NAV import modul

A Revol Express-t új modullal bővíthetik Ügyfeleink, mely alkalmas a NAV online számla rendszerben
található, Ügyfeleink részére kiállított számlák letöltésére és költségszámlaként vagy bevételezésként
való feldolgozására. A modul teljeskörű használatához Készlet és Pénzügy modul megléte ajánlott.
A bővítést követően az új funkció a Kimutatások és elemzések / Online bejövő számlák
menüpontban található meg.

Kezdő beállítások a funkció használatához:
a Kimutatások és elemzések / Online bejövő számlák menüpontban található Beállítások gombra
kattintva meg kell határozni az importáláshoz szükséges alapértelmezett értékeket
o
o

o

Bevételezés raktár: a feldolgozás során létrejövő bevételezési bizonylat ebbe a raktárba
fogja bevételezni a termékeket
Áfa típusok: a megadott áfa típusokhoz be kell párosítani a Revol Express-ben korábban
rögzített áfa kódokat. Amennyiben nincs az adott áfa típushoz megfelelő felvéve a
rendszerben, akkor a Törzsadatok/ Áfa kódok menüpontban Új áfakód gombbal kell
létrehozni azt.
Fizetési módok: a megadott fizetési mód típusokhoz kell bepárosítani a rendszerben
korábban rögzítetteket

A modul használata (Kimutatások és elemzések / Online bejövő számlák menüpont):
-

Importálás gombra kattintva megjelenő szűrő ablakban állíthatjuk be a letöltés paramétereit
o Kiállítás: a letöltendő bizonylatok kiállítási dátumára lehet itt szűrni (maximum 35 napot
engedélyez a NAV egy ütemben letölteni)
o Bekerülés: a letöltendő bizonylatok NAV online számla rendszerébe való bekerülési
dátumára lehet itt szűrni (maximum 35 napot engedélyez a NAV egy ütemben letölteni)
o Partner választó: a Revol Express-ben rögzített partnerek közül választhatunk, hogy mely
által kiállított számlákat szeretnénk letölteni. Amennyiben korábban rögzítették a
partner adatlapján az adószámot vagy csoportos adószámot, akkor az alapján történik a
NAV online számla rendszerből történő letöltés beazonosítása. Ha nincs kitöltve
adószám vagy csoportos adószám, akkor itt utólag kézzel is kitölthető a mező. Adószám
hiányában a kiválasztott partner megnevezésének első három karaktere alapján történik
a beazonosítás a NAV online számla rendszerből történő letöltés során.

-

OK gombra kattintva a szűrő ablak bezáródik és a kért számlák letöltésre kerülnek
a letöltött bizonylatok az Online bejövő számlák menüpontban megjelenő táblázat
„Feldolgozandó” fülére kerülnek
itt az első oszlopban bepipálhatjuk a feldolgozandó bizonylatokat (alkalmazhatjuk a Mindet
kijelöl illetve Kijelölések törlése gombot is)
a Feldolgozás gomb megnyomására a táblázatban kijelölt bizonylatok (vagy kijelölés hiányában
az aktuálisan kijelölt bizonylat) egymás után megnyílnak („Bejövő számla” ablak), ahol az ablak
alján található gombok megnyomásával eldönthetjük, hogy mi legyen a számla sorsa
o Költség számla gombra kattintva a Bizonylatok / Költség számlák menüpontban
található bizonylatok közé lehet rögzíteni a bizonylatot. Ez a fajta bizonylat csak
„szolgáltatás” típusú cikkeket tartalmazhat, használatához Pénzügy modul megléte
szükséges.
o Bevételezés gombra kattintva a Bizonylatok / Bevételezések menüpontban található
bizonylatok közé lehet rögzíteni a bizonylatot. Ez a fajta bizonylat csak „termék” típusú
cikkeket tartalmazhat, használatához Készlet modul megléte szükséges.
o Elvetés gombra kattintva a számla - feldolgozás nélkül - az Online bejövő számlák
menüpontban megjelenő táblázat „Elvetve” fülére kerül (az „elvetett” számlák
későbbiekben is feldolgozhatók lesznek)
o Kihagyás gombra kattintva a számla - feldolgozás nélkül - az Online bejövő számlák
menüpontban megjelenő táblázat „Feldolgozandó” fülén marad

-

-

-

a Költség számla vagy Bevételezés gomb megnyomása után megjelenő párosító ablakokban meg
kell feleltetni a letöltött adatokat a Revol Express-ben korábban rögzítettekkel vagy új
törzsadatként berögzíteni őket (partnerek -> speciális áfák -> VTSZ/SZJ számok -> cikkek,). A
bizonylatok szereplő VTSZ/SZJ számokat (amennyiben még nem léteznek a Revol Express-ben)
egy felugró ablakban közvetlenül, újként rögzítheti a rendszerben. Ezen párosításokat
partnerenként és cikkenként csak egy alkalommal kell elvégezni! Téves párosítás esetén a
bepárosított törzsadatok az Online bejövő számlák menüpontban található Beállítások gombra
kattintva, „Partner társítások törlése” opciónál partnerenként törölhetők.
az esetleges párosítások elvégzését követően megjelenik a költség számla vagy bevételezés
megszokott bizonylatrögzítő ablaka, kitöltött adatokkal. Ezt a szokott módon Rögzít gombbal kell
rögzíteni a rendszerbe vagy Mégsem gombbal kilépni a folyamatból (ez utóbbi esetben az Online
bejövő számlák menüpontban megjelenő táblázat „Feldolgozandó” fülén marad a bizonylat).

Az így feldolgozott számlák az Online bejövő számlák menüpontban megjelenő táblázat
„Feldolgozva” fülére kerülnek.
Az Online bejövő számlák menüpont további funkciói:
-

-

a „Feldolgozandó” fülön található Elvetés gomb a kijelölt egy vagy több bizonylatot áthelyezi az
„Elvetve” fülre (a fentebb említett számla feldolgozó ablak Elvetés gombjához hasonlóan). Az
„elvetett” számlák nem kerülnek feldolgozásra, de későbbiekben az „Elvetve” fülön kijelölve,
Elvetés vissza gombbal feldolgozhatóvá tehetők.
a „Feldolgozandó” fülön található Előnézet gomb megnyomására (vagy dupla klikkel kattintva az
adott számla során) feldolgozás előtt megtekinthetők a számla részletes adatai.
amennyiben partnere nem töltötte ki teljeskörűen a saját adószámát, akkor nem rögzíthető
közvetlenül új partnerként megfelelően a programban. Ennek megoldására ajánlott a következő
lépésekkel kiegészíteni helyes formátumúra a kapott adószámot:
o Feldolgozás során az új partner adatlapján lévő „Pénzügyi információk” fülön törölje ki a
hiányos adószám mező tartalmát úgy, hogy csak az első 8 számjegy maradjon benne
o nyomja meg az adószám mező melletti Bisnode céginformáció lekérdezés gombot, majd
nyomja az Ok gombot a felugró üzenetre
o a Bisnode cégadatbázis lekérdező ablakban egészítse ki a hiányos adószám végét
egyesekkel (így: -1-11) és nyomja meg az Adatok lekérése gombot
o a lekért adatokból már ki fogja tudni másolni a teljes adószámot, melyet írjon be a
partner adatlapján lévő adószám mezőbe és mentse a partnert

-

devizás költség számlák / bevételezések feldolgozásához érdemes kikapcsolni az ezen
bizonylatokra vonatkozó kerekítést, hogy tizedes pontos végösszegű bizonylat keletkezzen a
Revol Express-ben

-

előfordulhat, hogy az Online bejövő számlák menüpontban a „Bruttó végösszeg” oszlopban 0
érték szerepel egy adott számlánál: ilyen esetben csak a bizonylat részleteinek letöltésekor
(Előnézet vagy Feldolgozás gomb megnyomására) lesz látható a bizonylat végösszege

FIGYELEM!
Más és más számlázóprogramok különböző adattartalommal töltik fel bizonylataikat a NAV online
számla rendszerébe. Megpróbáltunk minél többféle formátum importálására felkészülni ebben a
modulban, azonban lehetnek még további, előttünk eddig ismeretlen formátumok. Ajánljuk
ellenőrizze bevételezés vagy költségszámla rögzítése előtt a bizonylat végösszegét, hogy egyezik-e az
importált bizonylat végösszegével. Amennyiben eltérést talál, kérjük ne rögzítse az adott bizonylatot,

hanem az Online bejövő számlák menüben található XML mentése gombbal mentse le az adott
bizonylat tartalmát és a kapott XML fájlt küldje el nekünk a help@revolution.hu címre.

