Változások a VEGA rendszer TE
moduljában
1. Tartozékok önálló kezelése
A VEGA rendszerben lehetővé vált a tartozékok eszköztől független kiosztása.
Tartozék minden esetben egy eszközhöz tartozik, eszköztől függetlenül tartozék nem lehet.
Az eszközhöz képest más helyen lévő tartozékot az eszközgazdálkodó saját szervezetén belül
kioszthat más helyiségre vagy szerszámkönyvre.
Azt a tartozékot lehet eszköztől függetlenül kezelni amely:
- rendelkezik egyedi azonosítóval (országosan egyedi azonosítót kell megadni, pl: gyáriszám)
- nem anyag (cikkszám nincs megadva)
- mennyisége = 1
Amennyiben külön nincs kiosztva, úgy a tulajdonos eszközzel egy tároló helyen van.
Önálló tartozékok szolgálati helyen belüli kiosztásáról-visszavételéről történetiség, bizonylat nem
készül.
Ha egy tartozék eszköztől függetlenül van kiosztva:
-

TEA bizonylat kiállításakor automatikusan visszavételre kerül
csökkentő TEV kiállításakor automatikusan visszavételre kerül
küldlevél kiállításakor automatikusan visszavételre kerül
selejtezéskor automatikusan visszavételre kerül
a leltár le lesz tiltva azokon a szolgálati helyeken, ahol az eszköztől eltérő helyre kiosztott
tartozékok vannak

Ha az eszköz és a tartozék eltérő szervezetnél (állagban-tartó) van, akkor a tartozék
kihelyezésének lehetséges módja:
- Az a szervezet, ahol a tartozék tulajdonos eszköze van, magához rendeli használó szolgálati
helyként azt a szervezetet, ahova a tartozékot ki akarja osztani. Itt létrehoz egy
helyiségjegyzéket és erre kiadja a tartozékot.
Megjegyzés: Az on-line Vegában minden szervezet használó szolgálati helyként magához
rendelhet bármelyik más szervezetet, állagban-tartót is.
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1.1.

Kezelés leírása

A tartozékot két modulból is kezelhetjük:
1.1.1.1. Karton oldalról (Karton/Tartozékok fül):

1.1.1.2. Főmenü / Összes tartozék oldalról:

Mind a két esetben a tartozék megnyitása (dupla kattintás) után megadható a tartozék
egyedi azonosítója, majd kiadható helyiségjegyzékre vagy szerszámkönyvre.
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1.1.2. Egyedi azonosító megadása

Ha van a tartozéknak gyári száma, akkor célszerű ezt megadni, ha nincs, akkor bármit, csak
egyedi legyen. Ezután [Mentés] gombbal a tartozékot menteni kell.

1.1.3. Kiosztás
Mentés után újra megnyitva a tartozékot, két választó mező jelenik meg:
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A megjelenő választó listából kiadható a tartozék az eszközétől független helyre. Ez
később módosítható, vagy törölhető.
A tartozék nem lehet egyszerre helyiségjegyzéken és szerszámkönyvön is. Ha az egyiket
megadjuk, akkor a másik automatikusan törlődik.
A visszavétel a mezők tartalmának törlésével történik. Ebben az esetben a tartozék a
tulajdonos eszköz tárolóhelyére kerül vissza.

Programunk használatával hatékony munkát kívánunk!
Kaposvár, 2013.09.24.
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