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Változás(ok) a VEGA rendszer RUHA 

moduljában 

1. A BLI kérésére elkészült a csomagkiszállítás közbeni csomagbontás lehetősége. A [Csomagok 

kezelése] gomb alatt választható ki, hogy az éppen aktív, vagy a Választó pipával kijelölt 

csomagok legyenek felbontva. A kijelölt csomagok a teljes – feltételezett – mennyiséggel 

kerülnek bontásra, és raktári készletre. Az egyedi csomagbontásnál adható meg a raktárra 

kerülő mennyiség és cikkféleség. 

 

Természetesen a szállítón lévő csomag bontása feltételezi, hogy a csomag a raktárban van, 

nincsen szállítás alatt. Mivel ezzel a szolgáltatással vissza is lehet élni, ezért nem engedte meg 

ezt a lehetőséget eddig a program. Eddig csak a szállítólevél lezárása után lehetett bontani, 

de egyes raktárak más értelemben használják a szállítólevelet. Ez az ideiglenes állapot 

mindaddig fennáll, míg az osztó raktárak működésének leírását nem kapjuk meg a BLI-től, és 

a pontos definíciók alapján majd átdolgozásra nem kerül a VEGA ezen része. 

2. A KT-s felületen az Igénylőlap átadás/átvételi nyomtatás a kinyomtatás előtt szűrhető a 

következő módon: 
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Bekapcsoljuk a szűrést (zöld tölcsér), majd beállítjuk a kívánt szempontokat. 

 

 

Összes gombra kattintunk. 

 

OK 

Alul látható a beállított feltétel 
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Nyomtatásnál az Adatnézetben látható tételek nyomtatását választjuk, hiszen csak a leszűrt 

sorokra vagyunk kíváncsiak. 

 

 

Nyomtatás 
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Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2013.01.29. 

mailto:info@lelosoft.hu
http://www.lelosoft.hu/

