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VEGA ÚJ FUNKCIÓK
1 Karton áthelyezés a Vegában
A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik
tárolóhelyre helyezünk át. Tárolóhely ebben az értelemben lehet az ideiglenes tárolóhely (nem kiosztott
kartonok helye), helyiségjegyzék vagy szerszámkönyv. A tárolóhely lehet az indító oldali állagbantartónál,
vagy megadható egy másik cél állagbantartó is. Ennek megfelelően az alábbi esetek fordulhatnak elő:





Tároló hely kartonjainak áthelyezése: kartonok egyenkénti vagy csoportos mozgatása azonos vagy
másik állagbantartó valamely tárolóhelyére.
Tárolóhely áthelyezése: egy tárolóhely (pl. helyiségjegyzék vagy szerszámkönyv) összes kartonjának
áthelyezése azonos vagy másik állagbantartó kiválasztott tárolóhelyére.
Használó szh. áthelyezése: saját használó szolgálati hely összes kartonjának és tárolóhelyének
áthelyezése saját vagy másik állagbantartóra.
Állagbantartó áthelyezése: teljes állagbantartó összes tárolóhelyének és kartonjának áthelyezése
másik állagbantartóhoz.

1.1 Követelmények, megszorítások










Egyszerre csak egy karton-áthelyezés lehet aktív (le nem zárt).
Nyitott leltárral rendelkező állagbantartó nem indíthat és nem fogadhat karton áthelyezést. Leltár
sem nyitható addig, amig van lezáratlan áthelyezés akár indító, akár fogadó oldalról.
Az áthelyezést indító felhasználónak mind a küldő, mind pedig a cél állagbantartóhoz rögzítési jog
kell a Vegában.
Az áthelyezésben nem vesznek részt a bármilyen okból függőben lévő kartonok, például: selejtre
előjegyzett, visszaigazolatlan TEA vagy AÁ kartonjai, stb.
A cél szolgálati helyen léteznie kell annak a tárolóhelynek, amelyikre át akarunk helyezni. Például egy
használó szolgálati hely áthelyezésekor ez azt jelenti, hogy a cél helyen azonos helyiségszámmal
létező helyiségek fognak átkerülni. Szerszámkönyvek esetében az a feltétel, hogy az indító oldalon
lévő személy legyen a fogadó oldalon is aktív és legyen ott is szerszámkönyve. A cél helyen nem
létező, de szükséges tárolóhelyeket az indító oldalon is létrehozhatunk, lásd: alább.
Ha ideiglenes tároló helyről akarunk mozgatni anyagokat vagy eszközöket, akkor az áthelyezés
lezárásáig semmiféle olyan művelet nem végezhető el az adott kartonon, ami az ideiglenes tároló
helyi mennyiséget a mozgatni kívánt mennyiség alá csökkentené.
Amennyiben egy helyiségről vagy szerszámkönyvről mozgatunk át eszközöket vagy anyagokat, úgy az
adott tároló helyről az eszközt nem lehet vissza venni, illetve anyag esetén csak a mozgatni kíván
mennyiségig. Például ha egy helyiségen x anyagból van 12 és azt a 12 mennyiséget az áthelyezési
listára tesszük, majd újból a helyiségre teszünk az adott anyagból 3-at, akkor legfeljebb azt a 3 -at
tudjuk visszavenni, mert a maradék 12 már foglalva van egy áthelyezésre.
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Karton áthelyezés folyamata

2.1 Áthelyezés indítása
A Készlet/Kartonok menüben található a Karton áthelyezések menüpont:

Ezt kiválasztva, és az [Összes] gombra kattintva láthatjuk az eddigi áthelyezéseink adatait tartalmazó listát.
Az [Új bejegyzés] gomb ebben az esetben új karton áthelyezés nyitását jelenti. Dupla kattintással
megnyithatjuk a már elkezdett áthelyezést.

A megjelenő fej adatok:
 Sorszám: automatikus sorszám az indított áthelyezésről. A program generálja későbbi azonosítás
céljából.
 Küldő szh és név: az áthelyezezést indító szolgálati hely kódja és neve. Automatikusan kitöltődik a
bejelentkezett felhasználó alapján.
 Cél szh és név: a fogadó szolgálati hely kódja és neve. A megjelenő választó listából kell kiválasztani.
Csak a küldővel azonos üzletágon (fő tevékenységet ellátó szervezeten) belüli szolgálati hely
választható ki, de csak azok, amelyekhez a felhasználónak rögzítési joga van, valamint nem
kapcsolódnak nyitott leltárhoz vagy karton áthelyezéshez.
 Bizonylat: a lenyíló listából kell megadni, hogy az állagbantartók között mozgásokról készüljön-e
bizonylat. Ha a „Bizonylattal” opciót választjuk, akkor a program automatikusan elkészíti a
mozgásokhoz tartozó TEA és AÁ jegyeket.
 Típus: áthelyezés típusa. Itt kell megadni az 1. pontban leírt négy lehetőség közül valamelyiket. Ez a
típus később már nem módosítható. Ha több féle módon akarunk karton áthelyezést végrehajtani,
akkor először le kell zárnunk az éppen aktívat, majd más típussal indítanunk a következőt. Típust
módosítani úgy lehet, ha az előzőleg felvett tételeket töröljük a listáról.
 TEA Közig.cím: TEA jegyen szereplő közigazgatási cím. Csak akkor módosítható, ha „Bizonylattal”
készítjük az áthelyezést.
 Megjegyzés: kötelező mező, az áthelyezéshez tartozó leírást, indoklást, stb. kell itt megadni.
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A [Tárolóhelyek másolása cél helyre] gomb segítségével a saját helyiség és szerszámkönyv törzsadatok
alapján a cél szolgálati helyen is létrehozhatunk üres helyiségeket és szerszámkönyveket. Erre akkor lehet
szükség, ha például teljes szervezeti változás miatt a helyiségek és szerszámkönyvek egy-az-egyben
átkerülnek egy másik állagbantartóhoz. Ilyenkor a cél helyen az áthelyezés előtt létre kell hoznunk a nálunk
lévő helyiségeket és szerszámkönyveket. Ha ezt a funkciót már használtuk az adott áthelyezésen, akkor a cél
szolgálati helyet már módosítani nem lehet.

2.2 Tételek hozzáadása
Az áthelyezés fej megnyitása után a [Tételek felvétele] gombbal adhatunk hozzá tételeket. A [Kijelölt tételek
törlése] gombbal a törölhetjük a listáról a tételeket.
A tételek felvétele egy csoportos választó ablak segítségével történhet:

A megjelenő ablak – Vegában már megszokott – csoportos választó gombokat tartalmazza. A listában látható
az alapadatokon kívül a kartonok aktuális helye is. Akár szűréssel, akár egyenként a választó oszlopban
kijelölhetjük az áthelyezni kívánt tételeket.
A kiválasztottak felírása után a karton áthelyezés listában megjelennek a kijelölt tételek:

Amennyiben a mozgás állagbantartók között történik és a cél helyen található olyan jellegű tároló hely, mint
ami az indító oldalon is van, akkor a program azt felajánlja cél tárolónak:




Ideiglenes tároló helyről ideiglenes tároló helyre.
Helyiségről azonos számú helyiségre.
Szerszámkönyvről adott személy szerszámkönyvére.

Ha a cél nem töltődött ki, vagy a felajánlott cél számunkra nem megfelelő,
akkor a kijelölt kartonokhoz a [Cél megadása...] gomb segítségével
adhatunk célként új tároló helyet:


Áthelyezés a cél szolgálati hely ideiglenes tárolóhelyére. Ezzel a
kartonok a cél szolgálati helyen nem lesznek kiosztva, hanem az ideiglenes tárolóhelyre kerülnek.
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Áthelyezés a cél szolgálati hely egy szerszámkönyvére. A megjelenő választó listából kell
kiválasztanunk a cél szolgálati hely szerszámkönyvei közül azt az egyet, amelyre a kijelölt kartonok
kerülnek.
Áthelyezés a cél szolgálati hely egy helyiségére. A megjelenő választó listából kell kiválasztanunk a
cél szolgálati hely helyiségei közül azt az egyet, amelyre a kijelölt kartonok kerülnek.
Beállított cél törlése: visszavonjuk a cél hely megadását.

Fontos! A cél hely kiválasztásakor megjelenő választó listákban akár új helyiséget vagy szerszámkönyvet is
létrehozhatunk a cél szolgálati helyen.
A listán szereplő összes kartont ezzel a csoportos módszerrel több cél helyre is áthelyezhetjük. A cél
szolgálati hely természetesen lehet az indító oldal is, ekkor saját állagbantartón belüli mozgásokat hozunk
létre.

2.3 Egyéb mozgások
Nyitott karton áthelyezés esetén a kartonok mozgatása korlátozva van. Helyiségjegyzékről vagy
szerszámkönyvről például egy áthelyezés alatt lévő kartont nem mozgathatunk, vagy (anyag esetén) csak az
engedélyezett mennyiséggel.
2.3.1 Példák
A poroltó 4 mennyiséggel erről a helyiségről függőben lévő áthelyezés alatt áll, ezért a választó
bepipálásakor a következő üzenet jelenik meg:

A csoportos kijelölés sem fog működni:
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Adott rekordon állva a visszavételezés is inaktív lesz:

Abban az esetben, ha több van kiosztva az adott tárolóhelyre, mint amennyi áthelyezésre vár (csak anyag),
legfeljebb az áthelyezés terhéig lehet visszavételezni (ez az üzenet a választó jelölésekor jelenik meg):

A [Visszavétel] gomb használatakor jelenik meg tájékoztatásként a visszavételező ablak előtt:
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2.4 Áthelyezés lezárása, véglegesítése
Eddig csak a tételek és a cél helyek meghatározását végeztük el, tényleges karton mozgás nem történt. Most
még módosíthatunk, törölhetünk, új tételeket vehetünk föl. A karton áthelyezés véglegesítésével, lezárásával
a listán lévő és cél hellyel rendelkező kartonok áthelyezését elvégzi a program. Amelyik tételhez nincs cél
hely megadva, azt figyelmeztetés után törli a listáról.
Az áthelyezés lezárását a Zárás dátuma mező kitöltésével és a [Mentés] gombra kattintással tehetjük meg.
Ekkor a program létrehozza a szükséges mozgás rekordokat (analítika) és elvégzi a kartonok áthelyezését.
Beállítástól függően létrejönnek az állagbantartók közötti mozgások bizonylatai (TEA, AÁ).
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3 BEÁLLÍTÁSOK
A „Beállítások” ablakban a jelszó módosításán kívül, egyéb beállításokat is el lehet végezni:
-



-




Megadható, hogy az adatnézetben a szerverről mennyi rekord töltődjön le. Ez azoknak a
felhasználóknak hasznos, akik adatelemzéshez, statisztikák készítéséhez stb. az összes adatot
látni akarják. A mindennapi munkához nem érdemes túl nagy számot beállítani (érdemes szűkítő
feltételt megfogalmazni – pl. egy bizonyos állagbantartó), mert bizonyos esetekben a lekérdezési
idő viszonylag sokáig tarthat.

A vonalkód olvasó beüzemelését a választó gombbal lehet aktiválni. Az ehhez szükséges
modulok letöltését a program újra indítás után automatikusan elvégzi, amit ebben az esetben a
program fel is ajánl.
Informatikusok részére:
A vonalkód olvasó beüzemelése előtt telepíteni és Windows Update - el frissíteni kell a Nádor
Rendszerház által megadott kiegészítőket (ActiveSync, .Net, stb.). Ezek után lehet a beállítások
ablakban a vonalkód olvasó modult kiválasztani. Abban az esetben, ha egy új vonalkód olvasó
eszköz kerül beüzemelésre, azt „formázni” kell. A formázást a kiválasztás és újra indítás után
lehet elvégezni, amikor az eszköz dokkolt állapotban van. A formázáshoz a Vega2\PDA
könyvtárban található LeltarTransfer.exe programot „InitDevice” paraméterrel kell konzolból
indítani. Ezzel a művelettel a már korábban használatban lévő eszközöket is alaphelyzetbe lehet
állítani, azonban minden korábbi adat törlése kerül.

Kaposvár, 2011.10.24.

