
LeloSoft Kft. 
 

H - 7400 Kaposvár, Nagyszeben u. 10. e-mail: info@lelosoft.hu  Tel.: +36 82 510-460 
H - 7401 Kaposvár, Pf. 80 Web: www.lelosoft.hu Fax: +36 82 510-461 

 

 

Változás a VEGA rendszer RUHA, TE, és 

NYKA moduljában 

Változások a nyomtatási felületen: 

Fix (előre megtervezett) formátumú nyomtatási előnézetben az alábbi lehetőségek adottak a 

nyomtatás fájlba mentésére. 

 

A Mentés gombra kattintva egy menü jelenik meg: 

 

Fájlba mentés 

A  (fájlba mentés) gombra kattintva, az első menüpontban (Előkészített riport...) lehetőség van a 

nyomtatást fájlba menteni. Az előkészített riport mentést akkor használhatjuk, ha a listát egy másik 

VEGA rendszert futtató gépen akarjuk kinyomtatni. Ilyen eset lehet például, ha nincs A3-as 

nyomtatónk, és leltárfelvételi ívet szeretnénk A3-ban nyomtatni. Az fp3 kiterjesztésű mentett fájlt 

valamilyen adathordozón (pl pendrive) átvisszük a másik gépre, és ott egy VEGA nyomtatási nézetben 

betöltjük a  (előkészített nyomtatási fájl megnyitása) gombbal, majd kinyomtatjuk a  gombra 

kattintással. 

 

Export más formátumba 

Bármelyik export menüpontra kattintva megjelenik az adott export beállítás ablaka, majd egy fájlnév 

bekérés. Mentés után az adott formátumú fájl elkészül. Több példányos vagy összetett nyomtatás 

esetén (például leltárfelvételi ív + fedlap) előfordulhat,  hogy az exportot külön részenként kell 

megadni. Ilyen esetben figyelni kell, hogy meglévő export fájlt nehogy felülírjunk. Export után a 

nyomtatási nézet nem záródik be, lehetőség van további exportra, vagy közvetlen nyomtatásra. 

 

Fontos: az export nem számít nyomtatásnak. Ennek két fontos következménye lehet: 

1) néhány bizonylat nyomtatás dátuma nem lesz kitöltve a művelet után, csak ha ténylegesen kiment 

nyomtatóra a lista (pl TEA) 

2) vannak olyan mellékletek (pl. leltárfelvételi ívhez összesítők), amikhez a főpéldány tényleges 

nyomtatása kell, tehát nem lehet külön exportálni. (Az összesítőket külön menüpontból lehet 

nyomtatni vagy exportálni önállóan, ha szükséges.) 
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Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2015. 02. 05. 
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