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Kapcsolatváltások, igények illetve 

csomagok kezelésének megváltozott 

szabályai 

(ruha ügyintézői és raktárosi oldalon), 

a VEGA rendszerben 
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1. A változások kapcsán érintett kapcsolatváltások: 

1.1. Költségviselő/használó váltás 

1.1.1. Új váltás rögzítésekor, ha megpróbálunk egy olyan munkavállalót rögzíteni, akinek a 

jelenlegi költségviselő/használó párosához nem tartozik olyan érvényes utalványozó, 

aki a váltáskor megadott új költségviselő/használó párost is utalványozhatja, a 

munkavállaló sora ferde írású és a Tiltás oka oszlopban látható, hogy miért nem lehet 

hozzáadni: „A dolgozó jelenlegi utalványozója nem engedélyezheti a kiválasztott 

költségviselőt!” 

 

1.2. Raktár váltás 

1.2.1. Új váltás rögzítésekor, ha megpróbálunk egy olyan munkavállalót rögzíteni, akinek van 

kiszállítás alatt lévő csomagja, a munkavállaló sora ferde írású és a Tiltás oka oszlopban 

látható, hogy miért nem lehet felvinni: „Csomag kiszállítás alatt” 
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1.2.2. Meglévő, már elkezdett raktárváltás engedélyezésekor a jóváhagyást megelőzi a 

figyelmeztető jelzés 

1.3. Áthelyezés 

1.3.1. Új áthelyezés rögzítésekor, amint megpróbálunk egy olyan munkavállalót rögzíteni, 

akinek van kiszállítás alatt lévő csomagja, figyelmeztetést kapunk: 

 

Az ilyen áthelyezés nem folytatható, le nem menthető, tehát akkor tudjuk majd az 

áthelyezést berögzíteni, ha a munkavállaló csomagjait már kezelte a csomag kiszállítón 

a raktáros vagy lezárja a szállítót. 

1.3.2. Meglévő, már berögzített rekord megnyitásakor a program azonnal figyelmeztet (az 

ablak megnyitása előtt), hogy olyan munkavállaló van az áthelyezésen, akinek 

csomagja kiszállítás alatt áll. 

Itt tehát az engedélyezést megelőzi a jelzés, mert ilyen esetben megnyílik ugyan a 

berögzített áthelyezés ablaka, de az engedélyezés mindaddig nem végezhető el (le van 

tiltva), amíg a kapcsolódó csomagokat a raktáros nem kezeli a csomag kiszállítón, 

illetve le nem zárja a szállítót. 
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2. Ruha kiadás: 

2.1. Jóváhagyásra váró költségviselő/használó váltás esetén nem adhatóak át a ruhák, mert a 

menüpontban meg sem jelenik a munkavállaló: 

 

2.2. Függőben lévő (jóváhagyásra váró) raktárváltás esetén sem a küldő, sem a fogadó raktárnál 

nem adhatóak át a ruhák, mert a menüpontban meg sem jelenik a munkavállaló: 
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2.3. Engedélyezésre váró áthelyezés esetén a raktárnál nem adhatóak át a ruhák, mert a 

menüpontban meg sem jelenik a munkavállaló: 
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3. Csomagablak: 

3.1. Jóváhagyásra váró költségviselő/használó váltás esetén nem adhatóak át a csomagok 

(„Csomag átadás” gomb nem aktív) 

 

3.2. Függőben lévő (jóváhagyásra váró) raktárváltás esetén nem adhatóak át a csomagok 

(„Csomag átadás” gomb nem aktív) 
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3.3. Engedélyezésre váró áthelyezés esetén nem adhatóak át a csomagok („Csomag átadás” gomb 

nem aktív) 

 

3.4. Engedélyezett áthelyezés esetén nem adhatóak át a csomagok („Csomag átadás” gomb nem 

aktív), mivel ebben a fázisban vissza vannak vonva az igények (narancssárga színnel jelölt 

sor), illetve az adatközlőn szerepelnek csak, kartonon nem (nincsen érvényes munkaköre, 

kapcsolata sem a munkavállalónak, központból KT-hoz rendelhető). 

 

Ha a fenti munkavállalót újra KT-hoz rendelték, munkakörét és kapcsolatát beállították, 

illetve a csomaghoz tartozó igényét is utalványozták (engedélyezték), újra kiadható válik, de 

csak ha ugyanahhoz a raktárhoz tartozik, mint ahol a csomagot megrendelték. 
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3.5. Abban az esetben, ha a csomagban lévő valamelyik igényt visszavonták (narancssárga színnel 

jelölt sor), vagy utalványozatlanná vált (pl. áthelyezés vagy költségviselő váltás miatt), nem 

adható át a csomag („Csomag átadás” gomb nem aktív): 

 

Ilyenkor a raktáros a munkavállalónak járó, vissza nem vont igényt a bontás után tudja 

átadni, raktárról. 

3.6. Áthelyezés után mindaddig nem adható ki a csomag (inaktív a Csomag átadás gomb), amíg 

újra nem utalványozták az igényt (de csak ha ugyanahhoz a raktárhoz kerül a munkavállaló 

kapcsolata, mert másik raktárnál csak bontani lehet, még ha át is küldik az eredeti csomagot 

megrendelő raktártól kimenő szállítólevélen). 
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Utalványozás után: 
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4. Csomag megrendelő: 

4.1. Függőben lévő (jóváhagyásra váró) raktárváltás esetén nem rendelhetőek meg a csomagok. 

Amikor a csomagot a Hozzáadáskor megkeressük, annak sora ferde írású és a Tiltás oka 

oszlopban látható, hogy miért nem lehet megrendelni: „Raktár váltás alatt!” 

 

4.2. Áthelyezés után mindaddig nem rendelhető meg a csomag (Hozzáadásnál ferdén jelzi a 

program a csomagot, illetve a Tiltás oka oszlopban pl. „1 utalványozatlan igény a 

csomagban.” szerepel), amíg újra nem utalványozták a csomagban szereplő igényeket (de 

csak ha ugyanahhoz a raktárhoz kerül a munkavállaló kapcsolata, mert másik raktárnál az 

utalványozás után lehet majd generálni a megrendelhető csomagot). 
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Utalványozás után: 
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5. Csomag kiszállító: 

5.1. Függőben lévő (jóváhagyásra váró) raktárváltás esetén nem helyezhetőek a csomagok 

csomag kiszállítóra. Amikor a csomagot a Hozzáadáskor megkeressük, annak sora ferde írású 

és a Tiltás oka oszlopban látható, hogy miért nem lehet megrendelni: „Raktár váltás alatt!” 

 

5.2. Engedélyezésre váró áthelyezés esetén nem szállíthatóak ki a csomagok. Amikor a csomagot 

a Hozzáadáskor megkeressük, annak sora ferde írású és a Tiltás oka oszlopban látható, hogy 

miért nem lehet csomag kiszállítóra helyezni: „Áthelyezés alatt!” 
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5.3. Abban az esetben, ha a csomagban lévő valamelyik igényt visszavonták, vagy 

utalványozatlanná vált (pl. áthelyezés miatt), nem szállítható ki csomag. Amikor a csomagot a 

Hozzáadáskor megkeressük, annak sora ferde írású és a Tiltás oka oszlopban látható, hogy 

miért nem lehet csomag kiszállítóra helyezni: „1 visszavont igény a csomagban.” 
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6. Igények: 

6.1. Engedélyezett és felvezetett áthelyezés esetén 

6.1.1. a részkielégített igények kielégítetlen részét, illetve a kielégítetlen igényeket újra kell 

utalványoztatni: 

6.1.1.1. A kielégítetlen igények visszavonódnak és utalványozás nélkül egy új igény kerül 

rögzítésre.  

6.1.1.2. A részben kielégített igények esetén az igényelt mennyiség csökken az átvett 

mennyiség értékére, majd a csökkenés mértékével egy új, utalványozatlan igény 

jegyződik be. 

6.1.1.3. Ha az eredeti igény csomagban volt, akkor az automatikusan kikerül onnan és 

helyét az új igény veszi át. 

6.2. Ameddig egy dolgozónak áthelyezés után felvezetésre váró adatközlője van, az új igények 

rögzítése nem lehetséges – erre a program figyelmeztet. 

6.3. Igényt nem lehet visszavonni munkavállaló kartonján, ha az adott igény kiszállítás alatt lévő 

csomagban van. 

 

Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2013.05.09. 
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