
Munkavégzés a WebKönyvelővel

A regisztrációval létrehozott 
- egy felhasználót (ez Ön, mint minden jogosultsággal rendelkező adminisztrátor)
- és egy céget (ez egy szervezet, vagy egyéni vállalkozás, az Ön költségviselője).

I. Első lépések

A saját cégének további beállításait a „Beállítások” menüpontban Önnek kell elvégezni:
1. Számlatükör létrehozása
2. Partnerek felvitele (kihagyható, mert iktatáskor is lehet új partnert felvinni)
3. Bankszámlák beállítása
4. Pénztárak beállítása
5. Tevékenységek felvitele (minimum egynek lenni kell, pl. „Általános”)
6. Termékek (nem kötelező)
7. Egyéb analitikák felvitele (minimum egynek lenni kell, pl. „Ügyvezető”)
8. Üzleti évek kezelése (a tárgyév automatikusan létrejön, de a nyitáshoz szükség lehet az előző 
üzleti év beállítására)
Ha a fentiekkel készen van elkezdheti a könyvelést.

II. A könyvelés menete:

1. Digitalizálja a bizonylatot. Ez lehet szkennelés, fotózás, vagy már eleve így áll rendelkezésre (pl. 
egy PDF-ben kapott számla).
2. Feltölti a bizonylatképet az „Iktatás” >> „Feltöltés” menüpontban.
3. Iktatja a bizonylatot az „Iktatás” menüpontban. (Kép nélkül is iktathat, de azzal elveszíti a 
rendszer kínálta előnyöket: távmunka, stb). Az iktatás során a bizonylatképhez hozzárendeli a 
bizonylattípust és az általános adatokat.
4. A „Könyvelés” menüpontban lekönyveli a bizonylatot. Javasoljuk, hogy itt állítson be sablonokat,
amelyekkel gyorsan és pontosan tud könyvelni. A szupergyors csoportos könyveléshez is szükség 
van a sablonokra.

III. További cégek beállítása és könyvelése

1. A „Beállítások” menüpontban új céget hoz létre.
2. A „Kezdőlap” (házikó) ikonra kattintva kiválasztja az új céget (üzleti évet is kell választani).
A fejlécben mindig látja, hogy melyik cégben dolgozik.
3. Az I. pontban foglaltak szerinti beállításokat elvégzi az új cégre vonatkozóan.
4. A II. pontban foglaltak szerint iktat, könyvel.

IV. További felhasználók és jogosultságok beállítása

Ön mint rendszer adminisztrátor minden létrehozott céghez, minden jogosultságot megkap 
automatikusan.
A további felhasználókat és az azok jogosultságait Ön állíthatja be vagy módosíthatja, törölheti.
Ennek menete:
1. lépés: Új felhasználó felvétele a „Beállítások” >> „Felhasználók” menüpontban.
2. lépés: A felhasználó jogosultságainak beállítása a „Beállítások” >> „Jogosultságok” 
menüpontban.


