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Új szolgáltatások a VEGA rendszer RUHA 

és TE moduljaiban 

A munkavállalói karton „Pont, változás” fülén az éves pontgenerálás alapját 

képező munkakör csoport is megjelenik 

A felületen ellenőrizhető, hogy az adott évre járó pontkeret melyik munkakörcsoport alapján lett 

generálva: 

 

 

A TE modul NYKA kartonján rögzíthető, illetve megtekinthető az Utolsó leltár 

dátuma 

Anyag kartonokra is felkerült az utolsó leltár mező. 

Beállítható a karton felületén, vagy az eszközökhöz hasonlóan csoportosan az Anyagok leltárfelvételi 

ív menüpont alatt. 
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A TE modulban tárgyi eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyvre az eddigiektől 

eltérően, NFTE esetén különböző tételszámhoz tartozó tételek is felkerülhetnek; 

FLTE esetén pedig több eszköz is rögzíthető egyszerre 

Egy TEA bizonylatra több tétel is feltehető, de bizonylatonként csak egyféle eszköztípus és kincstári 

vagy nem kincstári eszközök szerepelhetnek. Az Eszköztípus kód mellett egy Kincstári pipa jelzi, hogy 

az első TEÁ-ra helyezett eszköz kincstári volt-e (például ha igen, akkor utána már csak kincstári, 

azonos típusúak kerülhetnek fel). 
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A TE modulban a Karton áthelyezés menüpontban újabb figyelmeztetés segít , ha 

a TEA-hoz kapcsolódó közig. cím hiányzik 

Bizonylattal indított csoportos karton áthelyezés esetén, ha a közigazgatási cím nincs beállítva, 

mentéskor egy figyelmeztető ablak jelenik meg. Az ablak a közigazgatási cím megadására emlékeztet. 
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Ilyenkor még van lehetőség a mezők kitöltésére a végleges mentés előtt. 

 

Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2015.01.27. 

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

