelvételi ív” gombra kattintva költséghelyenkénti átvételi jegyzőkönyv 

nyomtatható a felleltározott készletekről: 

 

 
 

Az osztályvezető és a tárgyi eszköz-felelős az adatbázisban tárolt törzsadatokból 

automatikusan kitöltésre kerül. 

 

Minden költséghelyhez generálódik egy-egy bizonylat: 
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5.1.1.4 Elkészült bizonylatok megtekintése 

 

Az elkészült bizonylatok a „Bizonylatok” menüpont alatt tekinthetők meg: 

 

 

5.1.2 Feladat tervezés 

 

A feladat tervezés során a leltári állomány tételsoraiból szűrések alapján feladatokat 

hozunk létre. A feladatokat egyéb kiegészítő adatokkal látjuk el, és végrehajtásra 

bocsátjuk. 

 

A feladat tervező képernyő felső területén az összes leltári tétel látható, az alsó ré-

szén pedig az aktuális feladatba berendezett sorok. 

 

A felső területen a leltári tételek között tetszőlegesen szűrhetünk, majd a készre 

szűrt sorokat hozzáadhatjuk az aktuális feladathoz. 
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5.1.2.1 Feladatok létrehozása 

 

A „Feladatok” menüpontra kattintva megtekinthetjük a rendszerben lévő összes fel-

adat listáját: 

 

 
 

 A lista soraiban a kék aláhúzott hivatkozásra kattintva megtekinthetjük az egyes 

feladatok tartalmát, vagyis tételeit: 

 

 
 

 

5.1.2.1.1 Új tárgyi eszköz leltári feladat létrehozása (RFID, RFID nélkül) 

 

Ez a feladat típus lesz az általános az évközi illetve éves leltár felvételek alkalmá-

val. Feltételezi a leltári tételek korábbi felcímkézését. 

 

Az elérhető feladat típusok ügyfelenként változóak lehetnek. Az itt szereplő példa a 

teljes feladat-készletet mutatja. 

 

A feladatok nézetben az „Új feladat létrehozása” gombra kattintva felvehetünk egy 

új feladatot: 
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Meg kell adnunk a feladat típusát, amely ebben a példában „Tárgyi eszköz leltár 

(RFID)”, de lehetne csak „Tárgyi eszköz leltár”. Hogy melyiket válasszuk, attól 

függ, hogy az RFID funkcionalitást is igénybe akarjuk-e venni. 

 

Leltár végrehajtás módjánál választhatunk vakleltárt vagy normál, adatfelfedéses 

ellenőrzést: 

 
(Vakleltár alatt azt értjük, amikor a leltározandó eszközök adatait egy adott helyszínen egy olyan lel-

tárfelvételi íven vesszük fel, amelyen az eszközök adatai nem szerepelnek. A vakleltár során a leltá-

rozott szervezet, telephely vagy helyszín eszközeinek mennyiségi felvétele történik, majd a leltár ki-

értékelése során a mennyiségi felvétel eredménye kerül összehasonlításra a nyilvántartott adatokkal 

és ez alapján kerül meghatározásra az elszámolandó különbözet. Vakleltár esetén csak mennyiségi 

felvétel történik, ezért ilyen típusú leltározásnál a nyilvántartással való utólagos összevetés során le-

het és kell meghatározni a többletek, ill. a hiányok értékét.) 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 32 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
Adnunk kell egy megnevezést a leltári feladatnak. Ez legyen beszédes, felismerhe-

tő. 

 

Ki kell választanunk azt a dolgozót, akinek kiadjuk a leltári feladatot. 

 

Készíthetünk egy hosszabb szöveges leírást is a feladathoz emlékeztetőképpen. 

 

A következő képernyőn a teljes leltári állományból, szűrésekkel összeállíthatjuk a 

feladat tételeit, a leszűrt leltári állomány sorait kijelölve a bal oldali jelölővel vagy a 

táblázat fejlécén kiválasztva mindet kijelölve: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 33 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

 

 

... a „Kijelölt elemek feladathoz adása” gombra kattintva hozzáadhatók a feladat-

hoz: 

 
 

Ez a feladat további szűrésekkel és sor hozzáadásokkal tetszőlegesen bővíthető. 

 

Mikor minden tétel hozzáadásra került, a „Véglegesítés” gomb megnyomásával el-

menthetjük a feladaton végzett változtatásokat. Ekkor megtekinthetjük a létrehozott 

feladatot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 34 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

Az elkészült feladatunk a feladat listában is megjelenik: 

 

 
 

Ezzel a feladatunk elkészült, mobil terminálra letölthető, végrehajtható  (lásd 5.2.3 

fejezet). 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 35 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

5.1.2.1.2 Új RFID címkézés és tárgyi eszköz leltár feladat létrehozása 

 

Ez a speciális feladattípus kezdő leltár felvételére szolgál, magában foglalja a leltári 

tárgyak tömeges címkézését, valamint a címkékbe foglalt RFID tag-ek felprogra-

mozását is. 

 

A feladatok nézetben az „Új feladat létrehozása” gombra kattintva felvehetünk egy 

új feladatot: 

 

 
 

Meg kell adnunk a feladat típusát, amely itt „RFID címkézés és tárgyi eszköz lel-

tár”. Leltár végrehajtás módjánál választhatunk vakleltárt, vagy normál, adatfelfe-

déses ellenőrzést. 

Adnunk kell egy megnevezést a leltári feladatnak. Ez legyen beszédes, felismerhe-

tő. Ki kell választanunk azt a dolgozót, akinek kiadjuk a leltári feladatot. Készíthe-

tünk egy hosszabb szöveges leírást is a feladathoz emlékeztetőképpen. 

 

A következő képernyőn a teljes leltári állományból, szűrésekkel összeállíthatjuk a 

feladat tételeit: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 36 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

A leszűrt leltári állomány sorait kijelölve... 

 

 
 

... a „Kijelölt elemek feladathoz adása” gombra kattintva hozzáadhatóak a feladat-

hoz: 

 



BCS Inventory  Felhasználói kézikönyv 

 

Utolsó mód: 2016.06.23. 37 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Ez a feladat további szűrésekkel és sor hozzáadásokkal tetszőlegesen bővíthető. 

 

Mikor minden tétel hozzáadásra került, a „Véglegesítés” gomb megnyomásával el-

menthetjük a feladaton végzett változtatásokat. Ekkor megtekinthetjük a létrehozott 

feladatot. 

 

Az elkészült feladatunk a feladat listában is megjelenik: 

 

Ezzel a feladatunk elkészült, mobil terminálra letölthető, végrehajtható (lásd 5.2.3 

fejezet). 

 

5.1.2.1.3 Új mozgatási feladat létrehozása 

 

Ez a speciális feladattípus tárgyi eszközök tervezett mozgatását / áthelyezését hajtja 

végre egyik tárolási helyről a másikra. 

 

A feladatok nézetben az „Új feladat létrehozása” gombra kattintva felvehetünk egy 

új feladatot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 38 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Meg kell adnunk a feladat típusát, amely itt „Mozgatási feladat”. 

Adnunk kell egy megnevezést a mozgatási feladatnak. Ez legyen beszédes, felis-

merhető. 

Ki kell választanunk azt a dolgozót, akinek kiadjuk a mozgatási feladatot. 

Készíthetünk egy hosszabb szöveges leírást is a feladathoz emlékeztetőképpen. 

 

A következő képernyőn a teljes leltári állományból, szűrésekkel összeállíthatjuk a 

feladat tételeit, a leszűrt leltári állomány sorait kijelölve... 

 

 
 

... a „Kijelölt elemek feladathoz adása” gombra kattintva hozzáadhatóak a feladat-

sorok: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 39 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Ehhez meg kell adnunk a kijelölt tárgyi eszközök cél helyét. Amennyiben újabb 

forrás-cél párost kívánunk a feladathoz hozzáadni, újabb szűréssel-hozzáadással a 

feladathoz fűzhetjük. 

 

Mikor minden tétel hozzáadásra került, a „Véglegesítés” gomb megnyomásával el-

menthetjük a feladaton végzett változtatásokat. Ekkor megtekinthetjük a létrehozott 

feladatot, az elkészült feladatunk a feladat listában is megjelenik. 

 

Ezzel a feladatunk elkészült, mobil terminálra letölthető, végrehajtható (lásd 5.2.3 

fejezet). 

 

 

5.1.2.1.4 Új készlet leltár feladat létrehozása 

 

Ez a speciális feladattípus tárgyi eszközök tervezett mozgatását / áthelyezését hajtja 

végre egyik tárolási helyről a másikra. 

 

A feladatok nézetben az „Új feladat létrehozása” gombra kattintva felvehetünk egy 

új feladatot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 40 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Meg kell adnunk a feladat típusát, amely itt „Készlet leltár”. 

 

A készlet leltár is lehet Normál, vagy vakleltár típusú.  

 

Adnunk kell egy megnevezést a mozgatási feladatnak. Ez legyen beszédes, felis-

merhető. 

Ki kell választanunk azt a dolgozót, akinek kiadjuk a mozgatási feladatot. 

Készíthetünk egy hosszabb szöveges leírást is a feladathoz emlékeztetőképpen. 

 

A következő képernyőn a teljes leltári állományból, szűrésekkel összeállíthatjuk a 

feladat tételeit, a leszűrt leltári állomány sorait kijelölve... 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 41 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

... a „Kijelölt elemek feladathoz adása” gombra kattintva hozzáadhatóak a feladat-

sorok: 

 

 
 

Mikor minden tétel hozzáadásra került, a „Véglegesítés” gomb megnyomásával el-

menthetjük a feladaton végzett változtatásokat. Ekkor megtekinthetjük a létrehozott 

feladatot, az elkészült feladatunk a feladat listában is megjelenik. 

 

Ezzel a feladatunk elkészült, mobil terminálra letölthető, végrehajtható (lásd 5.2.3 

fejezet) 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 42 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

 

 

5.2.  Leltározás: Feladatok végrehajtása a mobil kliensen 

5.2.1 Előkészületek, alapbeállítások 

 

A leltárfelvétel megkezdésekor a kézi terminállal együtt minden dolgozó kap egy 

mobil címkenyomtatót. 

 

A mobil kézi terminált be kell helyezni a dokkoló állomásba, mely USB kapcsolat-

ban van egy asztali vagy notebook számítógéppel, melyen a PC kliens fut. Ez a 

számítógép csatlakozik az Ethernet hálózathoz, melyen keresztül kapcsolatot lehet 

teremteni a szerverrel. Ugyancsak működőképes megoldás, ha a mobil eszköz 

ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik, amelyhez a szerver. Ebben az 

esetben a kapcsolódás a drótnélküli hálózaton is működik. 

 

Első indításnál a következő képernyő fogad: 

 

 
 

A Beállítások menüpont alatt, válasszuk a „Szerver” beállítást: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 43 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
Írjuk be az Inventory szerver IP címét (ez mindig a felhasználó saját hálózat beállí-

tásaitól függ, a példánkban 192.168.14.153. Itt minden cégnek a saját szervere IP 

címét kell behelyettesítenie), majd a Mentés gombbal mentsük el a beállítást: 

 

 
Majd a kapcsolat tesztelése gombbal ellenőrizzük, hogy él-e a mobil eszköz kap-

csolata a szerverrel: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 44 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

A kis „x”-el zárjuk be az ablakot, és a „Főmenü” kiválasztásával lépjünk tovább a 

bejelentkezéshez. 

 

A Főmenüből válasszuk a „Bejelentkezés”-t: 

 

 

 
 

Az alapértelmezett felhasználónév / jelszó páros: admin / admin. 

Ha nincs élő kapcsolat a szerverhez, akkor nem fog sikerülni a bejelentkezés. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 45 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

5.2.2 Beállítások 

 

A beállítások menüpont alatt még a következő funkciókat érhetjük el: 

 

 
 

5.2.2.1 Szinkronizálás: 

A kézi eszköz a tevékenységét alapvetően off-line üzemmódban végzi, azaz a fel-

vett adatokat először csak helyileg, saját „memóriájában” tárolja. A szinkronizálás 

menüpont végzi el a szerveren tárolt adatok, feladatok, stb. szinkronba, azaz azonos 

állapotba hozását a mobil eszközön tárolt adatokkal, feladatokkal, stb. 

 

A leltározási feladatok ilyen szempontból kitüntetett szereppel rendelkeznek, a fel-

adatok szinkronizálását sokkal részletesebben a „Feladatok” menüpont alatt tudjuk 

végezni (lásd 5.2.3.2 és 5.2.4 fejezeteket) 

 

5.2.2.2 Szerver: 

 

Az 5.2.1 fejezetben tárgyaltak szerint itt tudjuk beállítani az Inventory szerver IP 

címét, és tesztelni a vele való kapcsolatot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 46 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

5.2.2.3 Adatbázis: 

 

 
 

Ebben a menüpontban a helyileg tárolt adatokat, felvett leltárt, leltári feladatokat 

tudjuk törölni. 

FIGYELEM:  az adatbázis törlésekor a nem szinkronizált adatok elvesznek! 

 

5.2.2.4 Nyelv: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 47 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

 
 

Itt a program nyelvét tudjuk megváltoztatni. Jelenleg magyar és angol nyelv közül 

lehet választani. A választást a „Mentés” gombbal tudjuk hatályba helyezni. 

 

5.2.2.5 Névjegy 

 

A szoftver adatait tartalmazza. A verziószámot is itt tudjuk megállapítani: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 48 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

5.2.3 Feladatok kezelése 

 

A leltározási tevékenység alap építőköve a leltári feladat. Egy feladat foglalja ma-

gában: 

- az elvégzendő leltár típusát és módját 

- a leltározandó eszközök listáját 

- a leltározást végző személy azonosítását 

 

A leltározási feladat a PC-s kliensen kerül kialakításra, és a kiértékelése is ott törté-

nik. A mobil kliensen a feladat végrehajtása, az adatgyűjtés és az esetleges címke-

nyomtatás történik. 

 

Ehhez a következő lépések szükségesek a mobileszközön: 

 

- a felhasználóhoz rendelt feladatok listázása, ellenőrzése 

- az elvégezni kívánt feladat letöltése a mobileszközre 

- a feladat (leltári tevékenység végrehajtása) 

- az elvégzett feladat lezárása és visszatöltése, szinkronizálása a szerverre 

 

A következőekben ezeket a lépéseket fogjuk végigvenni. 

 

5.2.3.1 A felhasználóhoz rendelt feladatok listázása, ellenőrzése 

 

A felhasználóhoz rendelt leltári feladatokat (valamint az aktuális teljes leltár állo-

mányt és az összes élő törzsadatot) az eszközre kell tölteni.  

 

Ehhez válasszuk a főmenü ablakából: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 49 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

A Feladatok menüpontot: 

 

 
 

A bejelentkezett felhasználóhoz rendelt feladatok listájának megtekintéséhez vá-

lasszuk a menüpontot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 50 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Az első alkalommal, mivel még nem töltöttünk le semmit a kézi eszközre a fenti 

kép fogad. A szerveren lévő, a bejelentkezett felhasználóhoz rendelt letölthető fel-

adatok listájához válasszuk a gombot: 

 

  

5.2.3.2 Az elvégezni kívánt feladat letöltése a mobileszközre 

 

Eszközünkön megjelentek a letölthető, elvégzésre váró feladatok. Vegyük észre, 

hogy egyszerre csak bizonyos számú (kézi eszköztől függő) feladat neve fér ki a 

képernyőre, ha ennél több van, akkor a jobb oldali gördítő lista segítségével vá-

laszthatunk közülük: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 51 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Az elvégezni kívánt feladatokat jelöljük ki: 

 
 

és a felül található gomb megnyomásával 

töltsük a készülékre: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 52 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

és a kiválasztott feladat immár megjelenik a feladatlistában: 

 
 

 

Ha a PC-kliensen megtekintjük a feladat állapotát, látható, hogy a feladat állapota 

megváltozott: „Letöltve”: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 53 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Ezzel előkészültünk a leltári feladat elvégzésére. 

 

A következő fejezetekben áttekintjük a tipikus leltári feladatok elvégzésének mód-

ját. 

 

5.2.3.3 Tipikus leltári feladatok végrehajtása 

5.2.3.3.1 Tárgyi eszköz leltár felvétele az első alkalommal: RFID címkézés és lel-

tár 

 

Miért más az első alkalom? 

 

Az első alkalommal speciális módon kerül lefolytatásra a tárgyi eszköz leltár felvé-

tele. 

 

Ennek okai: 

 A leltári tárgyakon nem szerepel vonalkódos (RFID-s) azonosító 

 A leltári tárgyakon szerepel leltári címke, de az azonosítóként mindössze az 

SAP azonosítót tartalmazza, mely nem egyedi leltári tételenként (előfordul, 

hogy 24 db egyszerre beszerzett irodai szék kaphat egyetlen közös SAP 

azonosítót) 

 A leltári tételek jelenleg nincsenek szoba szinten helyhez rendelve. 

 

Amiben ez befolyásolja a leltár felvételének menetét: 

 Minden leltári tételre vonalkódos (RFID-s) azonosító címkét kell nyomtatni 

helyben, mobil nyomtatóval. Lehetséges az előre kinyomtatott vonalkódos 

címke használata is. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 54 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 Minden tételt újonnan kell összerendelni a helyiséggel, ahol található. Nem 

használható a szokásos „elfogyó helyek” logikája (a mobil terminálon csak 

azok a helyek látszanak, ahol még nem végeztünk a leltárfelvétellel). 

 SAP azonosító szerint is tudni kell keresni a leltári tételek között a mobil 

terminálon. 

 

Az RFID címkézés és tárgyi eszköz leltárfelvétel menete: 

 

Válasszuk ki a letöltött feladatok közül a megfelelőt, majd válasszuk ki: 

 

  
 

Kiválasztás után megjelenik a helyek listája: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 55 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

Itt a „Helyiségek” gomb megnyomásával tudunk a hierarchiában egy szinttel lej-

jebb ugrani: 

 

 
 

Erről a listáról választhatunk leltárhelyet, vagy olvashatunk a helyiség ajtajára elhe-

lyezett vonalkódos azonosító címkéről hely vonalkódot. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 56 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

Kézzel gépeljük be a leltári tárgyon lévő címkéről az SAP azonosítót, majd válasz-

szuk az OK gombot. 

 

Ennek hatására a terminál kikeresi a leltári tételek közül a megfelelőt: 

 

 
 

Ha egynél több címkeformátum van definiálva, akkor  a megfelelő címkeformátum 

szerinti gombot kiválasztása után a  gombot megnyomva a mobil 

nyomtatón kinyomtatódik a leltári címke RFID-s hordozóra. Ez a lépés csak akkor 

szükséges, hogyha helyben nyomtatott címkét használunk. Előre elkészített címkék 

esetében ez a lépés kimarad, továbbléphetünk az RFID tag írásához a „Tag írása” 

gomb megnyomásával. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 57 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

  gomb: A képernyőn megjelenő utasítás szerint meg tudjuk írni az 

RFID TAG-et. 

 

Ennek végeztével folytathatjuk a következő tétel SAP azonosítójának beírásával. 

 

gomb: új tárgyi eszköz felvételét indíthatjuk ugyanabban a 

helyiségben. 

 

gomb: 

 

Amikor a kiválasztott helyiség minden tételét felleltároztuk, a „Helyiségek” gomb 

megnyomására újabb helyiséget választhatunk. 

 

Amint az összes helyiségben az összes eszközt felleltároztuk és befejeztük a felada-

tot, az késszé vált a lezárásra és a szerverre való visszatöltésre, lásd az 5.2.4 fejeze-

tet. 

 

5.2.3.3.2 RFID Tárgyi eszköz leltár felvétel (tételek már címkével ellátva, helyhez 

rendelve) 

 

A rendszerbe újonnan bekerülő tételek címkézése történhet az RFID címkézéssel 

egybekötött tárgyi eszköz leltár funkcióval, vagy a nélkül, attól függően, hogy mely 

leltár típus került meghatározásra a feladat létrehozásakor. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 58 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

A tárgyi eszköz leltár felvétel menete: 

 

Válasszuk ki a letöltött feladatok közül a megfelelőt: 

  

 
 

Kiválasztás után megjelenik a feladatban szereplő helyek listája: 

 

 
 

Itt a „Helyiségek” gomb megnyomásával tudunk a hierarchiában egy szinttel lej-

jebb ugrani: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 59 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Erről a listáról választhatunk leltárhelyet, vagy olvashatunk a helyiség ajtajára elhe-

lyezett vonalkódos azonosító címkéről hely vonalkódot. 

A hely kiválasztása után az RFID tételgyűjtés képernyőre jutunk: 

 

 
 

A képernyő közepén található „csúszka” segítségével állíthatjuk az RFID olvasási 

erősséget, vagyis az olvasás távolságát. 

A mobil terminálon lévő „ravasz” (trigger) meghúzásával és meghúzva tartásával 

olvassuk végig a helyiségben található leltári tárgyak RFID azonosítóit, majd en-

gedjük el. 

Ha újra szeretnénk kezdeni az olvasást, nyomjuk meg a „Memória törlése” gombot, 

és kezdhetjük elölről. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 60 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

A „Csoportos jóváhagyás” gomb megnyomásával a listázott tételek mindegyikét 

jóváhagyhatjuk: 

 

 
 

Amennyiben tételesen szeretnénk jóváhagyást végezni, a „Megtalált”, „Idegen”, 

„Hiány” gombok valamelyikének megnyomására az oda tartozó tételek részletes 

listáját kapjuk: 

 

 
 

Ezen lista valamely elemét kiválasztva annak tulajdonságait megtekinthetjük: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 61 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Itt a „Leltár felvétel” gomb megnyomására jóváhagyhatjuk a leltári tárgy meglétét: 

 

 
 

Amennyiben a leltári tételt nem az induló leltári állomány szerinti helyen leltároz-

tuk fel (találtuk meg), az „Áthelyezési bizonylat nyomtatása” gombra rányomva a 

mobil nyomtatón azonnal kinyomtatható az áthelyezési bizonylat. 

A „Címke nyomtatása” gomb megnyomásával nyomtathatunk címkét ha sérült. 

A „Felvétel törlése” gomb megnyomásával visszavonhatjuk a tétel jóváhagyását. 

A „Szerkesztés” gomb megnyomásával a leltári tétel szerkeszthető mezőit módo-

síthatjuk: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 62 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Egy helyiség leltárának felvételének befejezése után a lakatot és a helyiség azonosí-

tóját tartalmazó gombbal lezárhatjuk a helyiség leltározását: 

 

 
 

A „Helyek” gombot megnyomva választhatunk új leltári helyet, és kezdődhet elöl-

ről a tételgyűjtési folyamat. 

 

Amint az összes helyiségben az összes eszközt felleltároztuk és befejeztük a felada-

tot, az késszé vált a lezárásra és a szerverre való visszatöltésre, lásd a 5.2.4 fejeze-

tet. 

5.2.3.3.3 Tárgyi eszköz leltár RFID nélkül 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 63 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

A tárgyi eszköz leltár felvétel menete: 

 

Válasszuk ki a letöltött feladatok közül a megfelelőt: 

  

 
 

Kiválasztás után megjelenik a feladatban szereplő helyek listája: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 64 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

Itt a „Helyiségek” gomb megnyomásával tudunk a hierarchiában egy szinttel lej-

jebb ugrani: 

 

 
 

Erről a listáról választhatunk leltárhelyet, vagy olvashatunk a helyiség ajtajára elhe-

lyezett vonalkódos azonosító címkéről hely vonalkódot. 

 

A megfelelő helység kiválasztása után megjelenő ablakban vihetjük fel a leltárazni 

kívánt tárgy kódját: 

 

- Vonalkód leolvasásával 

- Vonalkód beírásával 

- SAP kód beírásával 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 65 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

  
 

Az egyes gombok funkciója: 

 

: kilépünk a tárgyi eszköz kartonjából, vissza a tárgyi eszköz azo-

nosítására szolgáló ablakba 

: A tárgyi eszköz felvett kartonjának törlése, mintha nem 

leltároztuk volna még fel 

: a mobil kliensen szerkeszthető mezők megnyitása szerkesztésre. 

Ezen mezők a rendszer implementációjakor kerülnek megállapításra 

 

: Amennyiben hiányzik a tárgyi eszközről a leltári cím-

ke, ezzel a ponttal lehet kinyomtatni 

 

: A felleltározás alatt levő helyiség 

 

Ha mindent rendben találtunk, a gombbal a következő tárgyi esz-

közt leltározhatjuk fel. 

 

Ha a helyiségben minden eszközt felleltároztunk, a a helyiség nevére kattintással: 

azt lezárjuk :  
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Utolsó mód: 2016.06.23. 66 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

és automatikusan a következő helyiséget választhatjuk ki. (A helyiség leltározásra 

bármikor „felnyitható”, ha a -ra rákattintunk.) 

 

Ha az összes helyiséget felleltároztuk, és lezártuk, a feladat készen áll a lezárásra, 

és a szerverre való visszatöltésre, lásd a 5.2.4  fejezetet. 

 

5.2.3.3.4 Mozgatási feladat végrehajtása 

 

Lehetőség van a rendszerben mozgatási feladatok végrehajtására, mely során tárgyi 

eszközök a forrás helyről a cél helyre átmozgatásra kerülnek fizikailag is. 

 

Végrehajtása: 

 

Válasszuk ki a letöltött feladatok közül a megfelelőt, majd nyomjunk rá: 

 

 
 

Kiválasztás után megjelenik a következő képernyő: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 67 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

A „Leltári tárgyak” gomb megnyomásával listát kapunk a feladatban szereplő, át-

helyezendő tárgyi eszköz tételekről, forrás hely -->  cél hely megjelöléssel: 

 

 
 

A „Cél helyek” gomb megnyomásával listát kapunk a feladatban szereplő, áthelye-

zendő tárgyi eszköz tételek cél helyeiről: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 68 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

A „Forrás helyek” gomb megnyomásával listát kapunk a feladatban szereplő, áthe-

lyezendő tárgyi eszköz tételek forrás helyeiről: 

 

 
 

Itt az először felkeresendő helyre nyomva megjelenik az onnan elmozgatandó tár-

gyi eszközök listája: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 69 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Itt a tárgyi eszköz leltári vonalkódjának leolvasásával tudunk keresni több tétel ese-

tén. 

A „Kiszedés” gombot megnyomva a tárgyi eszköz lekerül a forrás helyről, és átke-

rül a bejelentkezett felhasználó transzfer tároló helyére. 

 

 
 

Ezt elvégezzük az összes tételre, vagy akár tételenként is áttárolhatunk. 

 

Miután a leltári tárgy(ak)at átszállítottuk a cél tárhelyre, az „Áthelyezés” gomba 

nyomunk, és a tétel az új helyre kerül a leltári nyilvántartásban is. 

Itt lehetőség van azonnal áthelyezési bizonylat nyomtatására mobil nyomtatón: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 70 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 71 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

Az összes tétel áthelyezésének végeztével a lakatot és a feladat nevét tartalmazó 

gombbal lezárható a feladat: 

 

 
 

5.2.3.3.5 Készlet leltár RFID nélkül 

 

A készlet leltár felvétel menete: 

 

Válasszuk ki a letöltött feladatok közül a megfelelőt: 

  

 
 

Kiválasztás után megjelenik a feladatban szereplő helyek listája: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 72 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Itt a „Helyiségek” gomb megnyomásával tudunk a hierarchiában egy szinttel lej-

jebb ugrani: 

 

 
 

Erről a listáról választhatunk leltárhelyet, vagy olvashatunk a helyiség ajtajára elhe-

lyezett vonalkódos azonosító címkéről hely vonalkódot. 

 

Példa: az egy helyiségben szereplő összes Lenovo notebookot szeretnénk felleltá-

rozni.  Kezdjük el begépelni a „Megnevezés” alá az eszköz megnevezésének vala-

mely jellemző részletét, pl. LENOVO. A rendszer azonnal keres: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 73 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

 

 

 
 

Látható, hogy már a „LENO” karaktersorozat begépelése után megkapjuk a note-

bookok listáját. Közülük már a gyári szám alapján választhatunk: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 74 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

  

Ha ez így rendben van, a gomb kiválasztásával 

az eszközt felvesszük a helyiségleltárba: 

 
 

 

Az egyes gombok funkciója: 

 

: kilépünk a tárgyi eszköz kartonjából, vissza a tárgyi eszköz azo-

nosítására szolgáló ablakba 

: A tárgyi eszköz felvett kartonjának törlése, mintha nem 

leltároztuk volna még fel 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 75 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

: a mobil kliensen szerkeszthető mezők megnyitása szerkesztésre. 

Ezen mezők a rendszer implementációjakor kerülnek megállapításra 

 

: Amennyiben hiányzik a tárgyi eszközről a leltári cím-

ke, ezzel a ponttal lehet kinyomtatni 

 

: A felleltározás alatt levő helyiség 

 

Ha mindent rendben találtunk, a gombbal a következő tárgyi esz-

közt leltározhatjuk fel. 

 

Ha a helyiségben minden eszközt felleltároztunk, a a helyiség nevére kattintással: 

azt lezárjuk :  

és automatikusan a következő helyiséget választhatjuk ki. (A helyiség leltározásra 

bármikor „felnyitható”, ha a -ra rákattintunk.) 

 

Ha az összes helyiséget felleltároztuk, és lezártuk, a feladat készen áll a lezárásra, 

és a szerverre való visszatöltésre, lásd az 5.2.4  fejezetet. 

 

 

5.2.3.3.6 Vakleltár 

 

A vakleltár egy különleges leltártípus. Ebben az esetben egyszerűen felvesszük az 

egy helyiségben talált összes leltári tárgyat, anélkül, hogy tudnánk, a nyilvántartás 

szerint minek kellene itt lennie. Az összehasonlítás a nyilvántartásokhoz képest 

utólag, a PC-s kliensen fog megtörténni. 

 

A vakleltár felvétel menete: 

 

Válasszuk ki a letöltött feladatok közül a megfelelőt: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 76 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Kiválasztás után megjelenik a feladatban szereplő helyek listája: 

 

 
 

Itt a „Helyiségek” gomb megnyomásával tudunk a hierarchiában egy szinttel lej-

jebb ugrani: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 77 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Erről a listáról választhatunk leltárhelyet, vagy olvashatunk a helyiség ajtajára elhe-

lyezett vonalkódos azonosító címkéről hely vonalkódot. 

 

A vakleltár működése teljesen hasonló a Készletleltár (5.2.3.3.5 fejezet) menetéhez. 

Ebben az esetben is megnevezés alapján azonosítjuk be a helyiségben levő tárgyi 

eszközöket. 

 

Példa: a helyiségben számos Lenovo notebookot találtunk, melyeket szeretnénk fel-

leltározni.  Kezdjük el begépelni a „Megnevezés” alá az eszköz megnevezésének 

valamely jellemző részletét, pl. LENOVO. A rendszer azonnal keres: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 78 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Látható, hogy már a „LENO” karaktersorozat begépelése után megkapjuk a note-

bookok listáját. Közülük már a gyári szám alapján választhatunk: 

 

  

Ha ez így rendben van, a gomb kiválasztásával 

az eszközt felvesszük a helyiségleltárba: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 79 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Ha mindent rendben találtunk, a gombbal a következő tárgyi esz-

közt leltározhatjuk fel. 

 

Ha a helyiségben minden eszközt felleltároztunk, a a helyiség nevére kattintással: 

azt lezárjuk :  

és automatikusan a következő helyiséget választhatjuk ki. (A helyiség leltározásra 

bármikor „felnyitható”, ha a -ra rákattintunk.) 

 

Ha az összes helyiséget felleltároztuk, és lezártuk, a feladat készen áll a lezárásra, 

és a szerverre való visszatöltésre, lásd az 5.2.4  fejezetet. 

 

 

5.2.3.4 Tipikus problémák 

 

Leltározás közben az alábbi tipikus problémák szoktak előfordulni: 

 

A helyiségben nincs ott, ami a leltár szerint ott kellene, hogy legyen: 

 

- A helyiség leltárt az utolsó tárgyi eszköz felvételével lezárjuk, a hiányt a feladat 

kiértékelésénél vesszük számba. 

- A keresett eszközt egy másik helyiségben találjuk meg, ekkor a következő üze-

netet kapjuk: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 80 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
Az „x” kiválasztásával elutasítjuk a tárgyi eszköz felvételét ebbe a helyiségbe, a 

„Tovább” kiválasztásával viszont elfogadjuk, hogy a tárgyi eszközt ezen túl ebben a 

helyiségben tartjuk nyilván. 

 

Először megjelennek a tárgyi eszköz adatai: 

 
 

Ha ez így rendben van, a gomb kiválasztásával 

az eszközt felvesszük a helyiségleltárba: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 81 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Az gombbal kinyomtathatjuk a hozzá tar-

tozó áthelyezési bizonylatot is. 

 

Találunk a helyiségben egy tárgyi eszközt, amiről hiányzik a kód: 

 

Ebben az esetben név vagy leírás alapján megpróbálhatjuk beazonosítani. Ehhez 

válasszuk ki a képernyő bal-felső részén található kis Menü gombot, és a felugró 

menüből a „keresés azonosító alapján” pontot: 

 
 

Példa: Több Lenovo notebook van a szobában, de nincs rajtuk címke, nem tudjuk 

melyik-melyik.  Kezdjük el begépelni a „Megnevezés” alá az eszköz megnevezésé-

nek valamely jellemző részletét, pl. LENOVO. A rendszer azonnal keres: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 82 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

 

 

 
 

Látható, hogy már a „LENO” karaktersorozat begépelése után megkapjuk a note-

bookok listáját. Közülük már a gyári szám alapján választhatunk: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 83 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

Ha ez így rendben van, a gomb kiválasztásával 

az eszközt felvesszük a helyiségleltárba: 

 

 
 

 

Egy új leltári tárgy került a helyiségbe, ami még nem lett felvíve a rendszerbe: 

 

Például vettek egy új széket, és csak letették a szobába különösebb adminisztráció nélkül. 

 

Ebben az esetben felvehetjük a leltárba a mobileszközön. Ehhez válasszuk ki a kép-

ernyő bal-felső részén található kis Menü gombot, és a felugró menüből a „Leltári 

tárgy aktiválása” pontot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 84 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
 

Először is ki kell választani, hogy mely leltári tárgy csoport tagja lesz: 

  

a gombbal: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 85 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

 
Itt kitölthetjük az összes megkövetelt mezőt. A mezők között a kék jobbra/balra nyilakkal 

válogathatunk, vagy a középső legördülö menü kiválasztásával. 

Figyelem: Minimum a megnevezést kötelezö kitölteni, különben a feladat hibás lesz, és 

nem tudjuk visszatölteni a szerverre amint végeztünk vele! 

 

Az gomb megnyomásával lezárhatjuk 

az adatfelvételt: 

 
 

Az új tárgyi eszköz „Fellelt” státusszal kerül be a leltárba. 

 

Hol nézhetem meg, hogy mit leltároztam fel eddig? 

 

Válasszuk ki a képernyő bal-felső részén található kis Menü gombot, és a felugró 

menüből a „Leltári tárgyak” pontot: 
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Utolsó mód: 2016.06.23. 86 / 100 BCS Hungary Kft. 
Nyomtatva: 2016.06.23. 

  
 

 

 

5.2.4 Feladat lezárása, és visszatöltése a szerverre: 

 

Visszatérve a feladat kezelő képernyőre láthatjuk, a lezárt állapotú feladatokat. 

 

 Ezeknek feltölthető a szerverre az eredménye. (Szükség esetén a feladat gombjára 

rábökve újra meg tudjuk azokat nyitni.) 
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A mobil terminált a dokkolóba helyezve és a „Szinkronizálás” gombot megnyomva a fel-

adat eredménye feltöltődik a szerverre: 
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5.3.  Mobil terminálon végrehajtott feladatok lekezelése a PC-s 
kliensen 

 

5.3.1 Feladatok kiértékelése 

 

A mobil terminálokon végrehajtott, és a szerverre visszatöltött feladatokat a PC kli-

ens alkalmazás segítségével tudjuk feldolgozni, kiértékelni. A „feladatok” menü-

pont alatt megtekinthetők a lezárt, vagyis mobil terminállal elvégzett és visszajelen-

tett feladatok, ezek értékelhetők ki: 

 

 
 

Itt a „Feladatok kiértékelése” gombra kattintva kiválaszthatjuk, hogy az összes le-

zárt állapotú feladat közül melyeket kívánjuk kiértékelni: 
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A megfelelő feladatokat kiválasztva és „OK” gombot nyomva az összes feladat 

összes tételéről listát kapunk: 
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Ezen a képernyőn a fejléc elemeire kattintva bármely oszlop szerint tudunk szűrni 

(akár egyszerre több szerint is), majd a leszűrt eredményből kijelölhetünk akár 

egyenként akár csoportosan is sorokat, és a „Kijelölt elemek jóváhagyása” gomb 

megnyomásával jóváhagyásra jelölhetjük. 

 

A képernyő tetején lévő füleken láthatunk egy „Jóváhagyásra jelölt” fület, melyen 

akár több kiértékelésből is gyűjtögethetjük a jóváhagyandó tételeket: 

 

 
 

Itt megint csak szűrhetünk bármely oszlop szerint, akár egyenként is kijelölhetünk 

sorokat, majd a kijelölt sorokat akár visszaminősíthetjük jóváhagyásra nem jelölt 

állapotúra, akár véglegesíthetjük a jóváhagyását. Véglegesítéskor beíródnak az ada-

tok a tárgyi eszköz leltár állományunkba. 

 

5.3.2 Export 

 

A feladatok végrehajtása, valamint a feladatok eredményének feldolgozása után 

előálló kész állományt valamely külső rendszer számára kiexportáljuk. Ennek célja 

lehet CSV vagy XLS fájl. 

Lásd: 5.1.1.2. pont 

 

5.3.3 Bizonylatok nyomtatása 

 

Bizonylatok nyomtathatók a leltári eredményről, Ld. 5.1.1.4. pont. 
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6.  MELLÉKLETEK 

6.1.  Működési követelmények 

 

Szerver 

 

A BCS Inventory szerver működéséhez szükséges program komponenseket BCS Hungary 

szakemberei telepítik 

 

- PostgreSQL adatbázis szerver 

- NodeJS alkalmazás szerver 

- MiKTeX a PDF dokumentumok előállításához 

- BCS Inventory szerver alkalmazás 

 

 

PC-kliens 

 

A BCS Inventory PC-kliens Windows alapú asztali számítógépeken használható. Működé-

séhez Internet böngésző program szükséges. A tesztelt és használható Internet böngésző 

programok: 

 

- Google Chrome v25 vagy újabb 

- Mozilla Firefox v18 vagy újabb 

- Microsoft Internet Explorer v9 vagy újabb 

 

A leltár feladatok mobil terminálokra történő letöltéséhez dokkolón keresztül szükséges a 

Microsoft ActiveSync (Windows XP) vagy Windows Mobile Device Center (Windows 7 

vagy újabb) alkalmazás. 

 

Mobil terminál 

 

A BCS Inventory mobil kliens használatához szükséges komponensek: 

 

- Motorola MC3190-Z típusú mobil terminál RFID író/olvasóval 

- Windows Mobile 6.5.3 operációs rendszer (terminálra előtelepítve) 

- RhoElements v2 futtató környezet 

- BCS Inventory mobil kliens program  
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6.2.  A leltári tárgy csoportok import excel fájl leírása 
 

A fájl első sora csupán mezőfejléc. Bármi szerepelhet benne, nem kerül beimportá-

lásra, célszerű olyan értelmes megnevezéseket adni, amelyek segítenek az egyes 

adatok azonosításában. 

 

Az egyes oszlopok tartalmai sorban: 

„A” oszlop: Csoport megnevezés 

„B” oszlop: 1. szintű alcsoport megnevezése 

„C” oszlop: 2. szintű alcsoport megnevezése 

„D” oszlop: 3. szintű alcsoport megnevezése 

„E” oszlop: 4. szintű alcsoport megnevezése 

  
 

 
 

Ez a beimportálás után az alábbi struktúrát eredményezi: 
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Alcsoportok képzése: Ha két leltári tárgy csoportnál megegyezik a csoport bejegy-

zés (karakterre pontosan), de valamelyik alcsoportnál eltérnek, akkor az eltérő al-

csoportig ugyanabba a csoportstruktúrába fognak tartozni, csak az eltérő alcsoport-

nál ágazik el a struktúra. Pl. Gyümölcsök/almafélék/egyebek -> mucsu és pace.  

 
 

Mindkettő gyümölcs, almaféle, és egyéb. Az is látszik, hogy az ő alcsoportjuk 

(„rücskös”), hiába egyezik meg, a struktúra már szétágazott, nem egyesül újra. 
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6.3.  A „Helyek” import excel fájl leírása 
 

A fájl első sora csupán mezőfejléc. Bármi szerepelhet benne, nem kerül beimportá-

lásra, célszerű olyan értelmes megnevezéseket adni, amelyek segítenek az egyes 

adatok azonosításában. Mindenképp szerepelnie kell egy ilyen sornak, hiánya 

megakadályozza a sikeres importot! 

 

Az egyes oszlopok tartalmai sorban: 

„A” oszlop: Csoport megnevezés 

„B” oszlop: 1. szintű alcsoport megnevezése 

„C” oszlop: 2. szintű alcsoport megnevezése 

„D” oszlop: 3. szintű alcsoport megnevezése 

„E” oszlop: 4. szintű alcsoport megnevezése 

  
 

 
 

Ez a beimportálás után az alábbi struktúrát eredményezi: 
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Az import excel fájl struktúrája erősen kötött!  Ha nem sikerül betartani, az 

megakadályozhatja a sikeres importot. 

 

Alcsoportok képzése: Ha két leltári tárgy csoportnál megegyezik a csoport bejegy-

zés (karakterre pontosan), de valamelyik alcsoportnál eltérnek, akkor az eltérő al-

csoportig ugyanabba a csoportstruktúrába fognak tartozni, csak az eltérő alcsoport-

nál ágazik el a struktúra.  

Fontos:  minden csoport-fejnek önálló sorban is szerepelnie kell! Azaz a fenti pél-

dában kell egy-egy  

Kertészet 
   Kertészet Üvegház 

  Kertészet Üvegház Pálmaház 
 

 

   

és csak utána lehet elkezdeni felsorolni az  

 

 

 

 

csoportokat. 

  

Kertészet Üvegház Pálmaház Külső 
 Kertészet Üvegház Pálmaház Belső 
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6.4.  A „Szervezeti egységek” import excel fájl leírása 

 

A szervezetei egység excel fájl pillanatnyilag csak egy oszlopból áll. Az első sor a 

fejléc, alatta a fő szervezetei egységek nevei szerepelnek, több szintű struktúra ki-

alakítása csak kézzel lehetséges, importtal nem. 

 

 
 

6.5.  A „Felhasználók” import excel fájl leírása 

 

A Felhasználók excel fájl pillanatnyilag csak három oszlopból áll, a felhasználói 

névből, a személy nevéből és a költséghelyből.  Az első sor a fejléc, kötelező: 
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6.6.  Csoportos selejtezés mintafájl 

Első munkalap: 
 

  Mezőnév Érték Megjegyzés         

reason Selejtezés / Leltárhiány oka 

Elhasználódott, javítása gazdaságta-
lan szabadszavas         

disposal_mode Selejtezés módja: megsemmisítés szabadszavas         

attachments Mellékletek:   szabadszavas         

note Egyéb megjegyzés:   szabadszavas         

replacement Pótlása megoldott:   

igaz/hamis mező. ha szerepel 
érték a mezőben, az igaznak 
számít         

hazardous Veszélyes hulladék:   

igaz/hamis mező. ha szerepel 
érték a mezőben, az igaznak 
számít         

shipping_date Szállítólevél kelte:   szabadszavas         

shipping_number Szállítólevél száma:   szabadszavas         

environmental_rep Környezetvédelmi megbízott:   szabadszavas         

organizational_unit_manager Üzem osztályvezető:   szabadszavas         

it_manager IT vezető:   szabadszavas         

action_in_charge_person Tárgyi eszközt leselejtező:   szabadszavas         

financial_manager Gazdasági ügyvezető:   szabadszavas         

chief_accountant 

Pénzügyi veze-
tő/Főkönyvelő:   szabadszavas         

fixed_asset_registrar Tárgyi eszköz nyilvántartó:   szabadszavas         

 
Második munkalap (példa adatok): 
 

x 10381 9017895-0 0 13340 6900 2013-09-01 {1} LÁBTÁMASZ 1 Központ 2014-07-13 

x 10382 9017896-0 0 13340 6900 2013-09-01 {1} LÁBTÁMASZ 1 Központ; I. emelet; Pénzügy 2014-07-13 

 
 

6.7.  Végfelhasználói licencszerződés (EULA) 
 

 
A szerződés létrejött egyrészről: 
 
Cégnév:    
Cím:    
Adószám:   
Cégjegyzékszám:   
Bankszámlaszám:   
 
mint végfelhasználó (a továbbiakban FELHASZNÁLÓ), másrészről 
 
Cégnév:   BCS Hungary Kft. 
Cím:   1135 Budapest Reitter F. u. 45-49. 
Adószám:  10757552-2-41 
Cégjegyzékszám:  01-09-166481 
Bankszámlaszám:  Citibank 10800007-76931006 
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mint Szolgáltató (a továbbiakban SZOLGÁLTATÓ) között, az alábbi tartalommal: 
 

1.A szerződés tárgya 

1.1 Jelen szerződés keretében FELHASZNÁLÓ nem kizárólagos, nem átruházható, örökös használati jogot szerez 
az alábbiak szerint meghatározott szoftver jelzett példányszámban történő használatára, a szoftver tulajdonjogának 
megszerzése nélkül: 
 
Szoftver megnevezése:  MobiStock – Mobil raktári műveleteket támogató szoftver 
 
 

Vásárolt szoftverek megnevezése Verzió Licencek mennyisége 

BCS Inventory szerver   

BCS Inventory PC-kliens   

BCS Inventory Mobil kliens   

 
 

Szállított szoftverek megnevezése 
(Rendszer működéséhez szükségesek) 

Verzió Licencek mennyisége 

Motorola RhoElements Device License   

 
1.2 A szoftver részét képezi a szerver oldali alkalmazás a hozzá tartozó adatbázissal együtt, valamint a 
munkaállomásokon és mobil adatgyűjtőkön használt, SZOLGÁLTATÓ által biztosított kliens program ok, a kap-
csolódó adathordozók, nyomtatott anyagok és elektronikus dokumentáció - a szoftvert futtató hardver operá-
ciós rendszere és azok gyárilag előtelepített egyéb szoftverkomponensei nélkül. 

1.3 SZOLGÁLTATÓ szavatolja, hogy a szoftver felhasználására és értékesítésére kizárólagos joga van. 

1.4 FELHASZNÁLÓ a szoftver ellenértékének tejes megfizetésével válik jogosulttá a szoftver fenti pél-
dányszámban történő használatára. A jelzettől több példányban történő egyidejű használathoz további licen-
cek vásárlása szükséges. 
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2.Jótállás, garancia 

2.1 SZOLGÁLTATÓ jelen szerződés keretében a vásárlástól számított 12 hónapig vállal garanciát a szoft-
ver rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, amennyiben a szoftvert SZOLGÁLTATÓ helyezte 
üzembe. Felek megállapodnak, hogy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság a szoftver által biztosí-
tott funkciók felhasználói kézikönyvében leírtaknak megfelelő működését jelenti. 

2.2 SZOLGÁLTATÓ a garanciaidő alatt térítésmentesen javítja az olyan hibákat, amelyeket egyértelműen 
a szoftver hibás működése vagy nem működése okoz. Nem tartoznak ebbe a kategóriába azok a hibák, 
amelyeket a megfelelő üzemi körülmények hiánya vagy a szoftver adatbázisának tartalma és/vagy esetleges 
sérülése illetve kezelői hiba vagy egyéb hiba okoz. A térítésmentesen javítandó hibák reprodukálhatóak a 
FELHASZNÁLÓ számítógépes környezetén kívüli tetszőleges más környezetben is (pl. SZOLGÁLTATÓ tesztkör-
nyezetében). 

2.3 SZOLGÁLTATÓ nem vállal garanciát a nem rendeltetésszerű használatból, áramkima radásból, számí-
tógép meghibásodásból eredő, illetve természeti csapás által okozott hibákra és károkra, valamint minden 
más, előre nem látható, a szoftver rendeltetésszerű működését károsan befolyásoló események következ-
tében bekövetkező hibákra és károkra . 

2.4 A garanciális időszak kezdete a szoftver éles üzemre történő átadását igazoló teljesítési 
igazolás aláírásának dátuma. 

2.5 SZOLGÁLTATÓ a hibaelhárítás érdekében rendelkezésére bocsátott, FELHASZNÁLÓ tulajdo-
nát képező vagy FELHASZNÁLÓ által bizalmasnak minősített adatokat kizárólag a hibaelhárítással összefüggés-
ben használhatja fel. Ezen adatok harmadik személy számára történő továbbítása és egyéb hasznosítása tilos. 
SZOLGÁLTATÓ az adatokat a hibaelhárítás végeztével köteles megsemmisíteni. 

2.6 A garanciális hibaelhárítást SZOLGÁLTATÓ saját telephelyén végzi. A nem garanciális hiba-
elhárítás minden költsége FELHASZNÁLÓ-t terheli, kivéve, ha a hiba kijavítása a SZOLGÁLTATÓ szavatossági 
körébe esik és SZOLGÁLTATÓ viseli a költséget.  

 

3.Felelősség 

3.1 SZOLGÁLTATÓ felelősséget vállal a jelen szerződés keretében a szoftver használata következtében 
fellépő közvetlen kárért, ami a szoftver hibás működéséből eredően következett be. A nem szoftver hibából 
eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.  

3.2 SZOLGÁLTATÓ 3.1 szerinti felelőssége megszűnik, ha a szoftvert futtató számítógépek hardver 
és/vagy szoftverkomponensein a szerződés hatályba lépését követően SZOLGALTATÓ jóváhagyása nélkül 
történik változtatás, operációsrendszer frissítés, egyéb programok telepítése vagy módosítási/telepítési kísér-
let. 

3.3 SZOLGÁLTATÓ nem felelős a szoftver nem megfelelő működéséből vagy nem működéséből eredő 
olyan hibákért és károkért, amelyek SZOLGÁLTATÓ -n kívülálló okból következnek. Ide tartoznak a nem rendel-
tetésszerű használatból, áramkimaradásból, számítógép meghibásodásból eredő, illetve természeti csapás 
által okozott hibák és károk, valamint minden más, előre nem látható, a szoftver rendeltetésszerű működé-
sét károsan befolyásoló események következtében bekövetkező hibák ás károk. 

 

4.Felhasználó jogai 

4.1 A vásárolt licencszámnak megfelelő számú szerver illetve kliens számítógépen használhatja a szoftvert. A 
licenc a szoftverre, mint egységes termékre érvényes, annak alkotóelemei nem különíthetőek el egynél több számí-
tógépen történő alkalmazás céljából. 

4.2 Jogosult tetszőleges számú biztonsági másolatot készíteni a szoftverről.  

4.3 A vásárlástól számított 90 napig jogosult a program mindenkor legújabb verziójának használatára. Ezen 
időpont után SZOLGÁLTATÓ szoftverkövetési és karbantartási szerződés megkötése esetén, térítés ellenében biztosít 
lehetőséget a szoftver folyamatos frissítésére. 

4.4 Jogosult a jelen szerződés alapján őt megillető összes jogot harmadik személyre véglegesen átruházni, 
amennyiben az átruházás során átadja a szoftver összes alkotóelemét, a hordozóanyagokat, a nyomtatott anya-
gokat, az összes frissítést jelen szerződéssel együtt, és ha az átvevő elfogadja jelen szerződés feltételeit. 
FELHASZNÁLÓ a jogviszonyban beálló változásokról SZOLGALTATÓ-t ezzel egyidejűleg tájékoztatja. 
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5.Felhasználó kötelezettségei 

5.1 Tilos a szoftvert visszafejteni, belső felépítését elemezni. 

5.2 A szoftvert nem adhatja kölcsönbe. 

5.3 A szoftver harmadik személy által történő használatához es sokszorosításához sem tevőlegesen, sem 
hallgatólagosan nem járul hozzá. 

5.4 A hibaelhárítás érdekében köteles a hiba keletkezésekor ismert felhasználói hardver - és szoftverkör-
nyezet paramétereit, valamint minden más, a hibaelhárítást megkönnyítő, a hibajelenséggel közvetlen összefüggés-
be hozható összes információt SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére bocsátani. 

 

6.Záró rendelkezések 

 

6.1 Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett SZOLGÁLTATÓ jelen szerződést visszavonhatja, amennyi-
ben FELHASZNÁLÓ a jelen szerződésben foglalt feltételeket és  rendelkezéseket megszegi. 

6.2 SZOLGÁLTATÓ a szoftver egyéb hasznosítási jogát fenntartja. 

6.3 Jelen szerződésben nem tisztázott kérdésekben a Ptk. idevágó rendelkezései az irányadóak.  

 

 

Budapest, 2016. június 23. 
 

 


