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- 2 A dokumentumban szereplő információk Bán József a kiadás dátumakor érvényes
álláspontját tükrözik és az aktuális TKR állapotnak csak részben tudnak megfelelni ( pl. nem
volt szándék az összes WINDOWS fajtának megfelelő képernyőtartalmak , az egyes TKR
elemek aktuális verziójának megfelelő képernyők , az adott TKR elem összes képernyője ill.
funkciója, stb. produkálásával ill. bemutatásával a megértés ill. tájékozódás hatékonyságát
esetleg csökkenteni ).
Mivel a Bjsoft és Bán József is igyekszik a piac változó feltételeihez alkalmazkodni, a
dokumentumot nem szabad sem a Bjsoft és sem Bán József kötelezettségvállalásaként
értelmezni azért sem, mert a Bjsoft és Bán József sem garantálja a kiadás dátumát követően
az információk pontosságát.
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató feladatot lát el ( természetesen a TKR szoftverekben
továbbra is úgy „működik” mint „Felhasználói Kézikönyv” és csak a TKR felhasználók
készíthetnek róla 1 db másolatot , hogy azt a saját - az üzemeltetést elősegítő –
megjegyzéseikkel esetleg kiegészítsék ).
Az összes vonatkozó szerzői jogi törvény betartása a felhasználó felelőssége.
© 2017 Bán József . Minden jog fenntartva. A VISZK, a BJ, a BJ_TOOLS, a TKR_TOOLS,
a VISZKBT, a Bjsoft, a bjSql, a bjblog, a TKR és a TKR 366 Bán József védjegye.
Az egyéb említett termékek és cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
Bán József - Magyarország - 9436 Fertőszéplak, Szent Imre utca. 14.
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- 4 1. A funkció jellemzői :
1.1. Elérhetőség :
A funkció az összes jelenleg kiadott és használt TKR 366 rendszer változathoz elérhető,
kipróbálható, de természetesen a számla adatokról adatexportot csak a számlát is készítő
rendszer változatok esetén lehet készíteni XML formátumban is. A funkcióhoz szükséges
segéd funkciókat ( számlakibocsátó adatai, számla befogadó adatai , TKR számla – NAV
számla megfeleltetés , stb. ) minden rendszer változat esetén használni lehet. Természetesen
léteznek olyam rendszer változatok is, amelyekben az „Értékesítés ( számla )” funkciókat nem
rendes számla kiállítására, hanem „csak” Proforma számla kiállítására vagy egyszerűen csak az
értékesítés adminisztrálására használják, de ezekben az esetekben is javasolt az elérhető
funkciókkal való ismerkedés, hogy egy esetleges rendes számla kiállítására való átállás
zökkenőmentesebb legyen. Természetesen a TKR számla jelenleg is megfelel az aktuális

online adóhatósági
ellenőrzési adatszolgáltatás megvalósítása minden egyes TKR
törvényeknek

és

rendeleteknek,

de

az

rendszer változat esetén más és más szinten áll, mivel az adott funkció megvalósítása most már
az adózó feladata, amihez én csak segítséget tudok most nyújtani.. Természetesen az az adózó,
aki már megvalósította a TKR számlák alapján az XML formátumos adatexportot, annak ez a
leírás és megvalósítás már nem érdekes.

online
adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás )
Természetesen egy TKR élesítési procedúra keretében az adott funkcióhoz (

kapcsolható TKR funkciók és segéd funkciók ( igény és megrendelés esetén ) bármikor
beépíthetők az adott TKR változat futtató rendszerébe, hogy azok a TKR indítási megoldásán
keresztül is, nem „csak” a Windows menürendszerén ill. a Windows asztalon keresztül legyen
elérhető és indítható.
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online adóhatósági ellenőrzési
adatszolgáltatás ) nem csak a TKR-Készlet Enterprise esetén elérhető ( habár a
Az

adott

funkció

(

telepítéskor az adott rendszer változat éppen aktuális futtató rendszere kerül kiadásra ), hanem bármelyik TKR
rendszerváltozat esetén. Természetesen ahhoz, hogy a telepítés során ne legyen semmilyen zavaró probléma és
az adott funkciókat és segédfunkciókat ki is tudjuk próbálni, ahhoz egy TKR rendszerváltozatot ( jelenleg 22
alap csomag érhető el a neten keresztül is ) már telepítenünk kellett és be is kellett már üzemelni is.
Természetesen egy működő TKR nélkül is tartalmaz a telepítő csomag információkat, de a teljes támogatást,
segítséget csak egy már üzemszerűen használt TKR esetén élvezhetjük.
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Az adott TKR rendszerváltozat lehet egy Számlázó funkciót nem tartalmazó rendszer
változat, mint a TKR- Termék Basic ( CMS és CRM rendszerként is üzemel, amiben a
Vevőink adatait az adott „frissítő” csomaggal részletesebben kezelhetjük, mint az alap
rendszerben ) , de lehet egy TKR Enterprise is, ami az összes kiadott TKR 366 funkciót
tartalmazza.

- 7 1.2.

Telepítő :

A letöltés után az adott fájlra ( akár még a webböngészőben is lehet - a letöltések között – ,
de legtöbbször az Asztal / Dokumentumok könyvtárba [ mappába] történik a letöltés,
másolás ) kattintva kétszer ( általában ez a windows automatikus indíttási beállítás ) - de
természetesen bármilyen módszerrel szabad az indítás – automatikusan elindul a TKR_366upgrade-update_xml.exe telepítő, ami egy „frissítő” csomag a TKR –hez és a TKR 366 –hoz.
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Az indítás után a következő képernyők tudósítanak arról, hogy rendben elindult és zajlik a
telepítés és persze, amikor szükséges, akkor egy kattintással ( egér ) vagy <enterr> -rel (
billentyüzet ) az automatikus foéytatásról dönthetünk vagy megszakítrhatjuk – értelemszerűen
– a folyamatot.

Next
-> Folytatás, Továbblépés, Következő, stb. => Tovább
Cancel -> Kilépés, Megszakítás, stb. => Kilépés befejezés nélkül
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Back
Install

-> Vissza, Előző, stb. => Visszalépés az előző kérdésre
-> Telepítés, Indítás, Tovább, Folytatás, stb. => Tovább
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Ez a képernyő már arról tudósít, hogy rendben lezajlott a telepítés és a háttérben már egy
működő TKR üzemel. A Telepítés végén mindig elindítom a TKR-Készlet Enterprise
futtatórendszert és abban az első dolog mindig egy „Napkelte funkció” automatikus
végrehajtása ( ellenőrzéséket végez a rendszerrel kapcsolatban és ha valamit kell csinálni vagy
automatikusan meg is csinálja, akkor arról tudósít, de ha már az adott napon már el volt
indítva, akkor csak egy pillanatra feljön ez a képernyő ), persze normáál módon naponta „csak”
egyszer van mit csinálnia, így minden továábbi indítás esetén csak feljön és el is tünik ez a
képrnyő.

Amennyiben volt mit csinálni ( első indítás ) , akkor arról tudosít, amit csak képernyőn is
megnézhetünk, de természetesen bármikor el is menthetünk diszkre, de ki is nyomtathatunk.
Ennek a funkciónak a normál indulása arról is tudósít, hogy a WINDOWS-NTVDM rendszer
rendesen be lett állítva ill. rendben üzemel a TKR WINDOWS-NTVDM –es funkcióihoz (
persze azért fimomhangolásra még szükség lehet ).
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Az adott képernyő megjelenése ( természetesen ha egy kisebb TKR 366 rendszer változat
került előzőleg telepítésre [ pl. TKR-Termék Basic ] , akkor korlátozottan, de ha egy nagyobb
TKR 366 rendszerváltozat [ pl. TKR Enterprise ] , akkor korlátok nélkül ) arról tudósít, hogy
egy már üzemelő TKR változat van a háttérben ( habár ez lehet még egy TKR-DEMO is és
nem csak egy teljes TKR szoftvercsomag ) jól telepítve. Az adott funkció ( „TKR futtató
rendszer” ) indukása esetén a TKR WINDOWS felett futó, grafikus funkcióhoz szükséges
szoftver elemek rendben telpítésre ( bemásolásra ) kerültek és a szükséges Windows –os
beállítások is rendben vannak. Természtesen ezt a TKR alapcsomagok telepítésekor
automatikusan elvégzem és természetesen az esetlegesen jelentkező problémákra igyekeztem
már én is, de már sokan mások is megoldást találni. A részleteket a www.banjozsef.hu , a
www.banjozsef.hu/szoftver
,
a
www.banjozsef.hu/bjsoft-informácio.htm
,
a
www.banjozsef.hu/GYIK és a www.banjozsef.hu/ugyfelszolgalat lapjaimon is megtalálja, de
persze a neten is rá kereshet az esetleges WINDOWS –os problémák megoldására.
Egyébként az adott futtatórendszer a TKR-Készlet Enterprise szoftvercsomagban elérhető
futtatórendszernek funkcionálisan megfelel - csak informális aktualizálások történtek rajta -,
ezért léyegileg a letöbb TKR funkció kipróbálható rajta keresztül is.

- 12 Az adott képenyőt ( pl. a „piros” X –re kattintva ) zárjuk be, hogy automatikusan
megjelenjen a még hátralévő további két képernyő is, ami a telepítés normál, hiba nélküli
befejezéséről tudósít.

Finish -> Vége, Befejezés, Rendben, stb. => Normál befejezés ( rendben )

A telepítés végén mindig megjelenik az éppen aktuális módosításról, aktualizálásról ( változás
) tudosító leírás, amit bármikor később is megnézhetünk ( a C:\ABC\DOC és a
C:\TKR_R6\DOC könyvtárba [ MAPPA ] is mentésre kerül ).

- 13 2.

Menürendszer ( futtató rendszer ) :
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- 18 -

- 19 3. Alapadat kezelés :
3.1.

Számlakibocsátó adatok :

3.2. Számlabefogadó adatok :
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3.3. TKR számla – NAV számla megfeleltetés :

- 21 3.4.

TKR nevek, verziók, egyéb adatok :
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- 23 3.5.

Egyéb paraméter adatok :

… hogy a listázáskor - leválogatáskor ( kipróbálás, tesztelés, betanulás, stb. ) és a számla
készítéskor csak az online is kötelező számlák legyenek leválogatva ill. elküldve (
természetesen tesztelésre vagy a jelenleg is kötelező „adóhatósági ellenőrzési
adatszolgáltatás” kiváltására állíthatjuk az értéket akár 0 – ra is, habár ilyenkor az ÁFA
mentes számlák is beleesnek fölöslegesen a válogatásba ). Természetesen ha pl. ha 1 –re
állítjuk az értékét, akkor az ÁFA mentes számlák nem kerülnek bele fölöslegesen a NAV
számára szükséges adatállományba ( w0_nav.xml , lásd később ).

- 24 4.

Online számlabekötés, számlázás :
4.1.

online adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás a) dátum :
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Az adott funkció esetén ha listázáskor - amikor a "Lista kimenet kijelölés" történik - , a
"N(WTL:ANSI)LPT1" lista kimenetet választjuk, akkor mindig keletkeznek ( és meg is marad
a következő nyomtatásig ) automatikusan a következő fájlok ( akár nyomtathatóak is, de
továbbfeldolgozáshoz is jók ) :
c:\ABC\ADAT könytár ( mappa )
w0_tkr_p.tkr - Windows 1250 -es kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_tkr_p.xml - UTF-8 -as kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_nav.xml - a w0_tkr_p.xml másodpéldánya ( UTF-8 , XML)
, ahol is a W0 -ból a W fix , míg a 0 az adott munkaállomás száma és a név
további része fixen mindig az, ami az előzőekben látható.

- 29 Egy továbbfeldolgozáskor, továbbításkor a w0_nav.xml fájl bármikor törölhető, mivel az
eredeti ( első ) példány továbbra is elérhető marad. Felhasználhatjuk ezt esetleg arra is, hogy a
törléssel jelezzük, hogy az adatexport a NAV számára már megtörtént ( ha kimásoltuk,
továbbítottuk, adminisztráltuk, stb. ), de természetesen bármilyen más módszert ( pl.
átnevezés, másolás, stb. ) is választhatunk.
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Amennyiben a csak fájlba való XML ( CP-852 , 1250, UTF-8 ) nyomtatás lehetőségét
választjuk, akkor a következő fájlok kerülnek elkészítésre:

c:\ABC\ADAT könytár ( mappa )
w0_lista.prn - NTVDM CP-852 -es kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_lista.tkr - Windows 1250 -es kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_tkr_p.tkr - Windows 1250 -es kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_tkr_p.xml - UTF-8 -as kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_nav.xml - a w0_tkr_p.xml másodpéldánya ( UTF-8 , XML)

, ahol is a W0 -ból a W fix , míg a 0 az adott munkaállomás száma ( a számok és az angol ABC
betüi, úgyhogy maximum 36 munkaállomás lehet egyenlőre ) és a név további része fixen
mindig az, ami az előzőekben látható.

- 31 4.2. online adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás b) számlasorszám:
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- 34 -

Teljesen hasonlóan mint a dátum szerinti adatszolgáltatás esetén, itt is automatikusan
keletkezik az ANSI listázás esetén a 3 fájl is. Természetesen továbbra is jasvasolt egy
PDFCreator beüzemelése a nyomtató helyett ( vagy legalább is azt beállítani elsődlegesnek ),
hogy fölöslegesen ne fogyjon a papír és a tinta.
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Az adott funkció esetén ha listázáskor - amikor a "Lista kimenet kijelölés"
történik - , a "N(WTL:ANSI)LPT1" lista kimenetet választjuk, akkor mindig
keletkeznek ( és meg is marad a következő nyomtatásig ) automatikusan a
következő fájlok ( akár nyomtathatóak is, de továbbfeldolgozáshoz is jók ) :
c:\ABC\ADAT könytár ( mappa )
w0_tkr_p.tkr - Windows 1250 -es kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_tkr_p.xml - UTF-8 -as kódkészletű, XML formátumu fájl
w0_nav.xml - a w0_tkr_p.xml másodpéldánya ( UTF-8 , XML)

, ahol is a W0 -ból a W fix , míg a 0 az adott munkaállomás száma és a név
további része fixen mindig az, ami az előzőekben látható.
Egy továbbfeldolgozáskor, továbbításkor a w0_nav.xml fájl bármikor törölhető,
mivel az eredeti ( első ) példány továbbra is elérhető marad. Felhasználhatjuk
ezt esetleg arra is, hogy a törléssel jelezzük, hogy az adatexport a NAV számára
már megtörtént ( ha kimásoltuk, továbbítottuk, adminisztráltuk, stb. ), de
természetesen bármilyen más módszert ( pl. átnevezés, másolás, stb. ) is
választhatunk.

- 36 5. További információk
5.1. www.banjozsef.hu
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- 41 -

- 42 -
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Ha nem akarod a sikert a véletlenre vagy a szerencsére bízni vagy már eleged volt az illúziókból, akkor itt az
ideje hogy nekiállj a boldogságod megteremtésének.
Persze, ahhoz hogy a lehetőségeidet www.banjozsef.hu/szoftver meglásd, ahhoz felkészülésre
www.banjozsef.hu/munka , gyakorlásra www.banjozsef.hu/uzlet is szükséged van. Erre is meg még sok minden
másra is találtam ki az ingyenes lehetőségkereső és gondolkodás fejlesztő www.banjozsef.hu/tkr-bolt.htm
Tréninget www.banjozsef.hu/termek.htm és Programot www.banjozsef.hu/katalogus.htm .
Ha már megtaláltad a Te céljaidat www.banjozsef.hu/termek-osszevetes.htm, akkor már csak koncentrálnod
www.banjozsef.hu/bjsoft-informacio.htm kell az elésére, amihez remélhetőleg tudok mankót
www.banjozsef.hu/tkrtitkok.html adni Neked is, mint a már több mint 2 millió 170 ezer TKR felhasználónak, a
már legalább 193 ezer TKR alkalmazónak és a több mint 2000 TKR frissítőnek remélhetőleg megtettem
www.banjozsef.hu/TKR-CIR.htm vagy legalább is segítettem www.banjozsef.hu/rendszer.htm az elindulásban.

2017.10.15.
---------------

A több mint 34 éve gyártott karakteres szoftverek és a több mint 20 éve gyártott grafikus szoftverek mellett,
immár több mint 17 éve gyártok hibrid szoftvereket is.
A látványosabb és kényelmesebb grafikus és a gyorsabb és megbízhatóbb karakteres szoftverek ötvözeteként
legyártott TKR 366 www.banjozsef.hu/termek.htm a TKR szoftverek hibrid www.banjozsef.hu/tkr-bolt.htm
változata.
Amennyiben szeretnél lényegbevágó információkat www.banjozsef.hu/bjsoft-informacio.htm és tudást
www.banjozsef.hu/katalogus.htm
is
szerezni,
akkor
EZ
www.banjozsef.hu/szoftver
és
ez
www.banjozsef.hu/termek-osszevetes.htm Neked készült.
Ha az előzményekre www.banjozsef.hu/TKR-CIR.htm és a valóságra www.banjozsef.hu/rendszer.htm is
kiváncsi vagy, akkor kezdd ITT www.banjozsef.hu/munka és folytasd itt www.banjozsef.hu/uzlet .

2017.10.17.
---------------

Ahogy az elsődleges porckopás vagy artrózis igazi oka ismeretlen és természetes folyamatnak tarthatjuk, amely
az öregedési folyamat része, ugyanúgy ha folyamatosan nem veszel részt a TKR Tréningeken
www.banjozsef.hu/termek.htm és nem ütemezel be néha egy TKRes Programot www.banjozsef.hu/termekosszevetes.htm, akkor sajnos a korodtól függetlenül is nagy bajba kerülhetsz.
Természetesen, ha esetleg a fiatalabb generációhoz tartozol akkor Téged inkább a másodlagos porckopás ( az
elsődleges azért ritkábban, de érinthet ) veszélyeztet, de mivel a porckopás, az artrózis pontos oka nem
ismeretes és csak a porckopás kialakulásához vezető tényezők közül néhányat ismerünk, ezért a tanulás
www.banjozsef.hu/TKR-CIR.htm és a próbálkozás, kisérletezés és gyakorlás www.banjozsef.hu/rendszer.htm
elengedhetetlen.
Annyit azért már tudunk, hogy vannak öröklött tényezők, hozzájárul a fokozott terhelés, a nehéz munka, a
versenyszerű sport, az elhízás, a természetes öregedés vagy az izomgyengeség egyaránt, de egy fokozatos
www.banjozsef.hu/szoftver TKR tanulás, lépésről lépésre www.banjozsef.hu/munka történő TKR bevezetés és
megismerés www.banjozsef.hu/bjsoft-informacio.htm az ízületeinket is kímélni fogja.
2017.10.21.
---------------
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www.viszk.hu
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