
rEVOL Express 

Webáruház kapcsolat 

telepítése és 

használata 



 rEVOLUTION Software Kft. 
 1133 Budapest, Váci út 76. 
  1/461-8090, fax: 1/352-1555 
 
www.revolexpress.hu express@revol.hu 

 

Tartalom 
 

Fontos tudnivalók .......................................................................................................................................... 3 

A rEVOL Express program beállítása ........................................................................................................... 4 
Telepítés Joomla 3.4 (és újabb) verziókra ..................................................................................................... 6 

Webáruház komponens telepítésének lépései ............................................................................................ 6 
Komponens eltávolításának lépései ............................................................................................................ 9 

Webáruház komponens kezelése Joomla rendszeren .................................................................................. 10 

Webáruház komponens paraméterek ........................................................................................................ 10 
VirtueMart 3.x beállítások ........................................................................................................................ 11 

Áfa kulcs felvétele ............................................................................................................................... 11 
Termék áfa kulcsának megadása ......................................................................................................... 12 
Szállítási mód áfájának beállítása ........................................................................................................ 12 
Fizetési mód áfájának beállítása .......................................................................................................... 13 

A megrendelések letöltése webáruházból .................................................................................................... 14 
A letöltött és feldolgozott megrendelések átvezetése számlába eltérő áfakulcsok esetén ....................... 16 

 

http://www.revolexpress.hu/


 rEVOLUTION Software Kft. 
 1133 Budapest, Váci út 76. 
  1/461-8090, fax: 1/352-1555 
 
www.revolexpress.hu express@revol.hu 

 

3 

 

Fontos tudnivalók 
 

A webáruházhoz szükséges kapcsolat két részből áll: 

- Webáruház kapcsolat modul: a rEVOL Express programhoz vásárolható funkció 

- Webáruház komponens: az interneten lévő webáruházra telepíthető, ingyenes kiegészítő 

 

A Webáruház komponens használatához az alábbi követelményeknek kell megfelelni: 

- Joomla 3.4 vagy újabb tartalomkezelő rendszer (CMS) 

- VirtueMart 3.x vagy újabb komponens 

- PHP 5.4 vagy újabb verzió 

- MySQL 5.5 vagy újabb verzió 

- Joomla vagy VirtueMart kiegészítők használata lehetséges, de ebben az esetben a Webáruház 

komponens megfelelő működése nem garantált!  

 

A Webáruház kapcsolat modul használatához internetkapcsolat szükséges és csak egy webáruház 

kezelésére alkalmas. 

 

A webáruházból importált megrendelések végösszege forintra kerekítve lesz a programban a számlázás 

érdekében, tehát a tizedesjegyek hiánya miatt eltérés mutatkozhat a weben lévő összeghez képest. 

 

A program egyféle szállítási díjat kezel, ezért a webáruházban lévő szállítási díjak áfáinak egyeznie kell a 

programban megadottal. A szállítási díj áfája nem kerül átadásra ezért szükséges a megegyező kulcs 

használata, különben a végösszegek eltérhetnek! 

 

A VirtueMart verziókban minden terméknél kötelezően meg kell adni egy áfakulcsot (ne az 

alapértelmezett legyen beállítva, leírásunkban erről később lesz szó)! Ellenkező esetben a megrendelés 

feldolgozásánál a programban beállított alapértelmezett áfakulcs kerül felszámításra, ami az átemelt 

megrendelés végösszegét befolyásolhatja! 

 

A webáruházban a vevő által kitöltött adatok és a termékadatok minden esetben felülírják a programban 

lévő adatokat, ha már párosítva lettek! Erre még a szinkronizálás előtt érdemes figyelni. Ennek előnye, 

hogy ha például az ügyfélnél például címváltozás történik, akkor az automatikusan felvezetésre kerül a 

programban is az összefűzött címbe (ez kerül a számlára is). 

 

A számlázási címnél megadott adatok az alapértelmezettek, a levelezési/szállítási címnél megadott 

adatokból csak a cím kerül átadásra, a többi adat (például telefonszám, megjegyzés) nem! 

 

Amennyiben a cég neve nem kerül kitöltésre, a programban a partner neve és az ügyintéző is azonos 

mezőkkel lesz kitöltve. Cég nevének megadásakor a Partner neve a cég neve lesz, az Ügyintéző pedig a 

regisztrált felhasználó. 

 

A webáruházban lévő termék Rövid leírása, mint áru Részletes leírás kerül át a programba az importálás 

során. A mennyiségi egység (pl. darab) a programban lévő termék adatlapjáról kerül rögzítésre! 

http://www.revolexpress.hu/
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A rEVOL Express program beállítása 
 

1. A számlázóba történő belépés után nyissa meg a Törzsadatok csoport Áruk pontját! Vegyen fel 

három szolgáltatást (például a következő nevekkel) és állítsa be az áfakulcsokat: 

- Szállítási díj 

- Fizetési költség 

- Kupon kedvezmény 

Fontos, hogy a Szállítási díj és a Fizetési költség felvételekor ügyelni kell arra, hogy ugyanaz az 

áfakulcs legyen beállítva, mint amit a webáruházban is használ! A webáruházban az összes szállítási és 

fizetési mód áfája ugyanez legyen, mint a most beállított! 

 

2. A Kereskedelem extra -> Webáruház -> Webáruházak oldalon kattintson az Új webáruház gombra 

és adja meg az áruház teljes címét/elérési útját index.php nélkül, perjellel lezárva! Például: 

http://www.webaruhaz.com/ 

 

 
 

3. Írja fel az itt található adatokat (Keretkód, Webáruház kódja), mert a Webáruház komponens 

beállításánál szükség lesz mindkét kódra! 

http://www.revolexpress.hu/
http://www.webaruhaz.com/
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4. Adja meg az első pontban felvett szolgáltatásokat, valamint – amennyiben szükséges, hogy a 

webáruház megrendelések egy állandó tömbsorszámozással kerüljenek importálásra –, válassza ki a 

megfelelő tömböt. 

 

5. Ha szeretné, hogy a webáruházban lévő termékeknél beállított áfakulcsokat örökölje a program is, 

akkor pipálja be a Termékek áfájának módosítása a webáruházban lévővel opciót. Fontos jelentősége 

van ennek a kapcsolónak, mert a programba importált megrendelések átvezetése során (például 

szállítólevélbe vagy számlába) a program a termék adatlapjáról veszi az áfakulcsot, nem a 

megrendelésből! Tehát ha a megrendelésben 25%-os áfakulcs lett letöltve, de a termék adatlapján 27%-os 

kulcs van beállítva, akkor átvezetéskor 27%-os áfakulccsal lesz leszámlázva a termék, így a számlán az ár 

eltérhet. Amennyiben ez a kapcsoló be van állítva, az importáláskor az áruházban lévő áfakulcsot átveszi 

a termék adatlapja. Például ha a webáruházban a termék 25%-os áfakulcsra volt állítva, míg a programban 

27%-osan szerepelt, akkor importáláskor módosul 25%-ra, és átvezetéskor (annak módosulásáig) ezt 

veszi alapul a program. 

 

6. Van lehetőség a termékek automatikus megfeleltetésére is cikkszám alapján, de ennek természetesen az 

a feltétele, hogy a cikkszám mező ki legyen töltve a webáruházban lévő termékeknél is! 

 

7. Előfordulhat, hogy a megrendelések letöltése során egy társítás nem megfelelően sikerült. Webáruház 

költöztetésénél is elképzelhető, hogy az áfakulcsok, a partnerek vagy a termékek új azonosítót kapnak. 

Ilyen esetben a megfeleltetéseket mindenképpen törölni kell, mert a megrendelések importálása nem lesz 

jó. A megfeleltetések törlését három esetben végezheti el: Partner, Áru és Áfa esetében. Pipálja ki azt a 

lehetőséget, ahol a megfeleltetéseket szeretné eltávolítani, majd a Megfeleltetések törlése gombra 

kattintson. Ezután a következő importáláskor ismét társításokra lesz szükség. A megfeleltetések egyesével 

is törölhetők az áru, a partner és az áfakulcs adatlapjain. 

 

8. A módosítások végén alul nyomja meg a Beállítások mentése gombot. 

http://www.revolexpress.hu/
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Telepítés Joomla 3.4 (és újabb) verziókra 
 

Webáruház komponens telepítésének lépései 
 

1. A www.revolexpress.hu weboldalról töltse le a webáruház komponenst (com_revexshop.zip) a helyi 

gépre, egy üres mappába. 

 

2. Válassza a megjelenő Vezérlőpulton vagy Bővítmények menüben lévő Kezelést. 

 

 
 

3. A megjelent lapon kattintson a Fájl kiválasztása gombra. Tallózza be a letöltött com_revexshop.zip 

fájlt, és a Megnyitás után kattintson a Feltöltés és telepítésre. Várja meg a telepítés sikerességét jelző 

sávot! Ha a telepítés nem sikerülne, hibát ad vissza a rendszer, ilyenkor próbálja meg újra a feltöltést! 

 

 
 

http://www.revolexpress.hu/
http://www.revolexpress.hu/
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4. A sikeres feltöltés után válassza a felső menüből a Komponensek pontot, majd a rEVOL Express 

webáruház beállításokat. 

 

 
 

http://www.revolexpress.hu/
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5. A rEVOL Express webáruház beállításoknál adja meg a számlázó programból kiolvasható adatokat 

(Beállítások -> Program beállítások -> Webáruház fül), tehát a Webáruház kódját és a Keretkódot. 

Ezután kattintson a felső sarokban lévő Mentés gombra! 

 

 
 

http://www.revolexpress.hu/
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Komponens eltávolításának lépései 
 

1. Lépjen be a Joomla adminisztrációs oldalára, majd válassza a Vezérlőpulton vagy a Bővítmények 

menüben lévő Kezelést. 

 

2. Kattintson a Kezelés almenüpontra (bal oldalon), majd a táblázat megjelenése után írja be a fenti 

keresőmezőbe, hogy revexshop, majd üsse le az Entert! 

 

 
 

3. Jelölje ki a Revexshop melletti négyzetet és kattintson az Eltávolítás gombra! 

 

 
 

http://www.revolexpress.hu/
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Webáruház komponens kezelése Joomla rendszeren 
 

A VirtueMart 3.x verziókhoz a hivatalos oldalról (www.virtuemart.net), külön tölthető le a magyar nyelvű 

felület. Ezt mindenképp javasoljuk telepíteni! 

 

Lépjen be a webáruház adminisztrációs felületére, ezen keresztül tudja kezelni az alábbi rEVOL Express 

komponens beállításokat is. 

 

 

Webáruház komponens paraméterek 
 

A rEVOL Express webáruház beállítások ablakban adhatja meg a programban található adatokat, 

valamint itt tudja módosítani a letöltési állapotokat. 

Fontos: az alábbi műveletek nem visszavonhatóak! 

 

A következő esetekben lehet szükség beavatkozásra az adminisztrációs felületen: 

- Amikor a számlázó eléri a webáruházat, de letöltés közben megszakad a kapcsolat, akkor előfordulhat, 

hogy néhány megrendelés nem megfelelően került letöltésre a programba, ott nem látszódnak. Ilyenkor 

ezen megrendelések letöltési állapotát nem letöltöttre kell módosítani, tehát adja meg azt a dátumot, 

amikortól a megrendelések nem látszódnak a rEVOL Expressben, majd kattintson a Megrendelés 

módosítása gombra! Ezzel a művelettel a megadott dátumú és annál újabb megrendelések ismét 

letölthetővé válnak a program számára. 

- Előfordulhat, hogy a program minden megrendelést letöltött már, de valamilyen oknál fogva nem tudta 

visszaigazolni a webáruháznak a letöltés tényét és újra letöltené a korábban már importált tételeket. Ilyen 

esetben manuálisan is átállítható az állapot: a dátum helyére írjon be egy 1-es számot, és kattintson a 

Megrendelés módosítása gombra! Ezzel a művelettel az összes olyan megrendelés, ami már lekérdezésre 

került, letöltött állapotra vált a háttérben. Az új, de még nem letöltött megrendelések természetesen 

továbbra is letölthetők maradnak. 

- Elképzelhető, hogy az összes fent lévő megrendelést szeretné újra letölteni, állapottól és dátumoktól 

függetlenül. Ilyenkor a dátum helyére írjon 0-át (azaz: nullát) és kattintson a Megrendelés módosítása 

gombra! Ezzel a művelettel a webáruház összes megrendelése még nem letöltött állapotba kerül. 

 

http://www.revolexpress.hu/
http://www.virtuemart.net/
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VirtueMart 3.x beállítások 
 

Ezeket a beállításokat célszerű az áruház nyitása előtt megtenni, hogy a megrendelések helyesen 

töltődjenek le. Az alábbi paraméterek megadása kötelező a megfelelő adatimporthoz. Ezeket a 

Komponensek -> VirtueMart menüpontból érheti el. 

Fontos: az alábbi beállítások előtt már végezze el a termékkategóriák felvételét és az áruház eladói 

részének kitöltését (Webáruház -> Webáruház menüben) 

 

Áfa kulcs felvétele 

 

A VirtueMart 3.x verziókban a Termékek csoport Adók és számítási szabályok menüpontban lehet új 

adót rögzíteni a következő feltételekkel: 

- Közzétéve opció bejelölve 

- a Számítási fajta listából az Adó termékenként opciót kell kiválasztani 

- a Matematikai művelet +% legyen 

- az Érték mezőben egész szám legyen, tehát 27% esetében 27-et kell beírni 

- a pénznem Hungarian forint 

 

 

http://www.revolexpress.hu/
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Termék áfa kulcsának megadása 

 

A VirtueMart komponensen belül, a Termékek csoportban lévő Termékekre kattintva vihet fel új árut, 

az eszköztáron lévő Új gomb megnyomásával. Az Alapár melletti, lenyitható listából válassza ki az 

előbbi bekezdésben létrehozott áfakulcsot. Fontos, hogy ne maradjon az Alkalmazza az alapértelmezett 

szabály vagy a Ne alkalmazzon szabályokat opciókon! Az eszköztáron lévő Mentés gombbal rögzítheti 

a változást. 

A konkrét áfakulcs megadása azért kötelező, mert a VirtueMart képes több áfakulcsot is hozzárendelni 

egy termékhez, ami a megrendelésnél halmozottan kerülne felszámításra! Ha a konkrét kulcs megadása 

elmaradna, a letöltés és feldolgozás során a rEVOL Expressben megadott, alapértelmezett áfakulcs kerül 

beállításra, ami a megrendelés végösszegét módosíthatja! 

 

Helyes beállítás: 

 

 
 

 

Szállítási mód áfájának beállítása 

 

A VirtueMart 3.x verziókban a szállítási mód áfáját a következőképpen szükséges beállítani: 

- a Webáruház csoportban kattintson a Szállítási módokra 

- amennyiben még nem lenne felvéve szállítási mód, az Új gombbal vegyen fel egyet 

- a Szállítási mód adatainak kitöltése után kattintson a Mentés gombra 

http://www.revolexpress.hu/
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- ezután elérhetővé válik a Beállítás fül, ahol alul, az Adó listából kiválaszthatja azt az áfakulcsot, amit a 

számlázó programban már beállított. 

 

 
 

Fontos, hogy a következő két lehetőség közül egyik se legyen beállítva: 

- Ne alkalmazzon szabályokat 

- Alkalmazza az alapértelmezett szabályt 

 

Ha a fenti két lehetőség közül bármelyik, vagy a számlázó programban beállítottól eltérő áfakulcs van 

megadva, a megrendelés végösszege eltér majd a programban rögzített végösszegtől! 

 

Fizetési mód áfájának beállítása 

 

A VirtueMart 3.x verziókban a fizetési mód áfáját a következőképpen szükséges beállítani (ennek 

elmaradása esetén a program a tételek áfa kulcsainak arányában osztja el a fizetési díj költségét): 

- a Webáruház csoportban kattintson a Fizetési módokra 

- amennyiben még nem lenne felvéve fizetési mód, az Új gombbal vegyen fel egyet 

- a Fizetési mód adatainak kitöltése után kattintson a Mentés gombra 

- ezután elérhetővé válik a Beállítás fül, ahol alul, az Adó listából kiválaszthatja azt az áfakulcsot, amit a 

számlázó programban már beállított. 

 

 

http://www.revolexpress.hu/
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A megrendelések letöltése webáruházból 
 

A letöltött megrendeléseket nem automatikusan dolgozza fel a program, ennek előnye, hogy akár több 

napos megrendeléseket is tetszőleges sorrendben beemelhet. A letöltés és feldolgozás a következő 

lépésekkel végezhető el a Kereskedelem extra csoport Webáruház kategóriájának Webáruház import 

menüpontjában, működő internetkapcsolat esetén: 

 

1. A megjelenő ablak alján kattintson az Importálás gombra. Várjon türelemmel, amíg a művelet tart! A 

végén egy sikerességet jelző ablak jelenik meg. 

 

 
 

 

2. Az importálás után pipálja be, melyik letöltést szeretné feldolgozni. Kijelölés után alul három plusz 

lehetőség jelenik meg: Feldolgozás, Elvetés és Törlés.  

Feldolgozás megnyomására elindul az adatok társítása és Megrendelésbe történő átemelése.  

Elvetésre akkor van szükség, ha mégsem szeretné ezzel a letöltési dátummal feldolgozni az adatokat és 

még egyszer le kell kérni a webáruházból (például érkezik be megrendelés délután is és egyszerre 

szeretné feldolgozni az aznap már letöltöttekkel).  

Törlés esetében nem történik visszajelzés a webáruház felé, csak kiürítjük a feldolgozásra váró, kijelölt 

rendeléseket. 

 

http://www.revolexpress.hu/
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Ebben az ablakban még pár módosítást végezhetünk feldolgozás előtt minden soron/rekordon: 

- módosíthatjuk a Típust: megadhatjuk, hogy Belföldi, EU-n belüli vagy EU-n kívüli megrendelésről van 

szó. Ha forintos rendelésről van szó, a Belföldi minden esetben hagyományos, forintos megrendelésbe 

kerül átvezetésre, bármely más deviza esetén Deviza típusú megrendelésbe kerül átvezetésre. 

- Árfolyam átírása: ha más devizaárfolyamon szeretnénk átvezetni a rendelést, még itt módosíthatjuk 

 

3. Amint a program olyan információhoz ér, ahol egyeztetés szükséges, egy társításos ablakot kínál fel, 

ahol a következő lehetőségekből lehet választani: 

- a jobb felső sarokban lévő három pontos gomb segítségével tallózhatja be a programban megfelelő 

adatot (áfakulcs, partner vagy termék) 

- amennyiben nem lenne a programban ilyen adat, akkor a bal alsó sarokban lévő Új gombbal (a kapott 

adatok alapján) egy kitöltött adatlap kerül felajánlásra, amit rögzíteni lehet. 

- a megfeleltetés után az OK gombbal lehet tovább lépni 

- amennyiben az egész feldolgozási folyamatot szeretné leállítani, kattintson a Megszakítás gombra, 

ilyenkor csak az idáig feldolgozott megrendelések lesznek elkészítve, a későbbiek nem. 

 

Fontos: ha a webáruházban regisztráció nélkül is lehet vásárolni, a Vevő társítása minden esetben 

szükséges, mert a webáruházban nem kap a vásárló egyedi azonosítót, tehát automatikusan társítani sem 

lehet. 

 

Áfakulcs társítása: 
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Partner társítása: 

 

 
 

4. A sikeres társítás és feldolgozás befejeztével a rendelés eltűnik a listából. 

 

A letöltött és feldolgozott megrendelések átvezetése számlába 
eltérő áfakulcsok esetén 
 

Ha egy megrendelésen többféle áfakulcs szerepel, akkor átvezetés során eltérések adódhatnak az 

összegeknél. Ennek oka, hogy az átemelés során nem a megrendelésről, hanem a termék adatlapjáról 

veszi a program az aktuálisan beállított áfakulcsot. 

 

Például ha a fizetési díj és a kuponkedvezmény kétféle áfakulccsal szerepel a megrendelésen (például 18 

és 27%-os bontásban), akkor átvezetés során a szolgáltatás adatlapjáról történik az adókulcs kiírása és 

átszámítása. Ebben az esetben a 18 és 27%-os kulcsok helyett két 27%-os fog szerepelni, mert a program 

egy terméknél csak egyféle áfakulcsot képes kezelni. 

 

Hasonló eltérés lehet abban az esetben is, ha a programban rögzített termék áfakulcsa eltér a 

webáruházban rögzítettől, és nem lett bekapcsolva a webáruház beállításoknál a Termék áfájának 

módosítása a webáruházban lévővel opció. 

 

Azért, hogy a megrendeléssel megegyező bizonylat készüljön, a következő lépéseket kell megtenni: 

 

1. Nyomtassa ki a programban lévő megrendelést! 

 

2. Vezesse át a megrendelést számlába (a Megrendeléseknél a Leszámláz gombbal), majd ellenőrizze a 

tételeket! 

 

3. Amelyik tételnél eltérő áfakulcsot tapasztal, kattintson rá duplán! 
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4. Nyomja meg a Megnevezés sornál lévő három pontos gombot, majd a felbukkanó ablak alján az Áru 

módosítását 
 

5. Az Ár, Áfa fülön módosítsa az áfakulcsot és rögzítse a terméket, majd alul a Kiválaszt gombbal térjen 

vissza a számlázó ablakba 

 

6. Amennyiben az ár eltérne a megrendelésen lévőtől, írja be a megrendelés alapján, szükség esetén 

pótolja a Megjegyzésbe írt szöveget. 

 

7. Nyomja meg a Módosít gombot, és amennyiben figyelmeztetést kap, nyugtázza. 

 

8. A módosítások végén ellenőrizze a megrendelés és a készülő számla végeredményét! 
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