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A PROGRAM RENDELTETÉSE

A Közúti Hídmérleg Nyilvántartó Program alkalmas minden olyan elektronikus mérleg
forgalmának automatikus rögzítésére, amely digitális kimenettel rendelkezik, az alkalmazott
mérlegműszer pedig soros RS 232 kimenettel van felszerelve.

A Közúti Hídmérleg Nyilvántartó Program közúti hídmérlegek forgalmának rögzítésére
szolgál. Egy-egy méréshez számtalan adatot tárolhatunk ( rendszám, mérés típusa, 1. és 2.
mérés eredménye, göngyöleg tömege, szeméttartalom, víztartalom, törtszem tartalom,
technológiai veszteség, tisztítási díj, szárítási díj, termék, ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan,
hova, megjegyzés ), ezekből mérlegjegyet készíthetünk és nyomtathatunk. A mérések adatait
később visszakereshetjük, megjeleníthetjük képernyőn vagy nyomtatón.

A különböző adatokat ( termékeket, ügyfeleket, szállítókat, rendszámokhoz tartozó
tömegadatokat, honnan adatokat, hova adatokat és göngyölegeket ) tartalmazó adatbázisokat
karbantarthatjuk : módosíthatjuk, új adatokat rögzíthetünk bennük, az adatokat képernyőre
vagy nyomtatóra listáztathatjuk.

A mérési adatokból összesítő listákat készíthetünk képernyőre vagy nyomtatóra különböző
szempontok szerint. A keresési szempontokat időpont, rendszám, méréstípus, termék, ügyfél,
szállító, honnan és hova adat szerint határozhatjuk meg. Lehetőségünk van tételes lista
megjelenítésére képernyőre és nyomtatóra is.
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A PROGRAM RENDSZERIGÉNYE

Processzor : A program futtatásához egy minimum Pentium II-es, 450 MHz-es processzorra
( CPU ) van szükség, de ajánlott a Pentium III-as, legalább 850 MHz-es processzor
használata.
Operációs rendszer : A program futtatásához legalább Windows 98 operációs rendszerre van
szükségünk, de ha lehetőségünk van, inkább használjuk a Windows XP operációs rendszert
( a program fejlesztése is ezen történt ).
Memória : A memória ( RAM ) mérete legyen legalább 128 Mbyte, de ajánlott a 256 Mbyte-
os egység.
Háttértárolók : A program telepítéséhez CD-ROM meghajtó szükséges. A telepítő lemez
állományai is CD-n kerülnek átadásra. A program működésének helyszínen történő
bemutatása szempontjából javasolt még működő USB port is számítógépünkön. Az adatok
tárolására átlagosan egy legalább 100 Mbyte-os helyre van szükség a számítógép
winchesterén ( HDD ).
Képernyő : Legalább SVGA monitor szükséges színes grafikus üzemmódban. A program a
képernyőt minimálisan 800x600-as felbontásban használja, 640x480-as felbontásban a
használat körülményessé, kényelmetlenné válik ( a mai képernyőknél azonban már igen ritka
ennek a felbontásnak a használata ).
Nyomtató : Bármilyen olyan nyomtató használható a programhoz, amely Windows operációs
rendszer alatt képes működni. A nyomtató telepítése és zavartalan működése Windows-
specifikus, a program feltételezi, hogy a kívánt nyomtató megfelelően telepítve van az adott
operációs rendszerhez. A programhoz leginkább javasolt egy olcsó lézernyomtató beszerzése
A4-es méretű lapok használata mellett.
Egyéb eszközök : Egér használata erősen ajánlott, ezen kívül számítógépünkön szükség van
még egy ún. 9 pólusú működő soros kommunikációs portra ( ez van összekötve a
mérlegműszerrel ) és egy ún. párhuzamos kommunikációs portra vagy USB nyomtató esetén
egy USB portra ( ez kell a nyomtatáshoz ).
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A PROGRAM INDÍTÁSA, BEJELENTKEZÉS

A rendszer indítása

Ha rendszerünk teljesen kikapcsolt állapotban van, tehát a számítógép, a nyomtató és a
mérlegműszer sincs bekapcsolva, akkor az alábbi tevékenységek végrehajtásával aktiválhatjuk
a Közúti Hídmérleg Nyilvántartó Programot illetve annak számítógépes környezetét :

1. Kapcsoljuk be a mérlegműszert !
2. Kapcsoljuk be a nyomtatót !
3. Kapcsoljuk be a számítógépet !

Az operációs rendszer bejelentkezése után az ún. Asztal-on az alkalmazás ikonjára történő
dupla kattintással indul a program ( az említett ikon a program telepítése során kerül az
Asztal-ra ).

A bejelentkezési képernyő

A program indítása után a bejelentkezési képernyő jelenik meg a program tulajdonosának,
a mérleg szállítójának illetve a program forgalmazójának adataival. Ezen az ablakon
megjelenik még a számítógép „belső órája”, az aktuális dátum és időpont.

A mérlegjegyen és az egyéb listákon a dátum és az időpont szerepelni fog. Ezek az adatok
lényegesek, ezért gondoskodni kell ezek pontosításáról. Mint az előbb említésre került, a
program a számítógép saját rendszeridejét használja óraként, ez viszonylag „pontosan jár”, a
dátum gyakorlatilag mindig hibátlan ( természetesen csak akkor, ha azt valaki vagy valami
közben át nem állította ). Amennyiben a felkínált értékeket elfogadjuk, az  gombra
történő kattintással beléphetünk a mérlegprogramba. A dátum és időpont beállítása ( amelyet
a  gomb lenyomásával indíthattunk volna el ) később kerül ismertetésre.
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Mérlegkezelő kiválasztása és jelszavának megadása

A mérlegprogramba történő belépés előtt ki kell választani azt a mérlegkezelőt, aki
dolgozni fog a programmal, és be kell írni annak jelszavát. A mérlegkezelő neve szerepelni
fog a mérlegjegyen, de később is visszakereshető ez az információ.

A mérlegkezelőt az adatbázisunk alapján megjelenő listából választhatjuk ki az egér
segítségével ( ha szükséges, akkor használjuk az ablak jobb szélén megjelenő függőleges
gördítősávot is ). A  gomb megnyomása után ( a  gombbal kiléptünk volna
a programból ) a képernyőn megjelenik egy kisebb ablak, amely az adott mérlegkezelő
jelszavának begépelésére szólít fel.

A jelszó begépelése során a jelszó természetesen nem jelenik meg a képernyőn, azt
„vakon” kell beírnunk. A gépelés befejezését az  gombbal zárjuk le ! ( A 
gomb lenyomása esetén másik mérlegkezelőt választhatunk. )
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Megjegyzés : A program telepítését követően csak egy mérlegkezelő található az adatbázisban, ő az ún.
rendszergazda. Sorszáma, kódja 1, alapértelmezésben pedig nincs jelszava ( ezt az állapotot biztonsági okokból
érdemes minél előbb megváltoztatni ).

A Főmenü

A bejelentkezési képernyő, majd a mérlegkezelő kiválasztása után juthatunk el a
Főmenüre. A Főmenü a program által kínált legfontosabb műveleteket ajánlja fel
végrehajtásra. Az alábbi képernyőn az egér segítségével választhatunk a következő
menüpontokból :

A Mérés bejegyzése választásával egy mérést vihetünk fel adataink közé. Az
Adatállományok karbantartása menüpont segítségével a különböző adatállományokban
tárolhatunk adatokat, azok tartalmát módosíthatjuk, illetve megjeleníthetjük képernyőn vagy
nyomtatón. Az Összesítő listák készítése menüpont választásával tudunk majd összesítő
listákat készíteni a rögzített mérésekről. Az Egyéb menüpontban néhány olyan egyéb művelet
található, mint például a rendszeridő és rendszerdátum beállítása, a program néhány
paraméterének megváltoztatása vagy a program elindítása után megjelenő információs ablak
megtekintése. A Kilépés menüpontra kattintva befejezhetjük munkánkat a Közúti Hídmérleg
Nyilvántartó Programmal.
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MÉRÉS BEJEGYZÉSE

A Főmenü első pontjának választásával juthatunk el a Mérés bejegyzése menüpontba, ahol
egy mérés vagy méréspár legfontosabb adatait tudjuk rögzíteni.

Egy méréshez az alábbi adatokat lehet felvinni :
• rendszám,
• mérés típusa,
• 1. mérés eredménye,
• 2. mérés eredménye,
• göngyöleg tömeg,
• szeméttartalom,
• víztartalom,
• törtszem tartalom,
• technológiai veszteség,
• tisztítási díj,
• szárítási díj,
• termék,
• ügyfél,
• szállító,
• göngyöleg,
• honnan,
• hova,
• megjegyzés.

A továbbiakban tekintsük át lépésről lépésre, hogy mely adatokat hogyan rögzíthetjük a
mérés bejegyzése során, valamint azt, hogy az egyes adatoknál milyen szempontokat kell
figyelembe venni meghatározásukkor. A Mérés bejegyzése ablakban tehát az alábbi adatokat
adhatjuk meg :
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Rendszám

Mikor megjelenik a fenti ablak a képernyőn, először csak a rendszámot tudjuk rögzíteni. A
„Rendszám” szó melletti adatbeviteli mezőbe tudjuk beírni a megfelelő adatot, vagy a mező
végén található „lefelé háromszög”-re kattintva egy legördülő listából azon rendszámok közül
választhatunk, amelyekhez ún. befejezetlen mérés kapcsolódik. A program a kis- és a
nagybetűk között nem tesz különbséget, tehát az „abc-123” és az „ABC-123” ugyanazt a
rendszámot jelöli. A kisbetűkkel begépelt rendszámot a program automatikusan nagybetűssé
alakítja át. Különböző rendszámot jelent viszont az „ABC-123” és az „ABC123”, vagyis a
program kezelőinek ( a legtöbb esetben több emberről van szó ) még a kezdet kezdetén
dönteniük kell a rendszámok begépelésének „módozatáról”. Ha valamit elgépelünk, akkor azt
menet közben most még javíthatjuk. Az adatbevitel végén nyomjuk le a 
feliratú gombot. Ekkor a program az ún. befejezetlen mérések között keres egy ugyanilyen
rendszámú mérést. Ha talál ilyet, akkor ezzel párosítja az új mérést, és második mérésről vagy
befejezett mérésről beszélhetünk. Ha nem talál ilyet, akkor új első mérésről vagy befejezetlen
mérésről van szó. Ha a járművekhez tartozó tömegadatok adatbázisban van ehhez a
rendszámhoz tömegadat ( saját tömeg, önsúly ) tárolva, akkor az is megjelenik a képernyőn a
rendszám mező alatt.

A  gomb lenyomása után az ablakban a rendszámot már nem tudjuk átírni
( ha rájövünk, hogy mégis elrontottuk, akkor vissza kell lépni a Főmenü-re és újból belépni a
Mérés bejegyzése menüpontba ). A méréshez tartozó további adatok felvitelét csak ezután
kezdhetjük meg.

Mérés típusa

A rendszám meghatározása után eldönthetjük, hogy a mérés milyen típusú legyen.
Választani a saját mérés ( ki / be ), a belső készletmozgás és a bérmérés közül lehet. A
választást a „Mérés típusa” felirat melletti legördülő listából tehetjük meg. A 
résznél a „lefelé háromszög”-re kattintva az egér segítségével határozhatjuk meg az említett
adatot. A saját mérés ( ki / be ) típus beszállítás vagy kiszállítás lehet, attól függően, hogy az
első mérés vagy a második mérés eredménye-e a nagyobb. Ha az első mérés eredménye
nagyobb, akkor beszállításról, ellenkező esetben pedig kiszállításról beszélünk. Belső
készletmozgáson olyan méréseket értelmezhetünk, amelyek az adott telephely készleteit
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„házon belül” mozgatják, a telephely összesített készletére nincsenek hatással. Bérmérés alatt
azokat a méréseket értjük, amelyeket külső cégeknek végzünk, például valaki csak azért akar
nálunk mérlegelni, hogy kaphasson egy igazolást arról, hogy hiteles mérlegen mérlegelt.

1. és 2. mérés

A két mérés meghatározása képezi a nettó tömeg kiszámításának alapját. Első vagy
befejezetlen mérés esetében csak az 1. mérést, második vagy befejezett mérés esetében pedig
csak a 2. mérést lehet meghatározni. Attól függően, hogy a megadott rendszámhoz tartozik-e
tára tömegadat a jármű adatbázisban ( a rendszám alatt akkor ez elolvasható a képernyőn )
vagy sem, két vagy három lehetőség közül választhatunk a tömegek meghatározásához :

Műszer lekérdezése ( az  gomb lenyomásával ) : Ebben az esetben a mérlegműszerrel
összekapcsolt számítógépre telepített mérlegprogram lekérdezi a műszer által mutatott bruttó
tömegértéket és azt nagy számjegyekkel kirajzolja a számítógép képernyőjén megjelenő
ablakban. Ha a mérlegen változás történik a tömeget illetően, az a képernyőn is azonnal
megjelenik. Ekkor két lehetőség közül választhatunk. Ha a  gombra
kattintunk, akkor a képernyőn éppen megjelenő tömegadat kerül az 1. vagy a 2. mérés
helyére. A  gomb esetében a korábban meghatározott tömegadat marad
érvényben.
Adatbevitel billentyűzetről ( a  gomb lenyomásával ) : Ekkor billentyűzetről adhatjuk meg a
tömeget egy külön megjelenő kis ablakban, a számbillentyűk segítségével beírhatjuk a kívánt
értéket, amelyet az  gomb lenyomásával zárhatunk le. Ügyeljünk azonban arra, hogy a
mérlegjegyen és az összesítő listákon megjelenhetnek a tömeg meghatározására vonatkozó
információk ( műszerrel határoztuk-e meg, billentyűzetről vittük-e be vagy egy jármű tára
tömegadatát fogadtuk-e el mérésként ). A  gomb lenyomásával megszakíthatjuk az
adatbevitelt, ekkor a korábban meghatározott tömegadat marad érvényben.

Tára tömegadat elfogadása ( az  gomb lenyomásával ) : Ebben az esetben az adott
rendszámhoz tartozó tára tömegadatot fogadhatjuk el mérésként, ha létezik ilyen.

Göngyöleg ( tömeg megadása )

A göngyöleg meghatározására két lehetőségünk van : vagy billentyűzetről írunk be egy
tömegadatot, ami csökkenti majd az első és második mérés különbségét, vagy pedig a
göngyöleg adatállományból választhatunk egy adatot. Ebben a pontban az első lehetőséget
használhatjuk ki :

Adatbevitel billentyűzetről ( a  gomb lenyomásával ) : Billentyűzetről adhatjuk meg az
adott göngyöleg egységtömegét egy külön megjelenő kis ablakban. A számbillentyűk
segítségével beírhatjuk a kívánt értéket, majd a végén nyomjuk le az  gombot. A 
gomb lenyomásával megszakíthatjuk az adatbevitelt, ekkor a korábban meghatározott érték
marad érvényben. Az egységtömeg mellett a kívánt darabszámot is meghatározhatjuk hasonló
módon. Végeredményben ennek a két számnak a szorzata adja majd meg a göngyöleg címén
levonandó összesített tömeget.

Százalékos levonások, egyéb adatok

Százalékos levonást többfajta jogcímen tudunk rögzíteni. Ezekkel a lehetőségekkel tovább
csökkenthetjük a két mérésből és a göngyöleg tömegéből kiszámított nettó tömeget. Ilyen
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például a szeméttartalom, a víztartalom, a törtszem tartalom és a technológiai veszteség miatti
levonás.

A megjelenő kis ablakban ezeken kívül felvihetjük még a tisztítási, valamint a szárítási
egységdíjat, amelyek alapján a program a megfelelő nettó tömegekkel elvégzi a tisztítási és
szárítási díj kiszámítását.

Adatbevitel kezdete ( a  gomb lenyomásával ) : Billentyűzetről megadhatjuk a megfelelő
százalékos vagy egységdíjas értéket egy külön megjelenő kis ablakban, a számbillentyűk
segítségével beírhatjuk a kívánt értéket. Ügyeljünk arra, hogy a tizedesvessző helyén „pont”-
ot használjunk. Ha a szám begépelését az  gombbal zárjuk le, akkor a megfelelő
számítások azonnal végrehajtásra kerülnek és az eredmények meg is jelennek a képernyőn ( a

 gombbal megszakíthatjuk az adatbevitelt ).

Termék, ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan, hova, megjegyzés ( választás adatbázisból )

Termék ( ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan, hova, megjegyzés ) meghatározásához
kétfajta lehetőség közül választhatunk. Kiválaszthatjuk a terméket ( ügyfelet, szállítót,
göngyöleget, honnan adatot, hova adatot, megjegyzést ) adatállományunkból, vagy ha nem
szerepel benne, akkor új termékként ( ügyfélként, szállítóként, göngyölegként, honnan
adatként, hova adatként, megjegyzésként ) felvihetjük azt és kiválaszthatjuk. A meghatározott
termék ( ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan, hova, megjegyzés ) adatai a Mérés bejegyzése
ablakban azonnal megjelennek.

A Mérés bejegyzése ablak alsó harmadán a fent említett adatok külön-külön oldalon
helyezkednek el, ezek között a „füleken” található megnevezésekre kattintva váltogathatunk.
A „Termék” ( „Ügyfél”, „Szállító”, „Göngyöleg”, „Honnan”, „Hova”, „Megjegyzés” ) szó
után található  gomb lenyomásával a képernyőn megjelenik a Mérés bejegyzése - Termékek
( Mérés bejegyzése - Ügyfelek, Mérés bejegyzése - Szállítók, Mérés bejegyzése - Göngyölegek,
Mérés bejegyzése - Honnan adatok, Mérés bejegyzése - Hova adatok, Mérés bejegyzése -
 Megjegyzések ) ablak, ahol az eddig tárolt termékek ( ügyfelek, szállítók, göngyölegek,
honnan adatok, hova adatok, megjegyzések ) megnevezéseit láthatjuk. Ha valamelyikre
rákattintunk a listán belül, akkor a részletesebb adatokat az ablak alsó részében találjuk. Az
alábbi kép a termékek esetében mutatja a képernyő állapotát :
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A listában a gördítősávok illetve az egér segítségével mozoghatunk. Ha megtaláltuk a
megfelelő terméket ( ügyfelet, szállítót, göngyöleget, honnan adatot, hova adatot,
megjegyzést ), akkor kattintsunk rá a megnevezésére, majd nyomjuk le a  gombot.
Az adatkiválasztást bármikor megszakíthatjuk a  gomb megnyomásával, ekkor a
korábban meghatározott termékadat ( ügyféladat, szállítóadat, göngyölegadat, honnan adat,
hova adat, megjegyzés adat ) marad érvényben.

Ha a listában nem találjuk meg a kívánt adatot, lehetőségünk van arra, hogy azt menet
közben felvigyük. Ekkor a Mérés bejegyzése - Termékek ( Mérés bejegyzése - Ügyfelek,
Mérés bejegyzése - Szállítók, Mérés bejegyzése - Göngyölegek, Mérés bejegyzése - Honnan
adatok, Mérés bejegyzése - Hova adatok, Mérés bejegyzése - Megjegyzések ) ablakban az

 gombra kattintva megjelenik a Mérés bejegyzése - Új termék adatainak felvitele
( Mérés bejegyzése - Új ügyfél adatainak felvitele, Mérés bejegyzése - Új szállító adatainak
felvitele, Mérés bejegyzése - Új göngyöleg adatainak felvitele, Mérés bejegyzése - Új honnan
adat felvitele, Mérés bejegyzése - Új hova adat felvitele, Mérés bejegyzése - Új megjegyzés
felvitele ) ablak, ahol új termék ( ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan, hova, megjegyzés )
adatait rögzíthetjük az Adatállományok karbantartása menüben leírt módon ( ez később kerül
részletezésre ). Ha az adatfelviteli ablakot a  gombbal zárjuk be, akkor a
következő sorszámmal ( kóddal ) egy új termék ( ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan adat,
hova adat, megjegyzés ) kerül mentésre adatállományunkban és ez kerül kiválasztásra a
méréshez, míg ha az adatfelviteli ablakot a  gombbal zárjuk be, akkor a beírt
megnevezés a mérlegjegyen még szerepelni fog, a későbbiekben azonban már „csak” az
egyéb termék ( egyéb ügyfél, egyéb szállító, egyéb göngyöleg, egyéb honnan adat, egyéb hova
adat ) gyűjtőkategóriába fog kerülni, az összesítő listákon is így lehet majd látni ( kivéve a
megjegyzéseket, amelyeket teljes egészében tárol a program a mérési adatok között ). Az
adatfelvitelt bármikor megszakíthatjuk a  gomb lenyomásával, ekkor a termék
( ügyfél, szállító, göngyöleg, honnan, hova, megjegyzés ) kiválasztásához alkalmazott Mérés
bejegyzése - Termékek ( Mérés bejegyzése - Ügyfelek, Mérés bejegyzése - Szállítók, Mérés
bejegyzése - Göngyölegek, Mérés bejegyzése - Honnan adatok, Mérés bejegyzése - Hova
adatok, Mérés bejegyzése - Megjegyzések ) ablakhoz térünk vissza.

Megjegyzés : A leírtakból megállapítható, hogy a göngyöleg adatot kétféleképpen tudjuk meghatározni.
Bármelyik lehetőséget is használjuk, az felülbírálja a másikat. Vagyis ha a korábban ismertetett módon a konkrét
göngyöleg egységtömegét és darabszámát írjuk be, akkor az adatbázisból kiválasztott göngyöleg adat törlésre
kerül, ha pedig adatbázisból választunk göngyöleget, akkor a közvetlenül beírt göngyöleg tömegadat veszik el.



Közúti Hídmérleg Nyilvántartó Program

14. oldal

Egyéb lehetőségek az adatok megadása közben és után

Megjegyzés : A megjegyzés rovatba egy legfeljebb 61 karakterből álló szöveget írhatunk,
amely tetszőleges lehet. Akár az adatbázisból választott megjegyzést is tovább szerkeszthetjük
( törölhetünk belőle vagy kiegészíthetjük ).

Mérlegjegy megtekintése ( a  gomb lenyomásával ) : A mérési adatok felvitele
közben, valamint a mérlegjegy nyomtatása előtt megtekinthetjük a nyomtatási képet a
számítógép képernyőjén az említett gomb lenyomásával. Attól függően, hogy mennyi adatot
határoztunk már meg, a mérlegjegy lehet akár „hiányos” is. A képernyőn megjelenő forma
teljes egészében azonos a nyomtatón megjelenő formával ( a nyomtató betűtípusa
természetesen változtathat a képen ). A képernyőn az egér és a gördítősávok segítségével
mozoghatunk. A  gombbal fejezhetjük be a mérlegjegy megtekintését.

Mérés mentése ( a  gomb lenyomásával ) : Ha az összes általunk szándékozott
mérési adatot meghatároztuk, akkor ennek a lehetőségnek a választásával elmenthetjük az
adott mérést, hogy utána mérlegjegyet nyomtathassunk. A  gombra mindaddig
nem tudunk kattintani, amíg néhány alapvetően fontos adatot nem határozunk meg az adott
mérésnél. Figyelembe kell venni a következő szempontokat : első mérésnél meg kell
határoznunk az 1. méréshez tartozó tömegadatot ; második mérésnél meg kell határoznunk a
2. méréshez tartozó tömegadatot, valamint kötelezően ki kell választanunk terméket és
ügyfelet. Ezen adatok bármelyikének hiányában a mentést nem tudjuk végrehajtani.

Ugrás a méréspár 2. részére ( az  gomb lenyomásával ) : Ezt a lehetőséget csak
első mérés esetében használhatjuk. Arra szolgál, hogy ha az adott járművet azonnal újból
mérjük, nem kell visszalépnünk a Főmenüre és onnan újból belépnünk a Mérés bejegyzése
menüpontba, hanem egyből a második méréshez jutunk, egyből meghatározhatjuk a 2. mérés
eredményét. Ennek a műveletnek a gyakorlati alkalmazása lehet például az, ha második
mérésnek a jármű önsúlyát akarjuk kiválasztani adatbázisból, vagy billentyűzetről akarjuk
meghatározni a tömeget. Ekkor nem kell a Főmenü és a Mérés bejegyzése menük között ki-be
lépegetnünk és nem kell a jármű rendszámát sem kétszer megadni.

Mentés új első mérésként is ( a  gomb lenyomásával ) : Ezt a lehetőséget csak
második mérés esetében használhatjuk. Arra szolgál, hogy ha például egy ügyfél több
terméket is akar ki vagy beszállítani, akkor lényegében az egyik méréspár második tömege a
következő méréspár első tömege is egyben. Ilyenkor teljesen felesleges volna az esetleg
korábban meghatározott ügyfél, szállító vagy göngyölegadatokat újból felvinni, hiszen azok
ilyenkor általában nem szoktak változni. Ekkor a méréspár mentésre kerül, mérlegjegy is
nyomtatható, de az adatokkal és a második tömeggel egy új mérés is keletkezik a befejezetlen
mérések adatállományban, ahol az első mérés eredménye éppen az előző mérésnél
meghatározott második tömeg lesz.

Vissza a Főmenüre ( a  gomb lenyomásával ) : A mérés bejegyzését bármikor
megszakíthatjuk az erre a gombra történő kattintással.

Nyomtatási lehetőségek

Ha az összes általunk szándékozott adatot meghatároztuk egy méréshez, akkor a mentést
követően lehetőségünk nyílik mérlegjegy nyomtatására. A  gomb
lenyomásával továbbra is vissza tudunk lépni a Főmenüre.

Mérlegjegy nyomtatása : Mérlegjegyet tudunk nyomtatni a kívánt példányszámban, amelyet a
megjelenő ablakban tudunk beállítani.
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ADATÁLLOMÁNYOK KARBANTARTÁSA

Ha a Főmenüben az Adatállományok karbantartása menüpontot választjuk ki, akkor a
különböző adatbázisokban végezhetünk műveleteket, módosításokat. Új adatot tárolhatunk,
egy régebbi adatot módosíthatunk, megjeleníthetjük azokat képernyőn vagy nyomtatón.
Régebben tárolt méréseket kereshetünk vissza.

A Befejezetlen mérések visszakeresése és karbantartása menüpont választásával a
befejezetlen ( első ) mérések adatait jeleníthetjük meg képernyőn, illetve törölhetünk ezen
mérések közül. Néhány adaton módosítást is végezhetünk.

A Befejezett mérések visszakeresése és karbantartása menüpont segítségével a befejezett
( második ) mérések adatait jeleníthetjük meg képernyőn, valamint néhány adaton módosítást
is végezhetünk. A Befejezett mérések visszakeresése és karbantartása ( csak rendszergazda )
menüpontban ezen felül még törölhetünk is a mérésekből, igaz, ezt csak a rendszergazdai
jogosultsággal rendelkező személy teheti meg.

A Termékek adatainak karbantartása, az Ügyfelek / szállítók adatainak karbantartása, a
Járművekhez tartozó tömegadatok karbantartása, a Göngyölegek adatainak karbantartása, és
a Honnan / hova adatok karbantartása menüpontok segítségével a megfelelő adatbázisban
végezhetünk módosításokat : új adatot tárolhatunk, egy korábban tárolt adaton módosítatunk,
valamint megjeleníthetjük azokat képernyőn és nyomtatón. Ezen menüpontok kezelése
nagyon hasonló egymáshoz, így ennek bemutatása egyszerre fog történni, külön kiemelve
egy-egy adat speciális tulajdonságait. Végül pedig ugyanezeket a műveleteket végezhetjük el
a Mérlegkezelők adatainak karbantartása ( csak rendszergazda ) menüpontban, igaz, ezt csak
a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező személy teheti meg.

Az alábbiakban tekintsük át részletesebben az egyes adatbázisok kezelését !

Befejezetlen mérések visszakeresése és karbantartása

Ebben a menüpontban azoknak a befejezetlen ( első ) méréseknek az adatait tudjuk
megjeleníteni képernyőn, amelyekhez még nem tartozik második mérés, tehát azok a
járművek szerepelnek itt, amelyek még nem jöttek vissza második mérlegelésre.
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A képernyőn az adatok ugyanúgy helyezkednek el, mint a mérés bejegyzése során. A
mérések között az  és a  gombok lenyomásával lépkedhetünk,
előbbi gomb segítségével az eggyel korábbi, utóbbi gombbal pedig a következő ilyen mérésre
ugorhatunk.

Ennek a funkciónak a gyakorlati alkalmazása lehet például, amikor nap végén szeretnénk
megnézni azon járművek listáját, amelyek nem jöttek vissza második mérlegelésre. Ennek
több oka lehet : például az, hogy a teherautó mondjuk vidékre szállított és csak másnap fog
visszajönni.

A százalékos levonásokat, valamint a tisztítási és szárítási egységdíj adatokat lehetőségünk
van módosítani, ha az  gombra kattintunk. Ekkor a „Levonások” szó mellett
található  gomb megjelenik a Mérés bejegyzése képernyőn, és erre kattintva változtathatjuk
meg a kívánt adatokat.

Lehetőségünk van arra is, hogy egy befejezetlen mérést töröljünk az adatok közül.
Jelenítsük meg a képernyőn a fenti módszerrel azt a mérést, amelyet törölni szeretnénk, majd
kattintsunk a  gombra. A képernyőn ezután megjelenik még egy biztonsági
kérdés a törléssel kapcsolatban, amelyre igenlő vagy nemleges választ adhatunk. Ettől
függően vagy végrehajtásra kerül a törlés vagy nem.

Befejezett mérések visszakeresése és karbantartása

Ennek a menüpontnak a segítségével bizonyos szűrési feltételeknek megfelelő befejezett
( második ) mérések adatait tudjuk megjeleníteni képernyőn. A szűrési feltételek megadására
itt nem térnénk ki, az Összesítő listák készítése menüpont leírásában ez részletesen szerepelni
fog.

A feltételek megadását a  gombra történő kattintással fejezhetjük be, ekkor
a keresést követően megjelennek a képernyőn az adott feltételeknek megfelelő befejezett
( második ) mérések adatai.

Az adatok ugyanúgy helyezkednek el, mint a mérés bejegyzése során. A mérések között az
 és a  gombok lenyomásával lépkedhetünk, előbbi gombbal az

eggyel korábbi, utóbbi billentyűvel pedig a következő ilyen mérésre ugorhatunk.
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Ennek a funkciónak a gyakorlati alkalmazása az, hogy bizonyos szűrési feltételeknek
megfelelő mérések adatait tudjuk időben visszafelé haladva megtekinteni a képernyőn.

A százalékos levonásokat, valamint a tisztítási és szárítási egységdíj adatokat lehetőségünk
van módosítani, ha az  gombra kattintunk. Ekkor a „Levonások” szó mellett
található  gomb megjelenik a Mérés bejegyzése képernyőn, és erre kattintva változtathatjuk
meg a kívánt adatokat. Módosíthatjuk a göngyöleg adatokat is.

Az adatbázisban nem törölhetünk mérési adatokat ( erre csak a rendszergazdának van
lehetősége a következő menüpontban ). Mindössze azt tehetjük meg ( a fent említett adatok
módosításán kívül ), hogy az éppen képernyőn lévő mérés adatait meg tudjuk nézni
mérlegjegy „formátumban” is. Ki kell azonban emelni, hogy ha korábban nem adatbázisból
választottunk például egy terméket, hanem billentyűzetről vittük be ehhez a méréshez, akkor
nem a termék nevét fogjuk most már látni, hanem az egyéb termék megnevezést.

Befejezett mérések visszakeresése és karbantartása ( csak rendszergazda )

Ennek a menüpontnak ugyanaz a szerepe, mint az előzőnek ( és ugyanúgy is működik ),
annyival kibővítve, hogy csak a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező személy törölhet a
befejezett ( második ) mérések adataiból. A menüpont választásával először meg kell adni a
rendszergazdai jogosultsággal rendelkező személy jelszavát, majd ezt követően lehet
módosításokat végrehajtani az adatbázisban.

A törlést a következőképpen lehet végrehajtani : jelenítsük meg a képernyőn az előző
pontban vázolt módszerrel azt a mérést, amelyet törölni szeretnénk, majd kattintsunk a

 gombra. A képernyőn ezután megjelenik még egy biztonsági kérdés a
törléssel kapcsolatban, amelyre igenlő vagy nemleges választ adhatunk. Ettől függően vagy
végrehajtásra kerül a törlés vagy sem.

Megjegyzés : A törlés nem jelent fizikai törlést. Lemezünkön rajta marad az adott mérés ( csak a mérés
érvényességére utaló egyik mező kap másik értéket ), de a „hétköznapi” mérlegkezelő már nem fogja látni a
program egyik részében sem. Sőt a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező személy is csak akkor látja, ha a
mérési adatokat kiíratta szöveges állományba és például a Windows Excel nevű táblázatkezelőjében megnyitotta
ezt a szöveges állományt.

Termékek, Ügyfelek / szállítók, Járművekhez tartozó tömegadatok,
Göngyölegek, Honnan / hova adatok, Megjegyzések karbantartása

A fenti menüpontok kezelése nagyon hasonló egymáshoz, így ennek bemutatása egyszerre
fog megtörténni, külön kiemelve egy-egy adat speciális tulajdonságait.

Ha a fenti menüpontok közül bármelyiket is kiválasztjuk, akkor egy olyan képernyő jelenik
meg, amelyen felsorolásszerűen láthatjuk az adatok megnevezését a nekik megfelelő kóddal
ellátva a sor végén, a képernyő alsó részében pedig a lista aktuális elemének ( amelyen a
kijelölő kék sor áll ) egyéb, részletesebb adatait láthatjuk. A listában az egér és a gördítősávok
segítségével mozoghatunk. Az alábbi képernyő a termékek esetében mutatja be a fentieket :
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Új adat felvétele : Ha az  gombra kattintunk, akkor új adat beírását kezdhetjük meg.
Például termék esetében az alábbi képernyő jelenik meg :

Egy-egy új adatnál a megfelelő adatbeviteli mezőbe történő kattintással kezdhetjük meg a
beírást. Ha közben a  gombbal lépünk ki, akkor a beírt adatok elvesznek. Attól
függően, hogy mely adatbázis adatait listáztuk a képernyőre, az alábbi adatokat adhatjuk meg
és a következő szempontokat kell figyelembe vennünk :

TERMÉK :

• Megnevezése : A termék nevét, megnevezését adhatjuk itt meg, a beírt szöveg hossza
maximum 30 betű lehet.

• Besorolási száma : Ebbe a mezőbe lehet írni tájékoztató jelleggel, maximum 30
karakterben a termék statisztikai besorolási számát vagy vámtarifa számát vagy
bármely egyéb azonosítási számot.
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• Nettó egységára ( forint / q ) : A termék egységárát lehet ide tájékoztató jelleggel
beírni, bár a program nem használja a számolásoknál ezt az adatot.

• Szárítási víztartalom ( % ) : Az adott terméknél azt a víztartalom szintet jelenti,
amelyre alapesetben a szárítás történik.

• Tisztítási díj ( forint / q ) : Az adott terméknél a tisztítási díj egységára rögzíthető ebben
a mezőben a számbillentyűk segítségével.

• Szárítási díj ( forint / q ) : Az adott terméknél a szárítási díj egységára rögzíthető ebben
a mezőben a számbillentyűk segítségével.

ÜGYFELEK / SZÁLLÍTÓK :

• Név : Mivel az ügyfelek és a szállítók azonos típusú adatoknak számítanak, egy
adatbázisban kerülnek tárolásra. Ebben a mezőben az adott ügyfél vagy szállító nevét
írhatjuk be, a megnevezés hossza maximum 30 betű lehet.

• Cím : A cím helyére egy maximum 60 betű hosszúságú szöveget írhatunk.

JÁRMŰVEKHEZ TARTOZÓ TÖMEGADATOK :

• Rendszám : A rendszámot ebben a mezőben adhatjuk meg, hossza maximum 18
karakter lehet ( betű, számjegy, kötőjel, szóköz, stb. ).

• Tömeg ( kg ) : A tára tömeg ( gyakorlatilag a jármű önsúlya ) beírásához a számjegy
billentyűket használhatjuk.

• Az utolsó módosítás dátuma : Ezt a mezőt nem tudjuk felülírni. Ha a rendszámon vagy
a tömegadaton módosítást végzünk ( vagy újat viszünk fel ), akkor a program kiolvassa
a számítógép belső óráját és azt teszi ebbe a mezőbe értékként. Ez az adat csupán
tájékoztató jellegű, arra szolgál, hogy lássuk, mikor volt utoljára módosítva például a
tömegadat. Gondoljunk abba bele, ha egy járműhöz két hónappal korábbi tára
tömegadat tartozik, azt nem szívesen fogadnánk el mérésként. Ekkor még mindig
fennáll annak a lehetősége, hogy lemérjük a járművet és módosítsuk a tömegadatot ( ha
szükséges ).

GÖNGYÖLEGEK :

• Megnevezés : A göngyöleg megnevezése egy maximum 20 betűből álló szöveg lehet,
ezt adhatjuk meg ebben a mezőben.

• Tömeg ( kg ) : A tömeg beírásához a számjegy billentyűket használhatjuk,
értelemszerűen a kilogrammban megadott értéket kell ide beírni.

HONNAN / HOVA ADATOK :

• Megnevezés : A honnan / hova adatok megnevezése egy maximum 25 betűből álló
szöveg lehet, ezt adhatjuk meg ebben a mezőben.

MEGJEGYZÉSEK :

• Megjegyzés : A megjegyzés helyére egy maximum 61 betűből álló szöveget írhatunk,
ezt adhatjuk meg ebben a mezőben.

Ha befejeztük az új adat összes mezőjének kitöltését ( minden mező kitöltése nem kötelező
jellegű ), akkor a  gomb lenyomásával az új adat mentésre kerül
adatbázisunkban és ezzel a képernyőn már korábban is látott kóddal lehet majd rá hivatkozni
a későbbiekben. Ha mégsem akarjuk elmenteni a beírt adatokat, akkor a  gomb
lenyomásával mentés nélkül térhetünk vissza az Adatállományok karbantartása menüre.
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Adat módosítása : Ha az Adatállományok karbantartása ablakban a  gombot
választjuk ki, akkor a listában a kijelölt soron látható tárolt adat módosítását kezdhetjük meg.
A beírásokkal kapcsolatban ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe vennünk, mint ami
az új adat felvételének bemutatásakor ismertetésre került. A módosítások befejezését a

 gomb lenyomásával zárhatjuk le, ekkor a módosított adat mentésre kerül
adatbázisunkban. Ha mégsem akarjuk elmenteni a változtatásokat, akkor a 
gomb lenyomásával mentés nélkül térhetünk vissza az Adatállományok karbantartása
menüre.

Lista nyomtatása : Ha a  gombra kattintunk, akkor az adatokat kinyomtathatjuk egy
példányban.

Mérlegkezelők adatainak karbantartása ( csak rendszergazda )

A Mérlegkezelők adatainak karbantartása ( csak rendszergazda ) menüpontban ugyanazok
a lehetőségek állnak rendelkezésre, mint az előbb felsoroltak, annyi különbséggel, hogy ezt a
menüpontot csak a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező személy használhatja.

A fenti menüpont választásával először meg kell adni a rendszergazdai jogosultsággal
rendelkező személy jelszavát, majd ezt követően lehet módosításokat végrehajtani az
adatbázisban.

A mérlegkezelők esetében az alábbi adatokat adhatjuk meg és a következő szempontokat
kell figyelembe vennünk :

MÉRLEGKEZELŐK :

• Név : A mérlegkezelő nevét adhatjuk itt meg, a beírt név hossza maximum 25 betű
lehet.

• Jelszó : A fenti mérlegkezelő jelszavát kell ebben a sorban megadni. Ezt már az új
mérlegkezelőnek kell beírnia. A szöveg hossza maximum 25 karakter lehet.
Tartalmazhat bármilyen betűt, számot, stb. Gépelés közben a jelszó természetesen nem
jelenik meg a képernyőn, azt „vakon” kell beírni.

• Jelszó még egyszer : Biztonsági okokból a jelszót még egyszer meg kell adnunk és a
két jelszónak egyeznie kell. Ha nem egyezik a két adat, akkor a program erre
figyelmeztet és addig nem tudjuk az új mérlegkezelő adatait elmenteni az adatbázisban,
amíg az egyezőség nem áll fenn.
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ÖSSZESÍTŐ LISTÁK KÉSZÍTÉSE

Ha a Főmenüben az Összesítő listák készítése menüpontot választjuk ki, akkor különböző
szempontok szerint leválogathatjuk a befejezetlen illetve befejezett méréseket és azokat
megjeleníthetjük képernyőn vagy nyomtatón. Lehetőség van az adatokból szöveges állomány
készítésére is, amelyet aztán más programok is használhatnak ( például a Windows Excel
nevű táblázatkezelő alkalmazása ).

A szempontok között szerepelhetnek időbeli korlátozások, de a rendszám, a mérés típusa,
termék, ügyfél, szállító, honnan és hova adatok szerint is kereshetünk a mérések között.

Befejezetlen mérések listája

Mikor befejezetlen mérések adataiból szeretnénk összesítő listát készíteni, különösebb
szempontot nem tudunk megadni a programnak, csak két beállítás közül választhatunk az
alábbi képernyőn :

Meghatározhatjuk, hogy a képernyőn egy-egy mérésnél minden adat megjelenítésre
kerüljön-e vagy csak azok, amelyek a nyomtatás során a papíron is meg fognak jelenni
( nyomtatni lehet az első esetben is, de a sorok szét fognak töredezni, az oldalak pedig el
fognak csúszni ). A mérések leválogatása azután indul, hogy rákattintottunk a 
gombra.

A keresést követően a  gombbal a képernyőn jeleníthetjük meg az adatokat
egy új ablakban, míg a  gombra kattintva a nyomtatást indíthatjuk el egy
példányban.

Befejezett mérések listája

Mikor befejezett mérések adataiból szeretnénk összesítő listát készíteni, már lényegesen
több keresési szempontot tudunk megadni a programnak. Az alábbiakban tekintsük át, milyen
szempontok szerint válogathatunk és az egyes szempontok meghatározásánál mit kell
figyelembe vennünk :
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Kezdő dátum : A kezdő dátum azt az időpontot jelöli, amelytől szeretnénk, hogy a listán
megjelenjenek a mérések. Ez alapértelmezésben az aktuális hónap első napját jelenti. Dátumot
úgy tudunk választani, hogy a dátum melletti „lefelé mutató háromszög”-re kattintva egy
naptárszerű kis ablak jelenik meg a képernyőn, ahol a hónapok között a „balra és jobbra
mutató háromszögek” segítségével mozoghatunk, míg a napot egy egyszerű egérkattintással
érvényesíthetjük.

Végső dátum : A végső dátum azt az időpontot jelöli, ameddig szeretnénk, hogy a listán
megjelenjenek a mérések. Ez alapértelmezésben az aktuális napot ( a mai dátumot ) jelenti.

Rendszám : Ha ebbe az adatbeviteli mezőbe beírunk egy rendszámot, akkor a program csak
azokat a méréseket gyűjti ki, amelyikhez ez a rendszám tartozik. Ha a mezőt üresen hagyjuk,
akkor az alapértelmezésbeli összes rendszám lesz a keresési szempont.

Mérés típusa : A mérés típusa belső készletmozgás, beszállítás, bérmérés, kiszállítás, összes
mérés, saját mérés ( ki / be ), saját mérés ( ki / be ) ( ± ) vagy összes mérés lehet. A felirat
melletti „lefelé mutató háromszög”-re kattintva választhatjuk ki a megfelelő keresési
szempontot. A saját mérés ( ki / be ) és a saját mérés ( ki / be ) ( ± ) között az a különbség,
hogy az utóbbi esetben a beszállítások és a kiszállítások előjelesen adódnak össze.
Alapértelmezésben az összes mérés a keresési szempont.

Csak a nyomtatásban szereplő adat / Minden adat : A kapcsoló segítségével
meghatározhatjuk, hogy a képernyőn egy-egy mérésnél minden adat megjelenítésre kerüljön-e
vagy csak azok, amelyek a nyomtatás során a papíron is meg fognak jelenni ( nyomtatni lehet
az első esetben is, de a sorok szét fognak töredezni, az oldalak pedig el fognak csúszni ).

Termék : Ha termék alapján is szeretnénk szűrőfeltételt megadni, akkor a „termék” szó
melletti  gombra kattintva megjelenik az Adatállományok karbantartása című ablak, ahol a
listából választhatjuk ki a megfelelő terméket ( a korábban leírt módon a gördítősávok, az
egér és a  gomb segítségével ). Ha az  gombra kattintunk, akkor az egyéb
termékek lesz a keresési szempont, vagyis azon termékek lesznek kiszűrve, amelyet a mérés
bejegyzése során vittünk fel és nem tároltunk adatbázisunkban. Alapértelmezésben az összes
termék lesz a keresési szempont.

Ügyfél : Ha ügyfél alapján szeretnénk szűrőfeltételt megadni, akkor az „ügyfél” szó melletti
 gombra kattintva megjelenik az Adatállományok karbantartása című ablak, ahol a listából
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választhatjuk ki a megfelelő ügyfelet. Itt is lehetőség van az egyéb ügyfelek keresési szempont
megadására. Alapértelmezésben az összes ügyfél lesz a keresési szempont.

Szállító : Ha szállító alapján szeretnénk szűrőfeltételt megadni, akkor az „szállító” szó melletti
 gombra kattintva megjelenik az Adatállományok karbantartása című ablak, ahol a listából

választhatjuk ki a megfelelő szállítót. Itt is lehetőség van az egyéb szállítók keresési szempont
megadására. Alapértelmezésben az összes szállító lesz a keresési szempont.

Honnan : Ha a honnan adat alapján szeretnénk szűrőfeltételt megadni, akkor a „honnan” szó
melletti  gombra kattintva megjelenik az Adatállományok karbantartása című ablak, ahol a
listából választhatjuk ki a megfelelő honnan adatot. Itt is lehetőség van az egyéb honnan
adatok keresési szempont megadására. Alapértelmezésben az összes honnan adat lesz a
keresési szempont.

Hova : Ha a hova adat alapján szeretnénk szűrőfeltételt megadni, akkor a „hova” szó melletti
 gombra kattintva megjelenik az Adatállományok karbantartása című ablak, ahol a listából

választhatjuk ki a megfelelő hova adatot. Itt is lehetőség van az egyéb hova adatok keresési
szempont megadására. Alapértelmezésben az összes hova adat lesz a keresési szempont.

Ha minden keresési szempontot meghatároztunk, akkor a  gomb
lenyomásával indíthatjuk el a mérési adatok szűrését. Ekkor a képernyő bal alsó részében
megjelenik, hogy a program a szűrés hány százalékát hajtotta már végre, így könnyen
becsülhető a hátralévő idő. A keresés időtartama természetesen nagyban függ a szempontként
megadott időpontok közötti mérések számától, valamint számítógépünk sebességétől is. Ha a
szűrés megtörtént, akkor az alábbi lehetőségek közül választhatunk :

Megjelenítés képernyőn ( a  gomb lenyomása után ) : Ha ezt a lehetőséget
választjuk, akkor a megadott feltételeknek megfelelő mérési adatokat a képernyőn
jeleníthetjük meg, attól függően, hogy csak a nyomtatásban szereplő adatok vagy a minden
adat lehetőséget választottuk a keresési szempontok megadásánál.

Megjelenítés nyomtatón ( a  gomb lenyomását követően ) : Ebben az esetben a
megadott feltételeknek megfelelő mérési adatok tételesen kinyomtatásra kerülnek.
Természetesen a papír szélessége miatt egy-egy mérésnek nem fér el minden adata egy-egy
sorban, de a legfontosabb adatok nyomatásra kerülnek.

Új szempont megadása ( az  gomb segítségével ) : Az erre a gombra történő
kattintással új listázási szempontokat adhatunk meg, mégpedig az előzőekből kiindulva, tehát
ha csak például egy másik terméket szeretnénk választani, de például az ügyfél, szállító vagy
dátum adatokon nem szeretnénk változtatni, lényegesen egyszerűbb dolgunk van, mint mikor
először a Főmenüből léptünk be ide.

Befejezetlen mérések kiírása szöveges állományba

Ennek a menüpontnak a segítségével a befejezetlen ( első ) mérések adatait lehet kiíratni
szöveges állományba, amelyet aztán egy másik rendszerrel ( például a Windows 95, 98, stb.
Excel nevű táblázatkezelőjével ) feldolgozhatunk egyéb célból is.

A megjelenő ablakban ebben az esetben nem tudjuk a kezdő és a végső dátumot átállítani,
mindig az összes befejezetlen mérés kiírásra kerül ( általában nem sok ilyen mérés szokott
lenni egyszerre ). Kattintsunk rá a  gombra, ekkor elkezdődik a művelet. A
képernyő bal alsó részében láthatjuk, hogy hány százalékos az adatok feldolgozottsága. A
művelet hossza természetesen egyenesen arányos a befejezetlen mérések számával.

Ha minden mérési adat feldolgozásra került ( azaz a képernyő alsó részén lévő sáv elérte a
100%-ot ), akkor elkészült a szöveges állomány. Alapértelmezés szerint a
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C:\MERLEG.J97\TEXTFILE\elsomer.txt
útvonal és név alatt jön létre a szöveges állomány. ( Az útvonalat a Főmenü Egyéb
menüpontjában A program paramétereinek beállítása ( csak rendszergazda ) részben lehet
megváltoztatni. )

Befejezett mérések kiírása szöveges állományba

Ennek a menüpontnak a segítségével két időpont közötti befejezett ( második ) mérések
adatait lehet kiíratni szöveges állományba, amelyet aztán egy másik rendszerrel ( például a
Windows 95, 98, stb. Excel nevű táblázatkezelőjével ) feldolgozhatunk egyéb célból is.

Első lépésben meg kell adnunk a kezdő dátumot és a végső dátumot. A dátumokat
ugyanazzal a módszerrel kell meghatározni, mint az összesítő listák készítése esetében.

A dátumok meghatározása után nyomjuk le a  gombot, ekkor elkezdődik a
művelet. A képernyő bal alsó részében láthatjuk, hogy hány százalékos az adatok
feldolgozottsága. A művelet hossza természetesen egyenesen arányos a két időpont között
elvégzett mérések számával.

Ha minden mérési adat feldolgozásra került ( azaz a képernyő alsó részén lévő sáv elérte a
100%-ot ), akkor elkészült a szöveges állomány. Alapértelmezés szerint a

C:\MERLEG.J97\TEXTFILE\meresek.txt
útvonal és név alatt jön létre a szöveges állomány. ( Az útvonalat a Főmenü Egyéb
menüpontjában A program paramétereinek beállítása ( csak rendszergazda ) részben lehet
megváltoztatni. )

Az alábbiakban kiegészítésképpen röviden felvázoljuk, hogyan kell ezt a szöveges
állományt megnyitni a Windows 95, 98, stb. Excel nevű táblázatkezelőjével. Válasszuk ki a
Fájl menü Megnyitás parancsát. A Szövegbeolvasó Varázsló elnevezésű ablakon a
következőket kell tenni : A Fájl eredete rublikából válasszuk ki az MS-DOS ( PC-8 ) vagy a
DOS vagy OS/2 pontot ; az adat típusát legjobban meghatározó fájltípus legyen Tagolt ; a
beolvasás első sora legyen 1 ; nyomjuk le a Tovább gombot. A Határoló jelek legyen a tab ; a
szövegjelölő legyen {semmi} ; az Egymást közvetlenül követő határolók egynek számítanak
négyzetet NE ikszeljük be ; nyomjuk le a Kész gombot. Az Excel celláiban megjelenik
minden mérés minden adata. Ha Excel-formátumban szeretnénk elmenteni az adatokat, akkor
válasszuk a Fájl menü Mentés másként parancsát, majd a megjelenő párbeszédpanelen a
fájltípusból válasszuk ki a Microsoft Excel munkafüzet ( *.xls ) sort, a fájlnév mezőbe írjuk be
a megfelelő nevet ( maradhat meresek is ), majd nyomjuk le a Mentés gombot. Ekkor a fájl
már a „szokásos” Windows-Excel formátumban tárolódik lemezünkön.
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EGYÉB

Ha a Főmenüben az Egyéb menüpontot választjuk ki, akkor néhány olyan egyéb műveletet
hajthatunk végre, mint például a rendszeridő és rendszerdátum beállítása, a program néhány
paraméterének megváltoztatása vagy a program elindítása után megjelenő információs ablak
megtekintése.

Az alábbiakban tekintsük át részletesebben az első két menüpontot !

Rendszeridő és dátum beállítása

Ha ezt a menüpontot választjuk ki, akkor beállíthatjuk az aktuális rendszeridőt és
rendszerdátumot. Az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn :

A kis ablak alsó részében láthatjuk az éppen aktuális értékeket. A dátum melletti „lefelé
mutató háromszög”-re kattintva a korábban már bemutatott módon tudunk dátumot választani.
Az időpont esetében az órát, percet, másodpercet külön-külön választhatjuk ki a legördülő
listából. A beállított értékek abban a pillanatban kerülnek érvényesítésre, mikor lenyomjuk az

 gombot. A  gombra történő kattintással a korábbi dátum és időpont marad
érvényben.

A program paramétereinek beállítása

A mérlegprogram néhány általános paraméterét tudja ebben a menüpontban a
rendszergazdai jogosultsággal rendelkező személy módosítani. A paramétereknek négy fő
csoportjuk van : a műszer lekérdezésével, a szöveges állományok adattartalmával, a
mérlegjegy formájának beállításával kapcsolatosak valamint az összesített listák adattartalmát
meghatározó paraméterek.

A fenti menüpont választásával először meg kell adni a rendszergazdai jogosultsággal
rendelkező személy jelszavát, majd ezt követően lehet módosításokat végrehajtani. A
paraméterek négy fő csoportja között a képernyőn megjelenő négy „fül” valamelyikének
kiválasztásával tudunk váltani.
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A program paramétereinek beállítása - Műszer lekérdezése

A műszer lekérdezése során használt paraméterek közül az alábbiakon változtathatunk,
nézzük meg, hogy az egyes paraméterek milyen jelentéssel bírnak és milyen szempontokat
kell figyelembe vennünk megadásuk során :

A használt kommunikációs port : A mérlegműszer lekérdezéséhez használt soros
kommunikációs portot tudjuk itt beállítani. Értéke COM1, COM2, COM3 vagy COM4 lehet,
amelyek között a felirat melletti „lefelé mutató háromszög”-re történő kattintás után lenyíló
listában válthatunk.

Adatátviteli sebesség : A mérlegműszer lekérdezéséhez használt adatátviteli sebességet lehet
itt beállítani. Erre a menüpontra csak akkor van szükség, ha például egy számítógépcsere után
nagyon eltér az új gép sebessége a régitől és / vagy a mérlegműszer ezen paramétere
átprogramozásra került.

Időtúlfutás korlátja : Itt egy ezredmásodpercben megadott értéket lehet beállítani. A paraméter
azt jelenti, hogy a program ennyi ezredmásodpercig vár a mérlegműszer lekérdezésekor, és ha
ennyi ideig sem jön válasz, akkor hibaüzenettel tér vissza. A „felfelé” vagy „lefelé” mutató
háromszögek segítségével a megadott értéket tudjuk növelni vagy csökkenteni 100
ezredmásodperces egységekkel.

Mérés érvényesítése csak nyugalmi állapotban : Ha ezt a kapcsolót bekapcsoljuk
( „kipipáljuk” ), akkor a mérés bejegyzése során a mérés érvényesítése csak a mérleg
nyugalmi állapotában történhet meg.

A program paramétereinek beállítása - Szöveges állományok

A szöveges állományok létrehozásával kapcsolatban az alábbi paraméterek beállítására
nyílik lehetőség a programban :
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Szöveges állományok elérési útvonala : Mint korábban ismertetésre került, lehetőség van a
programban két időpont közötti mérések adatainak kiírására szöveges állományba, hogy azt
egy másik rendszerrel is fel lehessen dolgozni. Az itt megadott útvonal lehet relatív útvonal is
( mint alapértelmezésben a TEXTFILE\ ), de lehet bármilyen abszolút útvonal is, vagy egy
hálózati meghajtó.

Szöveges állomány második mérés után : Ha ezt a kapcsolót bekapcsoljuk ( „kipipáljuk” ),
akkor a szöveges állomány közvetlenül a második mérés befejezése után létrejön, és a fenti
útvonalban meghatározott helyre tárolásra kerül. A szöveges állomány ekkor gyakorlatilag
csak két sorból áll : az első sor a fejléc sora ( azaz a mezőneveket tartalmazza ), míg a
második sor annak az egy konkrét mérésnek a konkrét adatait tartalmazza. A szöveges
állomány neve ilyenkor a mérés sorszámából képződik ( bevezető nullákkal ellátva ). A 123.
sorszámú mérésnél tehát ez a 00000123.txt fájlnevet jelenti.

Szöveges állomány adattartalma : A képernyőn található lista ( amelyben a függőleges
gördítősáv segítségével tudunk lapozni ) tartalmazza a szöveges állományban megjeleníthető
összes adatot. Azt, hogy egy adat szerepeljen-e vagy sem a szöveges állományban, az előtte
lévő kis négyzet „kipipálásával” vagy annak törlésével lehet elérni.

A program paramétereinek beállítása - Mérlegjegy beállításai

Alapvetően egyszerre kétfajta adattartalommal lehet mérlegjegyet nyomtatni. Az egyik az
ún. egyszerűsített mérlegjegy, a másik az ún. teljes mérlegjegy. Mindkettő adattartalmát a
program felhasználója tudja „testre szabni”. Azt, hogy egy adat szerepeljen-e egy
mérlegjegyen vagy sem, a szöveges állomány adattartalmának leírásában megfogalmazott
módon lehet alakítani.

Elsősorban kevés adattartalommal előfordulhat, hogy felmerül annak a lehetősége, hogy
egy A4-es oldalra két mérlegjegyet nyomtassunk. A programban ez is beállítható bármelyik
mérlegjegy esetében. Azt azonban a felhasználónak kell eldöntenie, hogy ezt hogyan alakítja
ki : a nyomtatás betűméretét, a két mérlegjegy közötti sorok számát illetve a papíron a felső
margó méretét neki kell „kitapasztalnia”, figyelembe véve természetesen az adattartalmat.
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A program paramétereinek beállítása - Összesítő listák adattartalma

A befejezetlen illetve a befejezett mérésekről készített összesítő listák adattartalmát lehet
ezen a képernyőn meghatározni a korábban már ismertetett módszer segítségével. Mind a két
esetben beállíthatjuk a képernyőn és a nyomtatón történő megjelenítés adattartalmát.
Értelemszerűen a képernyőre az összes adatot kiírathatjuk, nyomtatásnál azonban az A4-es
lap szélessége korlátokat szab a lehetőségeknek.

Programinformáció

Ha ezt a menüpontot aktiváljuk, akkor az a programinformációs ablak jelenik meg a
képernyőn, amelyet már a program bejelentkezésekor is lehetett látni. A különbség mindössze
annyi, hogy a rendszerdátum és rendszeridő beállítására szolgáló gomb ( a  gomb  ) nem
jelenik meg ezen az ablakon úgy, mint a programba történő belépéskor.
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MELLÉKLET I.

A program menüszerkezete

Mérés bejegyzése

Adatállományok karbantartása

� Befejezetlen mérések visszakeresése és karbantartása

� Befejezett mérések visszakeresése és karbantartása

� Befejezett mérések visszakeresése és karbantartása ( csak rendszergazda )

� Termékek adatainak karbantartása

� Ügyfelek / szállítók adatainak karbantartása

� Járművekhez tartozó tömegadatok karbantartása

� Göngyölegek adatainak karbantartása

� Honnan / hova adatok karbantartása

� Megjegyzések adatainak karbantartása

� Mérlegkezelők adatainak karbantartása ( csak rendszergazda )

Összesítő listák készítése

� Befejezetlen mérések

� Befejezett mérések

� Befejezetlen mérések kiírása szöveges állományba

� Befejezett mérések kiírása szöveges állományba

Egyéb

� Rendszeridő és dátum beállítása

� A program paramétereinek beállítása ( csak rendszergazda )

� A program paramétereinek beállítása - Műszer lekérdezése

� A program paramétereinek beállítása - Szöveges állományok

� A program paramétereinek beállítása - Mérlegjegy beállításai

� A program paramétereinek beállítása - Összesítő listák adattartalma

� Programinformáció

Kilépés
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MELLÉKLET II.

Nyomtatási képek


