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Programunk felkészült a „NAV online számla” azonnali adatszolgáltatásra.
Jelen tájékoztatónkban elsősorban EurOn nevű számlázó és pénzügyi programunkról írunk.
Az EurOn egy olyan korszerű program, amely kihasználja a windows technológia lehetőségeit,
magas szinten paraméterezhető funkciói biztosítják, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a különböző
igényekhez. A fejlesztéskor használt technológia és a témában szerzett több mint tízéves tapasztalat
eredményeként egy hosszútávon használható, sokoldalúan bővíthető, megjelenésében tetszetős,
felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkező termék született.
A terméknek nem feladata a készletnyilvántartás és raktárkezelés, tehát ilyen tipusú funkciókat
nem tartalmaz.
A program az általános, irodai adatfeldolgozás gyakorlati kiszolgálását valósítja meg, „kihegyezve”
a számlakészítés valamint a pénztárvezetés folyamatára.
A kezelőfelület is kétrétegű, az egyik egy leegyszerűsített, ún. „bice-bóca” felület, mely elsősorban
azoknak való, akik még csak most ismerkednek a programmal, hiszen itt a program szinte „kézen
fogja” a felhasználót a munka során, a másik felület pedig a „virtuózoknak” való, ahol már speciális
beállítások, kontírozás, munkaszám rögzítés stb. is megvalósíthatók.

Röviden essen szó a rendszerelemek lehetőségeiről, jellemzőiről:
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NAV online számla adatszolgáltatás és monitoring-nyomkövetés biztosítása
Többfelhasználós kialakítás (több számlázó cég kezelhető egy programmal)
Tetszőleges számú bankszámla és házipénztár nyitható a pénzügyi teljesítések számára
Több mint 20 db. beépített törzs (vevők, beszállítók stb.) segíti a gyors adatrögzítést
A nyomtatás előtt a képernyőn íráskép jeleníthető meg
Sokoldalú analitika, lekérdezés
Kontírozás
Áfa lista
Munkaszám szerinti kigyűjtés
Késedelmi kamat számítás
A számlákon, beállítástól függően két pénznem is használható
Tetszőleges nyelvű számla készítése
Kétnyelvű számla beállítástól függően készíthető
A számlán 3 helyen tetszőleges kép, logó helyezhető el
A számla tételek megnevezés szövegrésze többsoros is lehet, nincs korlátozva
A nyomtatáshoz minden nyomtató használható, amely telepítve van a windows alatt
Időszaki pénztárjelentés készítése
Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok készítése, (összeköthetők a kimenő és bejövő
számlákkal)
Bejövő számlák feldolgozása
Banki kivonatok feldolgozása, (összeköthetők a kimenő és bejövő számlákkal)
Adatexport Excell fájlba
Az adatbevitel olyan egyszerű, hogy a számlát garantáltan segítség nélkül is, néhány
percen belül elkíszíti, anélkül, hogy a programot már ismerné.
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Minimális rendszerkövetelmény:
Hardwer : Pentium 300 MHz, SVGA kártya/monitor (800x600 felbontás), 128 MB RAM, egér,
Lézer / tintasugaras nyomtató (az íráskép jó minőségének érdekében.)
Software : Microsoft Windows 95/98/NT/2000 /XP/VISTA/Windows 7/8/10

Termékeinket úgynevezett „Átalánydíjas Verziókövetés” konstrukcióval lehet beszerezni. Ennek
lényege, hogy éves időszakokra megállapított átalánydíj megfizetésével, a program megvásárlása
nélkül használhatja termékeinket. Tulajdonképpen ez egy folyamatos garanciális használatot tesz
lehetővé, valamint biztosítja a jogszabályváltozások szerinti ingyenes frissítéseket is.
Az éves díjat szolgáltatási évenként (a megrendelés napjától számított egy év), a fordulónap
hónapjának ötödik napjáig számlázzuk ki. Az első év a termék leszállításakor kerül kiszámlázásra.
A jogokat és kötelezettségeket (szolgáltatás, licencjogok, felmondás, stb.) külön szerződésben
rögzítjük, melynek szövege letölthető weblapunkról (ÁRAINK menüpont=>„atalany.pdf”).
1 db. licenc fogalma-terjedelme: 1 db. gépen történő futtatási lehetőség, valamint 1 db.
számlakibocsátó cég (számla szállítója) megnyitása és bizonylatolása. Amennyiben a házipénztár
modul is megrendelésre kerül, akkor számlakibocsátó cégenként 2 db. házipénztár nyitási
lehetőséget tartalmaz a licenc. Ez nem technikai, csak licencjogi korlát. Újabb licenc vásárlásával
további házipénztárak (2 db./licenc) fizethetők elő. Az elkészíthető számlák, bizonylatok száma
nem korlátozott.
Kiemeljük új, „NAV online számla” szolgáltatását a programnak, melynek jellemzőiről és
felhasználási szabályairól a weboldalunkról letölthető tájékoztatóinkban olvashat:
 http://www.vibastile.hu/programok/helpek/euron/NAVfelhasznaloi.doc
 http://www.vibastile.hu/programok/helpek/euron/NAVfelhasznaloi_szolgaltatoi.doc

EurOn Magic programmodulok előfizetési árai (a modulok külön-külön is előfizethetők):

1., EurOn kimenő számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás programmodul:
 A programhoz ajándékba adjuk az „EurOn banki pénzügyi teljesítések” programmodult.
 A programhoz ajándékba adjuk az „EurOn borítékok címzése a számlákhoz”
programmodult.
• éves átalánydíjas előfizetési díj:
o 34,000 Ft.+Áfa/év

2., EurOn Házipénztár programmodul:
 A „Házipénztár” programmodul éves díjából 50% árengedményt adunk a „Kimenő
számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás” programmodul megrendelése
esetén (akció lejár: 2020. június 30.).
• éves átalánydíjas előfizetési díj:
o 22,000 Ft.+Áfa/év (kedvezményes ár: 11,000 Ft.+Áfa/év)
3., EurOn bejövő számla feldolgozás programmodul:
 A „Bejövő számla” programmodul éves díjából 50% árengedményt adunk a „Kimenő
számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás” programmodul megrendelése
esetén (akció lejár: 2020. június 30.).
• éves átalánydíjas előfizetési díj:
o 16,000 Ft.+Áfa/év, (kedvezményes ár: 8,000 Ft.+Áfa/év)
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Engedje meg, hogy az érthetőség kedvéért néhány mondatot szóljunk arról, hogy miért szerepel
több program nevében is az „EurOn” szó.
„EurOn Magic” ügyviteli, irodai programunk tulajdonképpen egy több programból egybegyúrt
program, amely kivülről egyetlen programnak látszik, de valójában programcsomag.
Öt alapprogramból áll, melyek ha akarjuk, együttműködnek, egy programként viselkednek, de
külön-külön is használhatók, beszerezhetők, ez esetben a többi programkomponens „láthatatlanná”
válik.
Telepíteni a teljes „EurOn Magic” rendszert kell, majd a regisztráció („élesítés”) módjától függően
„élnek”, vagy nem „élnek” az egyes alprogramok:
o Kimenő számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás programmodul
o Bejövő számla nyilvántartása programmodul
o Házipénztár vezetése programmodul
o Banki pénzügyi teljesítések programmodul
o Borítékok címzése a számlákhoz programmodul
Természetesen a programmodulok a tárolt adatokhoz különböző listázási, leválogatási lehetőségeket
is adnak, ezeket a modulok alapárai tartalmazzák.
Ahol víruskereső program, vagy tűzfal is van, ott javasolt azoknak a beállítása oly módon,
hogy a program könyvtárait ne kontrollálják. A tárolási műveleteket ugyanis ezek az
ellenőrző funkciók lassítják, sőt meg is „akaszthatják”.
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
A szerződést két példányban, az első éves számlát, a NAV tanúsítványt postai úton juttatjuk el.
a./ postai utánvétel:
Amennyiben az előfizetési díjat utánvétellel teljesíti, akkor a megrendelést követő 48 órán belül
elsőbbséggel postázzuk a küldeményt.
Ez esetben a fenti árakhoz egy egyszeri ún. postázási díj adódik, melynek összege: 2,400 Ft+Áfa.
b./ előre utalás:
Előre utalás esetén lehetőség van az igazolás elküldése után az azonnali letöltésre és
regisztrációra(használatra).
Ez esetben postázási díj nélkül juttatjuk el a szerződést, számlát, segédanyagokat.
Kiszállási díjak:
• Budapest területén 9,000 Ft.+Áfa
• Vidékre 200 Ft+Áfa/km (oda-vissza út fizetendő, minimum 9.000 Ft.+Áfa)
Oktatás, karbantartás óradíja:
• 9,000 Ft+Áfa
A PROGRAMUNKHOZ A PÉNZÜGYI RENDELETEKNEK MEGFELELŐEN
TANÚSÍTVÁNYT ADUNK KI, VALAMINT SEGÉDDOKUMENTÁCIÓT BIZTOSÍTUNK.
PROGRAMUNKAT LETÖLTHETI WEBLAPUNKRÓL ÉS KIPRÓBÁLHATJA!
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A letöltés és telepítés lépései:

1. Lépjen fel a www.vibastile.hu weblapunkra (pl.: internet explorer)
2. A weblaplap fejlécében keresse meg a LETÖLTÉS nyomógombot (a vízszintesen, egy sorban
elhelyezkedő, rozsdabarna téglalapok közül a második), és klikkeljen rá.
3. A képernyő középső sávjában megjelenő új felületet kezdje el felfelé görgetni addig, amíg az
egyes programokat jelképező kicsi képeket, ikonokat meg nem látja.
4. A megfelelő program ikonja mellett találja meg az adott program telepítő anyagára utaló
szövegsort, arra kell rákattintani (FULL DEMO telepítő anyag).
5. A letöltést jelképező sorra történő rákattintás után az Ön böngésző programja megjelenít egy
ablakot, amelyen a FUTTATÁS lehetőséget kell választania (böngésző típustól függően ez
elmaradhat, lehet, hogy automatikusan megkezdődik a letöltés. Ilyenkor a letöltést követően, a
letöltött fájlra kattintással el kell indítani a telepítést). Amennyiben a letöltés-telepítés során
további kérdést kapna, mindig jóváhagyólag kell válaszolnia, pozitív irányba kell terelgetnie a
folyamatot.
6. Ha a letöltés nem sikerül, akkor a helyi védelem (pl.: tűzfal) nem engedi végrehajtani a
műveletet. Ez esetben kérjen segítséget.
Minden megrendelést a megrendelés napján e-mailben visszaigazolunk.
Ha a visszaigazolást nem kapja meg, akkor mi sem kaptuk meg az Ön megrendelését.
Szoftvereinket megrendelheti a weblapunkon található megrendelő űrlap kitöltésével, az itt közölt
megrendelő minta segítségével, de saját készítésű, email vagy postai úton eljuttatott írásos
megrendelővel is.
A lényeg az, hogy az itt felsorolt cégadat rovatok szerepeljenek benne. A mintától eltérően
természetesen, értelemszerűen meg kell nevezni valamennyi programot, amennyiben több szoftver
beszerzéséről van szó.
A küldeményben elhelyezzük a szerződést két példányban, az első időszakról szóló számlát, egyéb
segédanyagokat.
------------------------M E G R E N D E L É S (minta 2 modul megrendelése esetén)----------------A mai napon megrendeljük Önöktől az „EurOn Magic” program:
 Kimenő számla készítése és NAV online számla adatszolgáltatás,
 Házipénztár,
programmodulokat, 1 db. számítógépre, 45,000 Ft+Áfa kedvezményes éves verziókövetési
átalánydíjas előfizetéssel.
A termékeket internetről töltjük le, az előfizetési díjat előre utalással teljesítjük.
(Ha az előre utalás helyett postai utánvételt választ, akkor az utolsó mondat helyett: „A termékeket
internetről töltjük le, az előfizetési díjat postai utánvétellel (2,400 Ft+Áfa postázási díjért)
teljesítjük.”)
Fizetési mód: előre utalás
Szállítás: internetről letöltés
Vevő neve: Dr Kiss És Társa Ügyvédi Iroda.
Vevő címe: 1095 Budapest, Mester u. 35.
Postázási cím: ugyanaz.
Adószám: 12345678-2-13.
Telefon: 06 1 2345-524.
Mail: kiss@lawoffice.hu
Dátum, a megrendelést leadta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Köszönjük érdeklődését, továbbra is forduljon hozzánk bizalommal.
További sikeres munkát kívánunk!
Üdvözlettel,

ViBaStile Kft., 2020.01.01.

