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1 OLDAL ELÉRÉSE 
A Telemetria rendszert a következő linken lehet elérni: 

https://telemetria.datrak.hu 

1.1 Belépés az oldalra 
 

Belépéshez a felhasználói email címét és jelszavát kell megadnia, melyet első belépés előtt a 

felügyeleti szolgáltató e-mail-ben küldött meg az Ön részére. 

 

1.2 Elfelejtett jelszó 
 

Elfelejtett jelszó esetében kattintson a „Jelszó visszaállítás” gombra, majd adja meg felhasználói 

email címét. 

  
Ezután az alábbi értesítő emailt fogja kapni a rendszertől: 

https://telemetria.datrak.hu/
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Az e-mailben szereplő linkre kattintva tudja megadni új jelszavát. 

 

Amennyiben a jelszó visszaállítás nem működik, az alábbi e-mail címen tud bejelentést tenni: 

info@datrak.hu 

1.3 Felhasználói tudnivalók 
 

Egy óra inaktivitás után a felhasználót kijelentkezteti a rendszer, új munkamenet indításához 

szükséges újra belépnie.  

 

Jelszó megváltoztatása: 

 

Jelszót a belépés után is meg lehet változtatni. Ehhez nyissa meg a felhasználó profilt a jobb felső 

sarokban lévő háromszögre és a „Saját fiókom” menüpontra kattintva, majd a „jelszó 

megváltoztatása” gombra kattintva egy felugró ablakban adhatja meg új jelszavát: 
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2 FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE 
 

A felhasználók adminisztrátori kezelését kétféleképpen lehet elérni: 

 

1. Kezdőlapon a Globális kezelés rész alatt, a „Felhasználók” gombra kattintva: 

 

 
 

2. Cégen belül az Adminisztráció lenyíló listában a „Felhasználók” gombra kattintva láthatjuk a 

céghez hozzáféréssel rendelkező usereket: 
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2.1 Felhasználó létrehozása 
A felhasználók menübe belépve a felhasználók listája látható: 

 

 
 

A megjelenő felhasználó listában a jobb felső sarokban lévő „Új felhasználó hozzáadása” gombra 

kattintva lehet kezdeményezni az új felhasználó létrehozását. 

A jobb oldalon alul látható, hogy ki és mikor végezte az utolsó módosítást. 
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2.1.1 Felhasználó alapadatainak megadása 

 

 
 

A felhasználó Általános adatai közül a következőket kell megadni: 

1. Kereszt- és vezetéknév 

2. E-mail cím 

3. Felhasználó szerepe: előre meghatározott jogosultságcsoport. A rendszerben az alábbi 

szerepkörök érhetőek el: 

• Vendég – eseményeket, automatákat, termékeket megtekinthet  

• Ügyfélszolgálat – eseményeket, automatákat, termékeket megtekinthet 

• Feltöltő – mint vendég, plusz a közvetlen automata hozzárendelés lehetősége is 

adott (ATR mobilapp csak ezzel a szerepkörrel használható.) 

• Szerviz – automatát szerkeszthet; eseményeket, eladásokat megtekinthet; 

adminisztráció menü elérhető 

• Szervizmenedzser – automatákat, eseményeket szerkeszthet; felhasználókat 

megtekinthet; automatához rendelhet felhasználókat 

• WarehouseManager – automatákat, eseményeket, termékeket megtekinthet; aut. 

árukészletet szerkeszthet 

• KategóriaManager - adminisztráció menü elérhető; riportokat megtekinthet; 

automatákat, termékeket szerkeszthet 
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• Felügyelő - adminisztráció menü elérhető; mindent megtekinthet; automatát, 

felhasználót szerkeszthet 

• Cégadminisztrátor – adminisztráció menü elérhető; automatákat, eseményeket, 

termékeket szerkeszthet 

• Cégvezető – mindenhez van szerkesztési és megtekintési joga a vállalati 

beállításoknak megfelelően 

4. Vállalat 

5. Nyelv – FONTOS, hogy a nyelv magyarra legyen állítva! 

6. Jelszó megadása nem szükséges abban az esetben, ha a felhasználó e-mailben 

automatikusan értesítésre kerül. Lásd 7. pont. 

A jelszó formai követelményei: 

• Minimum 8 karakter hosszú 

• Nem tartalmazhatja a felhasználónevet 

• Tartalmaznia kell kis és nagybetűt, számot és speciális karaktert 

• Nem egyezhet az előző 24 jelszóval 

• Nem tartalmazhat ékezetes karaktert 

7. A „Felhasználó maga választja meg a jelszavát” bejelölésével a felhasználót automatikusan 

generált e-mailben értesíti a rendszer a fiókja létrejöttéről. 
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2.1.2 Webes applikáció testre szabása 

 

 
 

A Webes applikáció testreszabása rész módosítása abban az esetben szükséges, ha pl. egy cégvezető 

több jogosultságot akar adni egy beosztottjának. Itt lehetőség van egyes megtekintési és szerkesztési 

jogosultságok korlátozására vagy engedélyezésére a jelölőnégyzetek segítségével.  

Bizonyos jogosultsági körök más jogosultsági körökre épülnek, azoktól függenek. Ezek a függőségek 

„Függ:” megjegyzéssel vannak a lenti felsorolásban jelölve. 

Lehetséges jogosultságok: 

• Automaták 

o Automaták – automaták alapadatai elérhetők 

o Eszközök – AFE konfiguráció és AP szám elérhető, AFE firmware frissítés és beállítás 

AFE-re küldése lehetséges. Függ: Automaták jogosultság 
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o Automata árukészlet – Automata termékszintek, termékfogyás jogosultság 

elérhetők. Függ: Automaták, Automata planogram, Termékek jogosultság 

o Automata Planogrammok– Automata terméklista elérhető. Függ: Automaták, 

Termékek jogosultság 

o Planogram elemzés: Automata részletező oldalon a Vizsgálat oldal elérését 

szabályozza. 

o Mérő leolvasások: Inaktív funkció 

• Termékek 

o Termékek menü az adminisztrációs menüben elérhető. Függ: Adminisztrációs nézet 

• Felhasználók 

o Felhasználók: A felhasználók menü az adminisztrációs menüben elérhető. Függ: 

Minden egyéb jogosultsági kör. 

o Gép hozzárend.: Felhasználók automatához rendelését engedélyezi. Függ: 

Automaták, Adminisztrációs nézet 

• Események 

o Eseménylisták megtekintését engedélyezi. Függ: Automaták 

• Riportok 

o Áttekintés: Riportok menü Áttekintés oldalát látja. Függ: Automaták, Termékek, 

Készpénz részletek 

o Eladások listája: Riportok menü Eladáslista oldalát látja. Függ: Automaták, Termékek 

o Eladások és bevétel: Riportok menü Eladások és bevétel oldalát látja. Függ: 

Automaták, Készpénz készletek 

o Feltöltési napló: Riportok menü Feltöltési napló oldalát látja. Függ: Automaták, 

Automata árukészlet, Automata planogram, Termékek 

• Készpénzjelentés 

o Cashflow: Készpénzbegyűjtések megtekintését engedélyezi. Függ: Automaták, 

Készpénz részletek 

o Készpénz megfelelőség: Inaktív funkció 

o Készpénz részletek: Árak láthatók. Kiegészítő funkció, önmagában nincs haszna. 

Függ: Automaták. 

• Adminisztráció: Adminisztráció menü elérhető 

• ERP integráció: Inaktív funkció 

 

FONTOS! 

Amennyiben a felhasználó létrehozási jogkörrel is rendelkezik, csak olyan felhasználót tud létrehozni, 

akinek jogosultsági köre maximum a sajátjával egyezik meg. 

2.1.3 Adathozzáférés – Automaták felhasználóhoz rendelésének szabályai 

 

Az automaták felhasználóhoz rendelésével szabályozni lehet az adott felhasználó által elérhető 

automaták számát. Feltöltők, technikusok esetén azokat az automatákat javasolt itt beállítani, 

amelyekkel a felhasználó naponta foglalkozik. 

Az Adathozzáférés menüben 5 lehetőség közül választhatunk: 

• Közvetlen hozzárendelés – az Adminisztráció/Gép hozzárendelése menüpontban a 

felhasználóhoz direkt módon hozzáadott automaták elérése 
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• Összes automata – csak vezetői jogosultsági körök esetén elérhető 

• Egyik sem 

• Hozzárendelése feltétel alapján – beállítható feltételek alapján lehet automatát a 

felhasználóhoz rendelni. Egy új automata és/vagy a kiválasztott feltételnek eleget tevő 

automaták mind automatikusan hozzárendelődnek a felhasználóhoz. Lehetséges feltételek: 

▪ Régió 

▪ Géptípus 

▪ Ügyfelek – Ebben az esetben az ügyfél nevét el kell kezdeni gépelni a 

szövegdobozba, majd a felkínált opciók közül kiválasztani a megfelelőt. 

 
• Klaszter – engedélyezi a felhasználó klaszterhez rendelését. 

2.1.4 Munkaidő 

 
A munkaidő beállításával kiválasztható, hogy mely napokon és milyen időbeosztással dolgozik a 

felhasználó. Lehetőség van újabb időintervallumok megadására, amennyiben a munkaidő több részre 

oszlik. Ezt az „+ adjon meg időintervallumot” gombra kattintva lehet megtenni. A szükségtelen 

intervallumokat a jobb oldali „X” -re kattintva lehet eltávolítani.  
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FONTOS! 

Ennek a beállításnak az útvonalak tervezésénél van jelentősége, ugyanis a felület úgy kalkulálja a 

túratervet, hogy az a felhasználó munkaidejébe beleférjen. 

2.2 Felhasználó tiltása és törlése 

2.2.1 Tiltás 

 

Amennyiben olyan felhasználónak is van hozzáférése a felülethez, akinek jogosultsága már nem 

aktuális (pl.:  kilépett az adott vállalattól), lehetőség van a felhasználói fiók letiltására. A tiltás után a 

felhasználói fiók még visszaállítható marad, adatai nem vesznek el, de bejelenkezésre már nem lesz 

lehetősége. 

A letiltást végző felhasználónak (továbbiakban: felhasználó) legalább cégvezetői jogosultsággal kell a 

rendelkeznie. 

A letiltás lépései: 

1. Adminisztráció > Felhasználók menüre, vagy a Kezdőlapon a Globális kezelés rész alatt a 

Felhasználók gombra kell kattintani. 

2. A lenyíló menüben a letiltandó fiók mellett látható Engedélyezve oszlopban lévő zöld pipára 

kattintva lehet letiltani a felhasználót.  

a. A felületen lehetőség van névre keresni. 

b. A felületen a fiókok listáját az oszlopfejlécekre kattintva lehet rendezni. 

3.  A tiltás után a felhasználó mellett a zöld pipa szürkévé válik.  

 

 

2.2.2 Törlés 

 

A felhasználói fiók törlése a tiltástól annyiban különbözik, hogy ezzel a beavatkozással a fiók nem 

marad visszaállítható, azonban biztonsági okokból a naplózott felhasználói műveletek a törlést 



 
 
Oldal 15 / 74 

 

 

követően is láthatók maradnak a felületen. A törlés előtt a fiókot tiltani kell az előző pontban leírt 

módon. A törlést végző felhasználónak legalább cégvezetői jogosultsággal kell a rendelkeznie. 

A törlés lépései: 

1. Törlendő fiók letiltása. 

2. Adminisztráció lenyíló listában a Felhasználók menüre, vagy a Kezdőlapon a Globális kezelés 

rész alatt a „Felhasználók” gombra kell kattintania. 

3. A lenyíló menüben a törlendő fiók mellett látható Eltávolít oszlopban lévő piros X-re kattintva 

a felhasználó törlésre kerül. 

a. A felületen lehetőség van névre keresni. 

b. A felületen a fiókok listáját az oszlopfejlécekre kattintva lehet rendezni. 

 

3 AUTOMATA MENEDZSMENT 

3.1 Régiók 
 

A Régió azokat a helyszíneket tartalmazza, ahol az automaták üzemelnek, ennek segítségével lehet 

csoportokba rendezni az automatákat.  Régiót az Adminisztráció > Régiók menüpontban az „+Új 

régió” gombbal lehet hozzáadni. Ha egy régió új vagy magas hierarchiaszinten van, a Felettes régió 

üresen marad.  

 
 

Egy régiót törölni a régió sorának jobb oldalán lévő X-re kattintva lehet. Amennyiben a régióban aktív 

automaták vannak, a törlés nem lehetséges. 

3.2 Helyszínek 
 

A helyszínek menüben az automaták fizikai üzemeltetési helyét láthatjuk. Egy helyszínen akár több 

automata is üzemelhet. Helyszíneket hozzáadni a következő menüpontban Adminisztráció > 

Helyszínek az +Új helyszín gombra kattintva lehet. 

3.2.1 Helyszín alapadatai 
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A helyszín aktiválásához pipálja be az oldal tetején található „Engedélyez” jelölőnégyzetet, majd töltse 

ki a helyszín adataira vonatkozó kötelező mezőket: Név, Régió, Cím, Város. 

A további mezők kitöltése nem kötelező: a helyszín helyi felelősének, az üzemeltetési hely 

karbantartójának elérhetőségeit lehet megadni. 

 

 
 

FONTOS! 

• Új üzemeltetési helyszín létrehozása a Telemetria Rendszerben is lehetséges, viszont 
konkrét automatához való hozzárendelése az FSZKR rendszerből indítva történik! 

• A helyszín megadása nem hivatalos adat, nem jelenti annak regisztrálását a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnál. A hivatalosan regisztrált üzemeltetetési cím az automata beállításainál, az 
Adóügyi adatok szakaszban látható. 

3.2.2 Helyszín eladási riasztásainak időkorlátai 

 

A helyszín beállításainál meg lehet adni, hogy a hét mely napjain vásárolnak aktívan rajta, vagy lehet 

számítani vásárlásra. A munkanapok megadásán kívül lehetőség van a munkaidő beállítására is. Egy 

adott napon belül adható meg, hogy hány órától hány óráig van tényleges/lehetséges aktivitás a 

helyszínen. Ha a munkaidő nem egységes, hanem részekre oszlik, lehetőség van további 

időintervallumok hozzáadására az + adjon meg időintervallumot gomb megnyomásával. Az 

intervallumok a jobb oldali piros X-re kattintva törölhetők: 
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A fenti beállítások megadásával szabályozható, hogy mely napokon, milyen időpontok között 

generáljon az automata eladási riasztást, illetve az automatákat úgy helyezze útvonalakra a rendszer, 

hogy az automata feltöltése ne zavarja a munkavégzést. 

3.2.3 Helyszín eladási riasztásainak típusai 

 

A helyszín eladási riasztásait személyre lehet szabni. Itt figyelembe lehet venni, hogy a helyszínen 

működő automatákban milyen fizetési lehetőség van. 

A lehetséges riasztás típusok: 

• Nincs készpénzes eladás: nincs készpénzes vásárlás 

• Nincs Cashless 1: nincs Cashless 1 készpénzmentes vásárlás 

• Nincs Cashless 2: nincs Cashless 2 készpénzmentes vásárlás 

• Nincs Cashless 3: nincs Cashless 3 készpénzmentes vásárlás 

• Nincs eladás: általános vásárlás hiányt jelző riasztás 

Minden riasztási típus kiválasztásakor megadható egy időtartam. Ez az utolsó vásárlás után eltelt 

maximális időt jelenti, mielőtt a rendszer riasztást generálna. Minden (a riasztás típusának megfelelő) 

vásárlás újraindítja a számlálót. Ezek a riasztások csak munkanapokon és munkaidőben alkalmazhatók. 

 

 

3.2.4 Példa riasztási beállításra 

 
Munkanapnak minden nap meg van jelölve, így minden nap érvényesek a riasztási beállítások. 
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Munkaidőnek két időintervallum van megadva: 6:00-12:00 és 16:00-20:00. Tehát riasztások csak 

ebben a két intervallumban generálódnak, ha nincs értékesítés a berendezésből. A készpénzes 

eladásokra egy 2 óra 30 perces türelmi idő van beállítva, ami eltelhet két készpénzes vásárlás között. 

Példa: az első készpénzes vásárlás 6:30-kor történik, viszont a következő csak 9:30-kor történik meg, 

vagyis a telemetria felület (az első vásárlástól számított 2,5 óra múlva) 9:00-kor egy Nincs eladás 

riasztást fog megjeleníteni. Az utolsó készpénzes vásárlás 19:00-kor történik, ezt követően pedig 23:00-

kor vásárolnak az automatán, azonban mivel a munkaidő csak 20:00-ig tart, riasztás nem generálódik. 

3.2.5 Helyszín törlése 

 

Helyszín törlése az Adminisztráció > Helyszínek menüpont alatt végezhető el, az X-re kattintva a 

helyszín sorában. Olyan helyszín, amelyhez aktív automata tartozik, nem tiltható le és nem törölhető. 

 

3.3 Automaták 
Az Adminisztráció > Automaták menüben a vállalatban üzemelő összes automata érhető el, lista 
formában. Az Export gombra kattintva az automaták listája letölthető XLSX formátumban letölthető. 
Az Automaták lenyíló menü segítségével többféle szempont alapján szűrhetjük a gépparkunkat: 

• Automata (neve) 

• AP szám (AFE -W kezdetű azonosítója) 

• Ügyfél 

• NAV regisztrációs szám 

• Klaszter 
 
Egy kiválasztott automata nevére kattintva annak összes adat megjeleníthető. Lásd bővebben az 5.3 
fejezetben. 
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3.4 Automatatípusok 
 

Az automata típusa jelöli a hasonló termékeket árusító automaták egy csoportját pl. Melegital 

automata, Snack automata stb. Az alap típusok definiáltak, de újak létrehozására is lehetőség van az 

Adminisztráció > Automatatípusok menüben az + Új automatatípus gomb segítségével. 

Automatatípust törölni a típus sorában lévő X-re kattintva lehet. Alapértelmezett típus nem törölhető. 
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3.5 Automatakategóriák 
 

Az automatakategóriák egy újabb csoportosítási lehetősége az automatáknak. 

 
 

Új kategóriát felvenni a jobb felső szürke + Új automatakategória gombbal lehet. A felugró ablakban 

meg kell adni a kategória adatait. 

Kategóriát törölni a jobb oldali piros X-re kattintva lehet. 

 

 

3.6 Klaszterek 
 

A klaszterek független automata szervezési egységek, melyekbe üzemelési helyszínek alapján lehet 

automatákat tenni. Segítségével könnyen és gyorsan lehet Feltöltő jogosultságú felhasználókat 

automatákhoz rendelni. 
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3.6.1 Klaszter létrehozása 

 

Klaszter létrehozásához az Adminisztráció > Klaszterek menüben az Új klaszter gombra kell kattintani, 

meg kell adni a klaszter nevét, majd a Hozzáad gombbal véglegesíteni kell a műveletet. 

 

 

 
 

3.6.2 Klaszter adatainak szerkesztése 

 

Klaszter szerkesztésére is lehetőség van. Ehhez a listában a szerkeszteni kívánt klaszter nevére kell 

kattintani. 

 

 
 

A szerkesztési oldalon lehetőség van a klaszter nevének és azonosítójának módosítására, amit a 

mellettük lévő ikonra kattintva lehet megtenni.  
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A megjelenő szövegmezők kitöltése után a zöld pipával lehet a módosítást véglegesíteni, illetve a piros 

ikonnal visszavonni. 

 

 

3.6.3 Automaták hozzárendelése klaszterhez 

 

Automatákat háromféleképpen lehet klaszterhez adni, a fenti legördülő listából választva, majd a 

Hozzáad gombot megnyomva: 

• Automatánként, egyesével 

• Helyszínenként, a helyszínhez rendelt összes automatát hozzáadva 

• Régiónként, a régióhoz tartozó összes automatát hozzáadva 
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Helyszín és Automata választásakor a Klaszter által tartalmazott automatalista fölött egy 

szövegdoboz jelenik meg, amibe beírhatja a helyszín vagy automata nevét: 

 

 
 

Ezt követően a jobb felső Hozzáad gombra kattintva lehet a hozzáadást véglegesíteni. 

 

Régió hozzáadásakor egy felugró ablak jelenik meg a rendelkezésre álló régiók listájával. Itt 

jelölőnégyzetek segítségével lehet régiókat kiválasztani, majd a Hozzáad  gombbal a klaszterhez adni: 

 

3.6.4 Automaták eltávolítása a Klaszterből 

 

Automatákat egyesével és helyszínenként is el lehet távolítani a klaszterből. Az automata oszlopában 

lévő lefelé mutató nyíl megnyomásával lehet az egyes automatákat megtekinteni helyszín és 

régiónként csoportosítva, majd a jobb oldali piros X-szel lehet törölni, megerősítést követően. 
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Egy egész helyszín klaszterből való eltávolításához elég a helyszín sorában lévő jobb oldali piros X-re 

kattintani. 

 

3.6.5 Feltöltő rendelése klaszterhez 

 

A klaszter hatékony használatához egy feltöltőt kell hozzá rendelni. Ezt az adott klaszter sorának jobb 

oldalán, a Műveletek elnevezésű oszlopban az ember ikonra kattintva teheti meg. 

 

 

 
 

A Hozzárendelve oszlopban megjelenő szövegmezőbe kell írni a felhasználó nevét. A zöld pipával 

véglegesíteni lehet a hozzárendelést, a piros behajtani tilos táblával vissza lehet vonni a módosítást. 
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FONTOS! 

Egy felhasználót csak akkor lehet klaszterhez rendelni, ha a felhasználói beállítások ezt engedélyezik. 

Ezekről a beállításokról a 2.1.3 fejezetben található bővebb információ. 

3.7 Termékek 
 

A termékek telemetria-funkció használatának előfeltétele, hogy az automata küldjön termékpozíciót. 

Ennek hiányában az rendszer nem fogja tudni összepárosítani a vásárolt árut az előre definiált 

termékekkel. EXE és BDV kommunikáció esetén csak az AFE egység Price Hold Display üzemmódjában 

elérhető ez a funkció. MDB kommunikációra állítva mindig termékpozícióval együtt érkeznek be a 

vásárlások, míg MDB-Transparent üzemmódban az automata fejlettségi szintjétől függ a 

termékpozíció megléte. 

Termékek létrehozása és használata nem szükséges az üzemeltetéshez, csak egy kiegészítő kényelmi 

funkció, aminek segítségével az üzemeltetők nyomon követhetik a termékek fogyását és az egyes 

automaták valós idejű töltöttségi állapotát. 

 

FONTOS! 

Amennyiben az üzemeltető az alapbeállításban szereplő 27%-tól eltérő áfakulccsal dolgozik, a 

termékek beállítása minden esetben szükséges, hiszen itt tudja a szükséges kulcsot beállítani (Az 

eljárásról bővebb információ a 3.7.1 fejezetben található). 

 

Három fajta termék létezik:  

• Az egyszerű termékek kiadása egyenként, nyilvántartása darab szinten történik.  

• Az összetett termékek több összetevőből állnak, létrehozásukkor recept megadása szükséges-

Ilyen termék lehet pl. a cappuccino, ami víz, kávépor, tejpor hozzáadásával készül. A rendszer 

egy cappuccino kiadásakor a receptúra alapján kalkulálja az egyes összetevők fogyását. 

• A kombó termék több egyszerű termék kiadását jelenti egyszerre. Promóciós céllal 

alkalmazható, amikor egy vásárláskor egy termékből többet ad az automata. 

 

 
 

Termékek létrehozása, módosítása, törlése az Adminisztráció > Termékek menüpontban lehetséges. 

A létrehozott termékekkel további műveletek hajthatók végre a Műveletek címke alatti ikonok 
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segítségével (Áthúzott kör = tiltólistára helyezés, akkor alkalmazandó, ha a termék átmenetileg nincs 

raktáron; pipa = engedélyezés; X = törlés). 

 

3.7.1 Egyszerű termékek 

 

Az Adminisztráció > Termékek > + Új termék menüpontban új termék vehető fel.  

 

  
 

A beállított ár és kapacitás lesz cég szinten a termék alapértelmezett értéke. Ezen kívül lehetőség van 

egyes automatákban egyedi értékek megadására az Automata planogram menüben. Az alábbi 

paraméterek beállítására van lehetőség: 

Név: A termék elnevezése 

Ár: Alapértelmezett ár. Automatánként változtatható. 

Áfakulcs: A termék áfakulcsa. Alapértelmezetten 27%; szükség esetén ettől eltérő érték is beállítható. 

Részletek: Termék leírása 

Beszerzési ár: A termék beszerzési ára 

Kategória: A cég szinten létrehozott termékkategóriák közül választható. 

Külső termékazonosító: A termék egyedi azonosítója, mely importálás és exportálás alkalmával 

hasznos. Nem kötelező a használata.  
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Csomagolás használata: Bekapcsolásával a termékhez csomagolások rendelhetők. A csomagolás 

alkalmazásával az egyes termékszám helyett csomagolás (pl: karton) adható meg, mint felvételi 

mennyiség a feltöltő számára. 

Kapacitás: Alapértelmezett kapacitás. Automatánként változtatható. 

Vonalkód: Termék vonalkódja. 

Életkor vizsgálat: Életkorhoz köthető termékekre. Magyarországon nincs használatban, mivel 

automatából nem árulható életkorhoz köthető termék (alkohol, dohányáru).  

Rövid lejáratú termék: Napokban kell megadni. Az útvonaltervezésnél a látogatás sürgősségét 

befolyásolja. 

Tömeg: Termék tömege. 

Termék helye a raktárban: A termék raktárban elfoglalt pozíciója. Vállalatirányítással kombinálható 

funkció. Az üzemeltetőnek fejlesztési igényt kell leadnia a saját rendszerének integrálásához. Sikeres 

integrálás esetén alkalmazható. Jelenleg nem használt funkció. 

Hossz, Magasság, Szélesség: Termék méretei 

3.7.2 Kombó termékek 

 

Kombó termékek kiadása csak akkor lehetséges, ha az automata is támogatja a funkciót. Amennyiben 

az automata nem képes egyszerre több terméket kiadni, az online felületen létrehozott beállítások 

nem fognak érvényre jutni. Egy kombó termék két vagy több egyszerű termékből áll össze, ez lehet 

ugyanaz a termék vagy két termék kombinációja például csokoládé és üdítő.  
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3.7.3 Összetett termékek 

3.7.3.1 Összetevők 

 

Összetett termékek létrehozásához, először hozzá kell adni a termék összetevőit, annak receptje 

alapján. Az összetevők az Adminisztráció > Termékek menüben vehetők fel, kiválasztva az Összetevők,  

+ Új összetevő gombra kattintva.  

 

  
 

 
Összetevők esetén legfontosabb a név, egység (mennyiség: ml, g vagy darab) és a csomagolás bevitele. 

 
Név: Az összetevő neve. 

Azonosító: Az összetevő egyedi azonosítója. Sok összetevő esetén segít a beazonosításban, de nem 

kötelező kitölteni. 
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Vonalkód: Az összetevő csomagolásának vonalkódja. 

Egység: Az összetevő mennyiségének jelzésére szolgál, lehet gramm [g], darab [db], milliliter [ml]. 

Csomagolás: Az összetevő egy csomagban lévő mennyisége az egység mértékegységében számolva. 

Affect the % of stock occupancy: Az összetevő termékszintje befolyásolja-e az automata összesített 

termékszintjét. 

Tömeg: A csomagolással együtt mért tömeg. Belső irányítási rendszereknél lehet fontos, pl. a járművek 

terhelhetősége miatt. 

Rövid lejáratú termék: Napokban kell megadni. Az útvonaltervezésnél a látogatás sürgősségét 

befolyásolja. 

Csomagolás használata: Bekapcsolásával a termékhez csomagolások rendelhetők. A csomagolás 

alkalmazásával az egyes termékszám helyett csomagolás (pl: karton) adható meg mint felvételi 

mennyiség a feltöltő számára. 

 

Néhány fontosabb összetevő: 

 

 
 

Összetevők törlése a sorok végén Eltávolít elnevezésű oszlop alatt található X-re kattintva lehetséges. 

Ha az összetevőt nem kívánjuk utántölteni, a Feketelista címke alatti ikonra kattintva letilthatjuk azt. 

Ez csak akkor lehetséges, ha az adott összetevő egy automatánál sincs használatban. Ellenkező 

esetben először el kell távolítani minden automatáról az összes terméket, ami tartalmazza az adott 

összetevőt. 

3.7.3.2 Receptek 

Különböző összetevőkből álló termék létrehozásakor - mint például cappuccino - először egy receptet 

kell létrehozni az adott termékhez. A termékek rendelkezhetnek több recepttel is, így rugalmasabbá 

válik új termékek felvétele az automatába (pl. több automata ugyanazt a receptet használja 

cappuccinohoz, de egyes helyszíneken eltérhetnek kávémárkában vagy a felhasznált kávéadag több 

lehet fél grammal). 

Egy termék összetevői a + Recept hozzáadása gombra kattintva adhatók meg a választott terméken 

belül. A felvett recept alatt megjelennek az előre létrehozott összetevők a recepthez, melyeket a 

Hozzáad gomb segítségével vehetünk fel. 
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3.7.4 Termékcsomagolások 

Az egyszerű termék és összetevők beállításainál engedélyezhető csomagolás használata. Ezt 

engedélyezve termék oldalán megjelenik egy Csomagolás oldal.  

 

 
 

A termék csomagolásait tartalmazó oldalon alapértelmezetten az egyedi termék van definiálva. 

Újabb csomagolások természetesen felvehetők a termékhez. Ehhez az oldal alján lévő +Csomagolás 

hozzáadás gombot kell megnyomni. 
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Új csomagolás felvételkor egy új, üres sor jelenik meg a táblázatban. Itt meg kell adni a csomagolás 

nevét. A csomagolásokat előre kell definiálni az Adminisztráció/Csomagolások menüben. Az így 

előre meghatározott csomagolást lehet alkalmazni a termékeknél és összetevőknél, személyre 

szabva a csomagolásban lévő mennyiséget. 

 
 

A csomagolás kiválasztás után, meg lehet adni ennek a termékcsomagolásnak az egyedi azonosítóját, 

illetve vonalkódját. Ezek opcionális paraméterek, de célszerű őket alkalmazni, az egyszerűbb 

azonosítás végett. A csomagolás kötelező paramétere a csomagolási mennyiség (quantity), ahol a 

csomagolás által tartalmazott termékmennyiséget kell megadni, igazodva a termék korábban 

megadott mértékegységéhez. A termékcsomagolás felvételét a jobb oldali zöld pipával lehet 

elfogadni, illetve a piros ikonnal visszavonni. 
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A Default oszlopban lévő pipával az alapértelmezett csomagolást lehet kiválasztani. 

3.8 Termékforgási csoportok 
Termékforgási csoportok segítségével automatikusan megszabható, hogy mely termékeket melyik 

másik termékkel cseréljük le adott időszakokban. Ilyen csoportok definiálását az 

Adminisztráció/Termékforgási csoportok menüpontban lehet megtenni. 

3.8.1 Új csoport létrehozása 

Új csoportot a menüben az + Új termékcsoport megnyomásával lehet indítani. 

 
 

Az így megjelenő lapon megadható a csoport neve, egyedi azonosítója és leírása.  

 
 

Mentést követően, az oldal alján egy lista jelenik meg, ahol termékeket lehet a csoporthoz adni. 
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Egy termék hozzáadásához be kell írni annak nevét a bal oldali mezőbe, illetve ki kell tölteni a 

termékcsere dátumát. Az elsőnek definiált termék forgási dátuma mindig az adott nap. 

FONTOS Csak egyszerű termék adható a termékforgási csoporthoz! 

 

3.8.2 Termékforgási csoport alkalmazása 

A csoportokat előre definiált planogramhoz rendelve lehet használatba venni. Planogramhoz 

rendelni a forgási csoportot a termékeknél megismert eljáráshoz hasonlóan lehetséges. A termék 

megnevezéséhez beírva a csoport nevét, a telemetria felület felajánlja mint planogramhoz 

rendelhető lehetőséget. 

A planogramban szereplő termékforgási csoportok keresztező nyilakkal vannak megjelölve. 

 
 

Ha egy automatához olyan planogram tartozik, amelyben termékforgási csoport is szerepel, az 

automata terméklistájában a csoportban szereplő termék keresztező nyilakkal lesz jelölve. 
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Ha a termékforgási csoportban eljön egy fordulási nap, akkor az automata terméklistájában az új 

termék jelenik, meg, mint feltöltendő elem. Ez a feltöltés egészen addig függőben marad, amíg az 

automatát egy feltöltő meg nem látogatja és a termékeket cseréli és frissíti a terméklistát. 

A termékforgás miatti termékcsere ideiglenesen, a következő napig visszavonható, a termék sorában 

a jobb oldali visszahurkolt nyíllal. Ezt a visszavonás minden nap meg kell ismételni, addig, amíg a 

csere meg nem történik, vagy a csoport nem lesz módosítva. 

 

 

3.9 Planogramok 

3.9.1 Áttekintés 

 

Amennyiben több automatát szeretnénk ugyanolyan vagy hasnló termékkínálattal üzemeltetni, 

érdemes sablonokat, ún. Planogramokat használni. Ezek segítségével elég egyszer felvenni a 

termékpozíciókat egy automatára, majd azt Planogramként mentve hozzáadhatjuk más automatákhoz 

is.  

Az Adminisztráció > Planogramok menü megnyitásával érhető el az elmentett planogramok listája. Itt 

lehetőség van ezeket áttekinteni, illetve a fejlécben lévő legördülő menü és/vagy szövegmező 

segítségével keresni. A legördülő menüben kiválaszthatjuk, hogy planogram, vagy egy termék nevére 

keresünk.  
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3.9.2 Mentés 

 

Miután minden termék fel lett véve a megfelelő paraméterekkel és beállításokkal a Mentés 

Planogramként gombra kattintva menthető az összeállítás.  

 

 

3.9.3 Betöltés 

 

Planogramok felvételére két módon lehetséges: 

 

1. Több automatához párhuzamosan is felvehető egy adott planogram egy időben az 

Adminisztráció > Planogramok menüpontban a Hozzáadás automatához gomb 

segítségével:  
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2. Planogram betöltése másik automatából: 

A Planogram betöltése gomb megnyomása után megjelenő legördülő listából kiválasztás után 

megjelennek a sablonban lévő termékek pozícióval együtt. Ezek a Terméklista betöltése AFE-

re gomb megnyomása után lesznek aktiválva. Az összeállítás módosítható a letöltés előtt és 

után is, viszont minden változtatás után le kell tölteni az AFE-ra az új paramétereket. 
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3.10 Termékkategóriák 
 

A termékkategóriákat felhasználó hozhat létre, melyek elsődleges feladata statisztikák készítésének 

és az automata fenntartásának segítése. Ilyen kategóriák: melegital, hidegital, snack, szendvics. 

Egy termék létrehozásának nem feltétele a megfelelő kategória megléte, de sok termék esetén 

egyszerűbbé teszi a csoportosítást. Termékkategóriákat az Adminisztráció > Termékkategóriák 

menüben, az + Új termékkategória gombra kattintva lehet felvenni, törölni pedig az „Eltávolít” 

elnevezésű oszlopban található X gombbal lehetséges.  

 

 
 

3.11 Áfakulcsok 
 

Az elérhető áfakulcsok az Adminisztráció > Áfakulcsok menüben ellenőrizhetők. Termékhez történő 

áfakulcs beállítás az üzemeltető felelőssége. A zöld jelzés az alapértelmezett áfakulcsot mutatja: ez 

lesz automatikusan beállítva, amikor egy új terméket létrehozunk. Ekkor lehetséges az 

alapértelmezettől eltérő áfakulcs beállítása is (Lásd: 3.7.1 fejezet). Az áfakulcsok automatikusan 

módosulnak, ha hivatalos változtatás történik.  
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3.12 Csomagolások 
Az Adminisztráció/Csomagolás menüben lehet új csomagolásokat felvenni. Ezek általános, 

csomagolás megnevezéseket jelentenek, hogy melyik csomagolás mennyi terméket tartalmaz, azt az 

adott terméknél kell megadni. Ebből adódóan előfordulhat, hogy egy termékből egy Karton 24 db-ot 

tartalmaz, egy másikból csak 12-t. 

 
 

Csomagolást felvenni a jobb felső + Új csomagolás gombbal lehet. A felugró ablakban meg kell adni a 

csomagolás nevét, illetve opcionálisan egy azonosítót. Csomagolást törölni a csomagolás sorában 

jobb oldalin a piros X-re kattintva lehet. 

 

 

3.13 Ügyfelek 
 

Az ügyfelek olyan vállalatok, akikkel az automata üzemeltető szerződéses viszonyban áll és 

automatákat üzemeltet. Ügyfeleket létrehozni az Adminisztráció > Ügyfelek menüben az + Új Ügyfél 
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gombra kattintva lehet. Az ügyfeleket hierarchikus struktúrába is szervezhetjük például abban az 

esetben, ha az automata üzemeltetési joga további értékesítésre kerül.  

 

 
 

A megnyíló ablakban a Név mező kötelezően kitöltendő. Ezen felül lehetőségünk nyílik további 

adatok rögzítésére is.  

Az ügyfél típusa mezőben a megelőzőleg már létrehozott típusokból válaszhatunk, a használni kívánt 

típus nevének begépelésével. Megadhatunk szülő (felettes) ügyfelet, külső azonosítót, címet 

(legördülő listából kiválasztva), valamint helyi kapcsolattartó személyt is. 

 

3.14 Ügyféltípusok 
 

Az ügyfelek kategorizálását az Adminisztráció > Ügyféltípusok menüben az + Új ügyféltípus gombra 

kattintva teheti meg.  
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3.15 Gép hozzárendelése 
Ez a menü a vállaltban üzemelő automaták felhasználóhoz rendelését teszi lehetővé, közvetlen 

módon (pl.: töltő területéhez tartozó automaták összerendelése). Előfeltétel, hogy a kiválasztott 

felhasználó adathozzáférése közvetlen hozzárendelés opcióra legyen állítva (lásd: 2.1.3 fejezet). 

 

1. A lenyíló menüben választhatunk az elérhető felhasználók közül. 

2. A kívánt automatát a bal oldali oszlopban kijelölve, majd a zöld nyíl segítségével a jobb 

oszlopba átmozgatva rendelhetjük a felhasználóhoz. 

3. Automata eltávolítása a piros nyíllal történik, fordított módon. 

 

 
 

4 TERMÉKEK FELVÉTELE AUTOMATÁKHOZ 
 

Az Automaták menüpontban egy automatát kiválasztva a Termékek menüpontban az + Új pozíció 

gomb megnyomásával lehet termékeket hozzáadni az automatához. A Pozíciók ablak tartalmazza az 

automatában lévő, termékekkel ellátott pozíciókat.  

 

FONTOS!  
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Az automatán lévő pozíciószámnak és kiválasztási számnak meg kell egyeznie ahhoz, hogy a rendszer 

helyesen tudja regisztrálni az eladásokat. 

4.1 Termékfajták 

4.1.1 Egyszerű termék 

 

Az „+ Új pozíció” gombra kattintás után felugrik egy üres sor, itt kell megadni a termék adatait. 

 

A Pozíció az automata által küldött termék pozíciója, ez alapján kerülnek párosításra az eladott áruk 

az online felületen beállított termékkel. Ha az automata küld termékpozíciót és árat, az online 

felületen megadott ár csak ellenőrzésre szolgál, az Értékesítések fül alatt az automatán beállított árak 

fognak megjelenni, eltérés esetén pedig egy figyelmeztetés üzenet érkezik. Amennyiben az AFE Price 

Hold Display üzemmódban van, az itt beállított árak lesznek érvényesek. 

A kapacitást és a töltet mennyiséget minden automatára külön meg kell határozni, hogy fogyasztásuk 

követhető legyen. A töltet mennyiség megmutatja, hogy az automatába az adott terméket általában 

meddig töltik, míg a kapacitás az adott pozícióhoz tartozó maximális tárolóképesség. Az OK gombra 

kattintva fejezhető be a termék felvétele. 

Véglegesítés előtt lehetőség van a létrehozott pozíciók visszavonására Visszavonás gomb segítségével. 

 

4.1.2 Összetett termék 

 

Ha egy összetett terméket (pl. cappuccino) adunk hozzá az automatához, annak összetevői is 

automatikusan hozzáadódnak. Ha egy termékhez több recept is tartozik, lehetőség van az 

Adminisztráció > Termékek menüpontban előzőleg létrehozott receptek közül választani. 
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Az összetevőknél ki kell tölteni a Kapacitás és a Töltet Mennyiség mezőket. Ezek véglegesítése a sor 

végén lévő „Műveletek” elnevezésű oszlopban zöld pipával történik. 

  

4.1.3 Kombó Termék 

 

Kombó termékek felvételénél is van lehetőség az előre felvett receptek közül választani. 

 

4.2 Készlet figyelmeztetés 
 

A szerkesztés ikonra kattintva lehet készlet fogyási figyelmeztetést beállítani. Az érvényesítéshez a 

csúszkával beállított értéket a zöld ikonnal el kell menteni. Figyelmeztetés beállítása lehetséges 

termékpozíciókra és összetevőkre vonatkozóan is. Előbbi esetében az automata összesített 

termékszintjére állítható be a figyelmeztetés. Ha bármelyik összetevő az adott szint alá csökken a 

rendszer e-mail értesítést küld a felhasználóknak. 
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Több árlista – amennyiben más árak szükségesek készpénzmentes értékesítésnél. A vállalati 

beállításnak megfelelően lehetséges 2 vagy több, maximum 5 árlistát alkalmazni az 

automatán. Amennyiben több árlista vin itt kiválasztva, termék automatához rendelésekor 

lehetőség van több ár megadására. 

Pozíció mapping – amennyiben állandó eltérés van a Planogram és az automata pozíciói 

között -például az automata nem 1-től kezdi a pozíciók számozását-, a mapping funkcióval 

korrigálható. Itt lehetséges egyedi leképezés megadására, vagy általános eltolás 

alkalmazására. Első esetben termék automatához rendelésekor egy alternatív pozíció is 

beállítható. Ezt a terméklistában a fejlécben megjelenő piros szerkesztés gombra kattintva 

lehet megtenni, a megjelenő alternatív pozícióértékek mezőibe írt értékekkel. 
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A második esetben, a megadott eltolás értékkel fogja korrigálni az ATR a termékpozíciókat 

automatikusan.  

Fontos: Az eltolás érték lehet negatív is, azonban a korrigált termékpozíció nem 

lehet negatív! 

 

Szavatossági idő figyelmeztetés – Rövid lejáratú termékekhez be lehet állítani e-mail 

értesítést a szavatossági idő előtt 2 nappal, 1 nappal vagy aznapra. 

Termékszint figyelmeztetés – Külön összetevőnként és termékenként is be lehet állítani egy 

szintet, ami alatt e-mail értesítést küld a rendszer. 

4.3 Planogram letöltése AFE-re  
 

Legvégül az elkészült planogramot a beállításokkal együtt fel kell tölteni az AFE-ra a Terméklista 

letöltése AFE-re gomb megnyomásával. Ha a letöltés még nincs kész, azt egy Függőben üzenet jelzi a 

módosított tételek mellett. 
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Miután letöltődtek a termékek, az Áttekintés fülön is megjelennek, ahol már a fogyásuk is követhető. 

 

4.4 Törlés és csere  
Pozíció cseréje a Csere  ikonnal lehetséges. A kicserélt pozíció később visszavonható és módosítható. 

 

 

FONTOS! 

Amennyiben az automata terméklistája megváltoztatásra kerül (pozíciók létrehozása, törlése, cseréje, 

termék árának megváltoztatása), az új terméklistát le kell tölteni az AFE-re, a Terméklista letöltése 

AFE-re gomb megnyomásával. Az eseménylistában megjelenő Terméklista frissítve állapot jelzi, ha az 

új árlista sikeresen érvényesült.  
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Pozíciót a jobb alsó sarokban lévő Pozíciók törlése gombbal van lehetőség eltávolítani. Kétféle 

lehetőség adott: vagy az összes pozíciót töröljük egyszerre, vagy egyenként. Ezt akkor kell alkalmazni, 

ha az automatából fizikai úton távolítanak el tárolókat, egyéb esetben célszerűbb, ha csak módosítást 

végzünk.  

5 AZ ATR FELHASZNÁLÓI FELÜLETÉNEK HASZNÁLATA 

5.1 Dashboard  
A Dashboard a főképernyő, mely összesített információkat tartalmaz az vállalati adatokról. A 
főképernyő testreszabása a jobb felső sarokban, a nevünk mellett lévő lenyíló menü Dashboard pontja 
alatt érhető el.  
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A Térképen az automaták saját ikonnal vannak jelölve, és régió szerint szűrhetők. Az ikonok színe az 

az automaták állapotát jelzi. A régió buborékra kattintva a régió státusza látható, melyet a régióban 

található legkritikusabb állapotú automata határoz meg. 

A Gépek állapota modul az automaták státuszát jelzi szín szerint: 

• Riasztás (piros),  

• Figyelmeztetés (narancs),  

• Ok (zöld),  

• Offline (szürke). 

Az Összes gombra kattintva megnyílik az automaták listája. Az Eladások és bevétel szegmens 

grafikonnal mutatja az aznapi bevétel és az elmúlt 7 nap bevételének arányát. 

Az Események szegmensen a legutóbbi eseményekről található információ, így gyorsan 

reagálhatunk a sürgős helyzetekre. 

A Top automaták és top termékek felület megmutatja a cég 5 legkeresettebb automatáját és 

termékét. 

5.2 Automaták 
Az Automaták menüben látható az automaták listája, ami információt nyújt a működési státuszról, 
fiskális státuszról, a telepített automata típusáról, utolsó eladásról, az automata modelljéről és annak 
kapcsolati állapotáról. Technikai állapotuktól függően az automaták szűrhetők az alábbiak alapján: 

• OK (zöld): az automata működőképes  

• Figyelmeztetés (narancs): ismeretlen tartalmú rekeszek 

• Riasztás (piros): egyes automaták és/vagy a fizetési rendszer nem működik (hiba, vagy nincs 

kapcsolat) 

• Offline (szürke): az eszköz és a portál kommunikációja megszűnt  

  

5.3 Automata áttekintése 
Egy kiválasztott automata nevére kattintva az automata Áttekintés oldalára jutunk, ahol általános 
információkat érhetünk el a gép állapotáról. 
 



 
 
Oldal 49 / 74 

 

 

  

5.3.1 Értékesítések 

Az Értékesítések fül alatt az automata által bonyolított eladások láthatók. Szükség szerint szűrhetünk 
időszak, termék vagy a fizetés típusa alapján. (A hatékony lekérdezések érdekében célszerű havi 
intervallumokra lekérni a listát) A riportokat le is lehet tölteni XLSX vagy CSV formátumban. 
 

 
 

5.3.2 Események 

Az Események fül alatt található az adott automatára vonatkozó összes esemény, szűrése az 5.5. 

fejezetben leírtak szerint. 
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5.3.3 Termékek 

Az automatán definiált termékek listája érhető el. Bővebben lásd 3.7 és 4. fejezet. 

5.3.4 Utántöltés 

Ebben a menüben a kiválasztott automatán elvégzett termékfeltöltési műveletek listája látható. Lásd 

még 5.6.5 fejezet. 

 

5.3.5 Általános beállítások 

Adott automatánál a Beállítások fülre kattinva az automata részletes adatait érhetjük el, beleértve 
az adóügyi információkat is. Utóbbiról bővebb információ az 5.4 fejezetben található. 
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5.3.6 Üzemmód beállítás 

Itt az AFE riasztási és telemetria szempontjából releváns beállításai módosíthatók. A nem részletezett 

opcióknak jelenleg nincs funkciója a rendszerben. 

Nincs kapcsolat riasztás beállításánál az ATR riasztás eseményt generál, ha az AFE a megadott 

időtaramon és a helyszín munkaidején belül nem kommunikál. 

 

Hibás ár riasztás készpénzes vásárlásoknál beállítás kikapcsolásával megakadályozható, hogy az ATR 

eseményt generáljon olyan esetben, ha az automata AFE-tól eltérő áron értékesít egy terméket. Ezt 

akkor érdemes csak kikapcsolni, ha az eltérő árak használata elvárt működés. 

 

A Figyelmeztetés ismeretlen pozíció esetén: az automata ismeretlen termékpozíció esetén generált 

figyelmeztetését tiltja vagy engedélyezi. Ez a menüpont akkor érhető el, ha vállalati szinten van 

engedélyezve az opció. Javasolt ennek kikapcsolása, mert az automaták alapértelmezetten AFE-n 

beállított terméklista nélkül üzemelnek, emiatt sok figyelmeztető üzenetet küldhet a rendszer. 

 

Eladási riasztásnál kiválasztható, hogy mely eladástípusok esetén generáljon riasztást az ATR, ha az 

utolsó adott vásárlás után, a Riasztás időzítésnél megadott időintervallumban nem érkezik újabb adott 

vásárlás. A funkció a helyszínnél beállítható riasztáshoz hasonlóan működik (lásd bővebben a 3.2.2 

fejezetben) 
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5.3.7 AFE konfiguráció 

 

Az AFE és az automata sikeres csatlakoztatásához a kommunikációs protokoll, valamint az automata 

és a fizetési rendszerek beállítása szükséges. A két legfontosabb paraméter: Üzemmód és Ár 

üzemmód. Az Üzemmód az automata fizetési rendszerében használt protokolltól függ; azt pedig, hogy 

az árat a felhőalkalmazás, vagy az automata határozza meg, az Ár üzemmód dönti el. 

A kiválasztott működési módtól függően különböző haladó beállítások érhetők el: például az MDB-

AFE-MDB működési mód: 
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Ha elkészültünk a konfigurálással, kattintsunk az AFE konfiguráció mentése gombra. 

 

FONTOS! A létrejött új beállítások érvényre jutásához a konfiguráció kiküldése szükséges az eszközre. 

Ez két eljárással lehetséges: 

• Beállítások küldése AFE-re gomb segítségével (feltéve, hogy az AFE online elérhető állapotban 

van). 

• Az AFE szerviz módba kapcsolását követően az eszközön található i gomb megnyomásával. 

5.3.7.1 Működési mód 

 

● EXE-AFE-MDB – Executive az automata felé és MDB a fizetési rendszer felé. Ebben az esetben 

az AFE master a fizetési rendszer és a VMC felé is. 

● MDB-AFE-MDB – MDB az automata és a fizetési rendszer felé is. Az AFE slave a VMC felé és 

master a fizetési rendszer felé. 
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● EXE-AFE-EXE – Executive az automata felé és a fizetési rendszer felé. Az AFE master az 

automata felé és slave a fizetési rendszer felé. 

● BDV-AFE-MDB – BDV az automata felé, MDB a fizetési rendszer felé. Az AFE master a fizetési 

rendszer és a VMC felé is. 

● BDV-AFE-BDV – BDV az automata felé, BDV a fizetési rendszer felé. Az AFE master a fizetési 

rendszer és a VMC felé is. 

● MDB Transparent-AFE-MDB – MDB az automata és a fizetési rendszerek felé is. Speciális 

üzemmód, csak indokolt esetben használandó. 

5.3.7.2 Árazási mód 

 

● Price on VMC [MDB esetén ajánlott] – az árak az automata vezérlőegységében (továbbiakban 

VMC) vannak definiálva, az automata közvetíti az AFE-nek a választott termék számát (MDB 

esetén) és az árat. Az árváltoztatás csak az automatán lehetséges. 

● Price Hold [kizárólag EXE és EXE-AFE-MDB működési módban támogatott] – Az árakat az AFE 

definiálja, a VMC közvetíti a választott termék számát az AFE-nek, és az kiválasztja a megfelelő 

árat. Az árváltoztatás az online kezelőfelületről is lehetséges. 

● Price Hold Display – Az árakat az AFE definiálja. A VMC közvetíti a választott termék számát 

az AFE-nek, és az kiválasztja a megfelelő árat. Távvezérelt árváltoztatás lehetséges. Az árak 

megjelennek a kijelzőn. 

● Eladás csak ha egyenlő [kizárólag MDB üzemmódban] – Az árak mind a VMC-ben, mind az 

AFE-ben szerepelnek. A VMC közvetíti a választott termék számát és árát az AFE-nek. Az 

értékesítés akkor lehetséges, ha az AFE-ben lévő árak megegyeznek a VMC-ben lévőkkel. 

5.3.7.3 Értékesítés típusa 

 

● Egyedi kiadás – az automatában lévő összes kredit törlődik sikeres értékesítést követően. A 

Visszajáró kiadás paramétertől függően a kredit automatikusan visszaszolgáltatható. 

● Többszörös kiadás – az automatában lévő kredit sikeres értékesítést követően is megmarad 

és a vásárlás folytatható, amíg az ügyfél kreditje elegendő, vagy meg nem nyomja az 

“Elutasítás” gombot. 

5.3.7.4 Visszajáró 

 

● Mindig – a pénzvisszaadás mindig lehetséges, még ha nem is vásároltak semmit az 

automatából. 
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● Kiadás után – miután az ügyfél behelyezte a pénzt, vásárolnia kell. A visszamaradó kredit 

kizárólag vásárlás után szolgáltatható vissza. Amennyiben a túlfizetés be van állítva, a kredit a 

beállításoktól függően túlfizetésként lesz kezelve. 

● Soha – miután az ügyfél kreditet helyezett be az automatába, vásárolnia kell és a megmaradó 

kredit a kijelzőn marad. Amennyiben a túlfizetés be van állítva, a kredit a beállításoktól 

függően túlfizetésként lesz kezelve. 

5.3.7.5 Maximális kredit 

 

Egy értékesítés során behelyezhető maximális kredit érték. 

5.3.7.6 Meghiúsult eladás 

 

Ezzel a beállítással az érmevizsgáló viselkedését szabhatjuk meg arra az esetre, ha a kiadás 

valamilyen oknál fogva nem sikerül: 

● Nincs visszaadás – sikertelen értékesítés esetén a kredit nem lesz visszatérítve az ügyfélnek, 

hanem rögtön túlfizetésként lesz kezelve. 

● Kredit visszaadása – sikertelen értékesítés esetén a kredit vissza lesz térítve az ügyfélnek. 

● Kredit marad – sikertelen értékesítés esetén, a kredit továbbra is látható lesz a képernyőn, a 

vásárlás folytatható. Amennyiben a túlfizetés be van állítva, a kredit a beállításoktól függően 

túlfizetésként lesz kezelve. 

● Elutasít – a sikertelen eladások is sikeresként lesznek kezelve 

5.3.7.7 Alacsony érmeszint esetén 

● Bankjegyek letiltása – Olyan bankjegyek tiltása, melyek értéke meghaladja a pénzcsövekben 

lévő aprópénzek összegét. 

● Pontos visszajáró – Olyan bankjegyek tiltása, melyek értéke nagyobb, mint a visszaadható 

pénz értéke + 10 HUF. 

● Mindent elfogad – az AFE minden bankjegyet elfogad akkor is, ha nincs elég váltópénz a 

tárolókban. 

5.3.7.8 Skálázási faktor és Tizedesvessző helye 

 

A skálázási vagy szorzófaktor egy, általában Executive és BDV protokollt alkalmazó automatákon 

alkalmazott paraméter, egy szorzó. Lényege, hogy az automata által küldött árat ezzel kell 

megszorozni, hogy a valós árat megkapjuk. FONTOS, hogy az AFE-n beállított skálázási faktornak 

egyeznie kell az automata által alkalmazottal. Ajánlott értéke MDB kommunikáció esetén 1. (Pl: 

skálázási faktor 5, az automata által küldött ár 25, akkor a valós ár 125 Ft), Executive esetén 5. 
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A tizedesvessző a Skálázási faktorhoz hasonló automata paraméter, az automata által árként küldött 

számsorban a tizedesvessző helyét adja meg. Ajánlott AFE-n beállítandó értéke 1.  

Abban az esetben, ha az automata fix skálázási faktorral és tizedesvesszővel rendelkezik és nem 

változtathatók az AFE által, értékük a VMC-n lévővel kell megegyezzen. 

5.3.7.9 Túlfizetés 

 

● Kikapcsolva – Vásárlás után, a megmaradó kredit elérhető marad a visszajáró beállításaitól 

függően. 

● Azonnali - Vásárlás után, ha a Visszajáró kiadás beállítása Soha a megmaradó kredit azonnal 

túlfizetésként lesz kezelve. 

● 3 perc, 5 perc, 10 perc – A behelyezett vagy megmaradó kredit túlfizetésként lesz kezelve, 

miután hosszabb ideig van a kijelzőn, mint a túlfizetésre megadott időtartam. 

5.3.7.10 Maximális válaszidő 

 

Meghatározza, hogy mennyi idő telhet el maximálisan a termék kiadása során. 

5.3.7.11 Valuta 

Itt választható ki az automatában használt pénznem. 

5.3.7.12 AFE paraméter 

EXE és MDB üzemmódok során használatos, a VMC és az AFE kommunikációjának paraméterezésére 

szolgál. Az alapértelmezett beállítások módosítása bizonyos automata típusoknál szükséges. 

5.3.7.13 Cashless előválasztó 

 

Cashless mód előválasztása céljából a Végtelen mennyiség opció használható. Ez az opció valamennyi 

MDB szabvány szerint működő automata számára elérhető. Amennyiben nem működik helyesen, 

próbálja ki a Nulla mennyiség, Minimális mennyiség, vagy Mindig üresjárat üzemmódokat, mivel 

egyes gépek más paramétereket várnak. 

● Letiltva - előválasztás nem lehetséges. 

● Végtelen mennyiség – előválasztás lehetséges. Egyes, az MDB szabvánnyal nem teljesen 

kompatibilis automaták csoportjánál alkalmazandó. 

● Nulla mennyiség – előválasztás lehetséges. Egyes, az MDB szabvánnyal nem teljesen 

kompatibilis automaták csoportjánál alkalmazandó. 

● Minimális mennyiség – előválasztás lehetséges. Egyes, az MDB szabvánnyal nem teljesen 

kompatibilis automaták csoportjánál alkalmazandó. 
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● Mindig üresjárat – előválasztás lehetséges. Az MDB, EXE vagy BDV üzemmódokban található 

mindig tétlen funkciót támogatót automatákban alkalmazandó. 

5.3.7.14 Üzenetek kijelzése 

 

● Egy sem – Az AFE soha nem jelenít meg üzenetet az automata kijelzőjén. 

● Csak a fontosat – Az AFE kizárólag a „Pontos visszajáró” üzenetet jeleníti meg a kijelzőn, 

amikor a visszaadó tárolók üresek. 

● Minden üzenet – Az AFE az összes üzenetet megjeleníti a kijelzőn (Pontos visszajáró, Érmék 

elfogadva stb.). 

5.3.7.15 Ingyenes értékesítés 

 

Minden terméket ingyenessé tesz az automatában. 

5.3.7.16 MDB cím 

 

MDB protokoll használata esetén az AFE által VMC-vel való kommunikációra használt cím.  

5.3.7.17 MDB szint 

 

Az AFE által VMC-vel való kommunikációra használt szint, az MDB specifikációktól függően.  

5.3.7.18 Hálózati beállítások 

 

A bankkártya terminál használja, és alapértelmezetten kikapcsolt. Ez az IP cím kerül lekérdezésre, ha 

nincs kommunikáció / esemény a bankkártya terminálon 1 órán keresztül. A vállalati beállításoknál 

adható meg itt felhasználható cím. Egyelőre nincs funkciója. 

5.3.7.19 Speciális paraméterek 

AFE paraméterhez hasonlóan az AFE viselkedését lehet beállítani. Jelenleg nincs funkciója. 

5.3.8 Fizetési rendszer 

5.3.8.1 Érmeellenőrző mód 

 

● Letilt – az érmeellenőrző használaton kívül van. 

● Csak vásárlás – az érmeellenőrző kizárólag vásárlás esetén működik. 

● Vásárlás és felértékelés – az érmeellenőrző mind vásárlás, mind készpénzmentes média 

feltöltése esetén működik. 
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● Csak felértékelés – az érmeellenőrző kizárólag készpénzmentes média feltöltése esetén 

működik. 

5.3.8.2 Maximális visszajáró 

 

A maximum pénzösszeg, ami egy vásárlás után visszaszolgáltatható. 

5.3.8.3 Figyelmeztetés a pénzcső szintjében 

 

A pénzcsőben lévő érmék mennyisége, amikor az automata figyelmeztet: Tároló X: alacsony 

tárolószint. Amennyiben az érmeellenőrző beállításánál egy biztonsági szint (pl. 2) és a felhőn egy 

figyelmeztetési szint (pl. 7) lett beállítva, az automata akkor riaszt, ha a biztonsági szint + a 

figyelmeztetési szint a tárolókban (=9). 

5.3.8.4 Alacsony érmeszint befolyásolja az érmefogadást 

Ennek a jelölőnégyzetnek a kiválasztásával be lehet állítani, hogy az érmeszint melyik érmecsövek 

esetén, illetve milyen módon befolyásolja az érmefogadást. Ez utóbbit a Fizetési rendszer > 

Készpénzelfogadás legördülő menüben lehet testre szabni, amelynek értékei lehetnek: 

● Bankjegyek letiltása 

● Összes bankjegy elfogadása 

● 10 érmés visszajárónál nagyobb bankjegyek tiltása: Azokat a bankjegy címleteket utasítja el, 

aminél a sikeres kiadás után legfeljebb 10 érméből vissza tud adni. Pl: van az 

érmevizsgálóban 10 db 100 Ft-os, a termék ára 100 Ft. Az 1000 Ft-os bankjegyet el fogja 

fogadni az automata, mert 900 Ft-ot vissza tud adni 9 érméből, de a 2000 Ft-os címletet már 

nem. 

● Bankjegyek és a legnagyobb címletű érme tiltása 

● Bankjegyek és a két legnagyobb címletű érme tiltása 

● Bankjegyek és a három legnagyobb címletű érme tiltása 

● Elérhető váltópénznél nagyobb címletű bankjegyek tiltása 

● Magasabb címletű érmék és bankjegyek tiltása 

5.3.8.5 Alacsony érmeszint befolyásolja a "Nincs visszajáró" üzenetet 

Ezzel a beállítással az automata „Nincs visszajáró” vagy ezzel egyenértékű kijelzését lehet 

befolyásolni. A legördülő menüben megadható, hogy mely érmecsövek alacsony szintje esetén 

tájékoztassa a vevőt a visszaadás hiányosságáról. 

5.3.8.6 Bankjegy üzemmód 

 

● Letilt – a bankjegyolvasó használaton kívül van. 
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● Csak vásárlás – a bankjegyolvasó kizárólag vásárlás esetén használt. 

● Vásárlás és felértékelés – az érmeellenőrző mind vásárlás, mind készpénzmentes média 

feltöltése esetén működik. 

● Csak kulcs felértékelés – a bankjegyolvasó kizárólag készpénzmentes média feltöltése 

esetén működik. 

● Letét engedélyezve – Lehetővé teszi a behelyezett bankjegy elforgatását az elutasítás gomb 

megnyomásával. 

5.3.8.7 Cashless üzemmód 

 

● Letiltva – a Cashless 1 fizetési rendszer használaton kívül van. 

● Engedélyezve – a Cashless 1 fizetési rendszer működőképes. 

● Engedélyezve – always idle nélkül – az always idle opció kikapcsolása az eszközön. 

● Feltöltési limit – a pénzösszeg felső határa, amíg a bankkártya feltölthető. #1 vagy #2 

(készpénzmentes 1 vagy készpénzmentes 2) címen található, a készpénzmentes eszköz 

beprogramozott címétől függően. 

5.3.8.8 Feltöltési limit 

Kártyafeltöltési érték korlát. Ennél nagyobb értéket nem lehet a kártyára tölteni. 

5.3.8.9 Árlista 

A cashless eszköz által alkalmazott árlista adható meg. Maximum 5 árlista közül lehet választani, 

vállalati beállításnak megfelelően. 

5.3.8.10 Javasolt árlista elfogadása 

Az automata által jelentett és az AFE-n beállított árlista közötti leképezést lehet állítani. 

5.3.8.11 T-Wallet – jelenleg nem használt funkció 

 

● Letilt – a T-Wallet jelenleg használaton kívül van. 

● Vásárlás és felértékelés – a fizetési média mind vásárlás, mind készpénzmentes média 

feltöltése esetén működik. 

5.4 Automata fiskalizációjának részletei 
 

Az automata fiskális (megszemélyesítési) állapotának áttekintése az Automaták > Fiskalizáció 

oszlopban lehetséges: 
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• Aktív (Megszemélyesített) - az AFE sikeresen telepítve, az Adóhatóság elküldte a DEFUPDATE 

utasítást és a Fiskális Kezelőfelületi Szerver nyugtázta a sikeres megszemélyesítést egy FISCAL 

üzenettel. 

• Aktív (Teszt) - ha az AFE beszerelésre került, képes eladási tranzakciókról adatokat küldeni az 

AKR-nek, de nincs fiskalizálva. 

• Blokkolva (Megszemélyesített) – az AFE szüneteltetett állapotban van (vagy ritkább esetben 

az adóhatóság BLOCK üzenetet továbbított az AFE-ra) 

• Nincs telepítve – az AFE nem került beszerelésre, nincs rendszerbe állítva az automatán 

 

Az aktuális, részletes Adóügyi adatok (az automata regisztrációs száma és a hivatalos, NAV által 

nyilvántartott üzemeltetési helyszín) az automata Beállítás füle alatt találhatók. 

 

 
 

5.5 Események 
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Az automatákra vonatkozó összes riasztás, figyelmeztetés és státusz itt érhető el. Ez a lista különböző 

eseményszintek alapján szűrhető és exportálható XLS és CSV formátumban: 

 

Események forrása lehet: 

• Automata 

• AFE 

• Mobilalkalmazás 

• Web 

Esemény státusza lehet: 

• Megoldott 

• Megoldatlan 

Az események szűrhetők név, állapot, hozzárendelt személy és automata alapján. A megoldatlan 

események alapesetben előre kerülnek. 

 

 

5.5.1 Információs események 

Nem sikerült a termék kiadása  A jelzett pozíción szereplő terméket az automata nem tudta 

kiadni, vagy az automata szenzor hibás. 

Cashless eszköz (2, 3) Kommunikációs hiba lépett fel a készpénzmentes fizetési 

periféria és az AFE között. Ennek oka lehet kábel hiba vagy hibás 

konfiguráció. 

Érme visszaadó Kommunikációs hiba lépett fel az érme visszaadó és az AFE 

között. Ennek oka lehet kábel hiba vagy hibás konfiguráció. 



 
 
Oldal 62 / 74 

 

 

Bankjegy elfogadó Kommunikációs hiba lépett fel az bankjegy elfogadó és az AFE 

között. Ennek oka lehet kábel hiba vagy hibás konfiguráció. 

Automata akadályoztatva Az automata azt jelezte az AFE felé, hogy nem tud értékesíteni. 

Ennek oka lehet kommunikációs hiba vagy automata hiba. 

Érme visszaadó hiba Érme elakadás történt. 

Érme csövek A megjelölt érmecső szintje az AFE beállításaiban megadott szint 

alá csökkent. 

Hibás ár Az automata által küldött termékár és az AFE-n beállított ár eltér. 

Az értékesítés minden esetben az automatán beállított áron 

történik. 

Szerviz mód Az automata szervizelés alatt állt. Az esemény a szerviz módból 

kilépést jelzi. 

Készpénzbegyűjtés Az automatán készpénzbegyűjtés történt. 

Automata feltöltve Az automatában a termékek feltöltésre kerültek. 

Terméklista frissítve Az AFE-n a terméklista megváltoztatásra került. 

Tápállapot megváltozott Az AFE be vagy kikapcsolásra került. 

AFE üzenet Sent command TUD (created on FTU 07.06.2018. 00:00) AFE időt 

szinkronizált 

 Sent command POF (created on FTU 07.06.2018. 00:00) AFE 

kikapcsolásra került a mellékelt időpontban 

 Sent command PIN (created on FTU 07.06.2018. 00:00) AFE 

bekapcsolósra került a mellékelt időpontban 

 Received command DEFUPD – Adózói adatok letöltésének jelzése 

 Received command FISCAL – Megszemélyesítés jelzése. 

 Received command BLOCK – Blokkolási üzenet. 

 Got FTU response for command BLOCK – AFE végrehajtotta a 

blokkolást. 

 Received command UNBLOCK – Blokkolás feloldási üzenet. 

 Got FTU response for command UNBLOCK – AFE végrehajtotta a 

blokkolás feloldást. 
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 Sent command ALERT_BLOCK – AFE felnyitás érzékelője általi 

blokkolás jelzése. 

 Got FTU response for command Tamper switch (box open) - AFE 

felnyitás érzékelőjének jelzése. 

Connectivity test message  Connectivity test message successful – Sikeres AFE kapcsolati 

teszt jelzésére szolgál. 

5.5.2 Figyelmeztetések 

Alacsony termékszint  Az AFE-n beállított terméklistán szereplő termék feltöltési 

szintje a figyelmeztetési küszöb alá esett. 

Eladás ismeretlen pozícióról A telemetria felületen nem definiált termékpozícióról történt 

értékesítés. 

Sikertelen feltöltés Kommunikációs hiba lépett fel az érme visszaadó és az AFE 

között. Ennek oka lehet kábel hiba vagy hibás konfiguráció. 

5.5.3 Riasztások 

Sikertelen termékleadás  Egy napig folyamatosan sikertelen termékleadás üzenetek 

érkeznek. Kommunikációs vagy automata hiba okozhatja a 

problémát. 

Cashless eszköz (2, 3) Kommunikációs hiba lépett fel a Cashless fizetési periféria és az 

AFE között, és ez minimum 10 percig fennállt. Ennek oka lehet 

kábel hiba vagy hibás konfiguráció. 

Érme visszaadó Kommunikációs hiba lépett fel az érme visszaadó és az AFE 

között, és ez minimum 10 percig fennállt. Ennek oka lehet kábel 

hiba vagy hibás konfiguráció. 

Bankjegy elfogadó Kommunikációs hiba lépett fel az bankjegy elfogadó és az AFE 

között, és ez minimum 10 percig fennállt. Ennek oka lehet kábel 

hiba vagy hibás konfiguráció. 

Automata akadályoztatva Az automata azt jelezte az AFE felé, hogy nem tud értékesíteni, 

és ez minimum 10 percig fennállt. Ennek oka lehet 

kommunikációs hiba vagy automata hiba. 

Érme visszaadó hiba Érme elakadás történt érme visszaadás közben. 

Kapcsolat megszakadt Nincs kommunikáció az AFE-val a beállított riasztási 

időintervallumon belül. Ennek oka lehet, hogy az automata ki 

van kapcsolva vagy a térerő nagyon gyenge, esetleg az AFE 

meghibásodott. 
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5.5.4 Tetszőleges esemény létrehozása 

 

Az üzemeltetői felhasználók létrehozhatják a saját eseményeiket (Információ, Figyelmeztetés, 

Riasztás), ezzel további információt szolgáltatva a többi felhasználónak az automata állapotáról, 

környezetéről stb. Új esemény az Események menüben az +Új esemény gombra kattintva vehető fel. 

Miután meghatározta az esemény típusát (Információ, Figyelmeztetés, Riasztás), meg kell adnia az 

esemény leírását, és szükség szerint hozzá is rendelhet egy felelős felhasználót az eseményhez, aki 

erről emailben értesül. 
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5.6 Riportok 
 

A Riportok menüpontban az AFE egységeken generált forgalmi adatok jeleníthetők és tölthetők le. A 

fejlécben a Riportokban érhetők el az alábbi almenük is: 

 

 

5.6.1 Áttekintés 

 

Az első 10 legnépszerűbb automatát és terméket mutatja meg kiválasztott időszak alapján, 

forgalomtól függően csökkenő sorrendbe rendezve.  

A bal oldali szűrőn le tudjuk szűrni a forgalmat Automaták és Termékek szerint. 

A Forrás mező Bevétel beállításával a forgalom Forintban jeleníthető meg. Az Értékesítések opció 

kiválasztásával az eladások Darabszámát lehet láttatni.  

Minden esetben lehetséges a riport időintervallumának állítása. Előre definiált éves és havi időtartam 

választható ki, de egyedi dátumbeállítás is alkalmazható. 

A Jelentés letöltése gombbal az összes automatáról / termékről szóló riport letölthető.  
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5.6.2 Eladások és bevételek 

 

A Riportok > Eladások és bevételek felületen lehet megnézni az összes értékesítést és bevételt éves 

vagy havi bontásban. Lehetőség van az eladások darabszáma és a bevétel között váltani a jobb oldali 

rádiógombok jelölésével. A beállított szűrési feltételek alapján az összesített forgalom és eladás 

darabszám az oldal alján lesz látható. 
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5.6.3 Eladás lista 

 

Az Riportok > Eladás lista felület tartalmazza az összes eladáshoz tartozó nyers adatot egy 

időbélyeggel ellátva a kiválasztott régióra/automatára/automata típusra/termékre/stb. vonatkozóan. 

 
FONTOS!  

Az eladás lista maximum egy hónapnyi forgalmat tud megjeleníteni. (javasolt több rövid – 2 heti 

intervallumban lekérni) Amennyiben ebben az időszakban a vásárlások száma több ezres 

nagyságrendű, a betöltési idő meghosszabbodhat. 

Egy hosszabb eladás lista exportálásakor a Jelentés letöltése gombon egy állapotjelző csík indul el, ami 

jelzi a jelentés exportálásának folyamatát. 

 
 

5.6.4 Cashflow – Készpénzbegyűjtés riport 

 

A Cashflow menüben láthatjuk minden egyes automata pénzbegyűjtésének a részleteit.  
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FONTOS!  

A Cashflow riportok lapon abban az esetben jelennek meg bejegyzések, ha az AFE készpénzbegyűjtés 

funkciója használatban van. Készpénzbegyűjtés generálásához az AFE-n meg kell nyomni az [i] feliratú 

gombot. 

 

A felület felső részén található szűrővel módosítható a megjelenített lista. A szűrni kívánt mezőbe be 

kell írni a feltételnek szánt nevet.  

Egy Cashflow bejegyzést az Egyéb adatok oszlopban lévő nyílra kattintva lehet megtekinteni: 

 

 
 

 

Részletes információkat az részletes nézet alján lévő „Cashflow részletei” gomb megnyomásával 

lehet: 
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A Cashflow áttekintő riport a következőkből áll:  

• Begyűjtés 

• Betöltés 

A Cashflow részletező riport a következőkből áll: 

• Automata cashflow  

o Beadás: automatába bedobott érmék összértéke. 

o Az érmecsövekbe: az érmevizsgáló csöveibe került érmék mennyisége címletenként. 

o Az érme kazettába: a kasszába került érmék mennyisége címletenként. 

o A bankjegy gyűjtőbe: bankjegyolvasó által begyűjtött bankjegyek mennyisége 

címletenként. 

o Kiadás: az érmevizsgáló által kiadott érmék összértéke. 

o Visszajáró érme: visszajáróként kiadásra került érmék mennyisége címletenként. 

o Egyenleg: A Beadás és Kiadás értékek különbsége. 

• Automata bevétele: Az automata készpénzes bevételét részletező rész. 

• Készpénzes eladások: A casflow riport által lefedett időszak készpénzes eladásainak 

összesítése. FONTOS! A próbavásárlások nem jelennek meg, mint készpénzes eladások. 

• Cashless átértékelés: Készpénzmentes fizetőeszközökre feltöltött értékek összesítője. 

• Túlfizetés: Vásárlás után vagy vásárlás helyett az automatában hagyott készpénz összege. 

• Összes: A bevételi adatokat összesítő érték. 

• Gépben hagyott készpénz: A készpénzbegyűjtés után az érmevizsgálóban hagyott váltópénz 

összege címletenként. 

• Pénz betöltése: A készpénzbegyűjtés során váltópénzként az automatába töltött érmék 

összesítője. 

• Cashless eladások: Készpénzmentes eladások összesítő nézete. Ez a forgalom nem jelenik 

meg, mint begyűjtött érték.  
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A Cashflow riport letölthető XLS fájlformátumban. A részletes adatok csak az ATR felületen tekinthetők 

meg. 
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5.6.5 Feltöltési napló 

 

A feltöltési napló az cégben működő összes automata termékfeltöltéseit listázza. 

 

 
 

FONTOS! 

A feltöltési naplóba csak azoknak az automatáknak a feltöltési eseményei kerülnek be, amikhez 

korábban terméklista (planogram) lett rendelve. 

A feltöltési naplóbejegyzéseket a lista tetején lévő „Szűrő” gomb megnyomása után megjelenő 

feltételekkel lehet szűrni. A bejegyzések jobb szélén lévő nyílra kattintva az adott feltöltési esemény 

részletei (pl. feltöltött termékek, feltöltési információ forrása – AFE, WEB, Mobilapp) jelennek meg.  

Exportálni csak 1000 bejegyzésnél kisebb listát lehetséges, XLSX formátumban. 
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6 AFE beszerelés után felmerülő üzemeltetési feladatok 
 

Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy egy automata mindennapi üzemeltetése során felmerülő 

feladatokat az AFE milyen módon támogatja. 

 

FONTOS! 

Az alábbiakban tárgyalt funkciók 4.2.6 AFE firmware verzió felett érvényesek! 

6.1 AFE firmware frissítés 
A frissíteni kívánt AFE Áttekintés almenüjében az Üzenet küldése gombra kell kattintani: 

 

 
 

A felugró ablakban látható Parancs mezőbe a D_FIRMWARE üzenetet, az Adat mezőbe az AFE 

firmware címét kell beírni, majd a Küldés gombot kell megnyomni: 
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Ha a parancs kiadása sikeres, zöld OK üzenetnek kell megjelennie az oldal tetején. 

Ezt követően az AFE-n mindhárom LED villogni kezd, és néhány perc elteltével az AFE újraindul. 

FONTOS!  

A frissítési folyamat közben az AFE áramellátását biztosítani kell, különben az AFE meghibásodhat. 

6.2 AFE-nak kiadható egyéb parancsok 

6.2.1 I_TELEVEND 

AFE inicializálása; hatására az AFE nullázza számlálóit és újraindítja magát. 

6.2.2 RESET_TELEVEND 

AFE távoli újraindítására szolgál. 

6.2.3 R_CONNTEST 

AFE kapcsolati teszt. Hatására az automata Áttekintés oldalán a térerő jelzés frissül. Elvégzése AFE 

szüneteltetés előtt javasolt.  

6.3 Próbavásárlás 

6.3.1 MDB, MDB-Transparent, EXE-MDB, BDV-MDB 

AFE-t szerviz módba kell állítani, majd elindítani egy vásárlást. A vásárlás próbavásárlásként kerül 
bejelentésre, a bedobott pénz érmefeltöltésként kerül regisztrálásra, míg a visszajáró érmeürítésként. 

6.3.2 EXE, BDV 

AFE-t szerviz módba kell állítani, majd elindítani egy vásárlást. A vásárlás próbavásárlásként kerül 
bejelentésre.  

6.4 Érmefeltöltés 

6.4.1 MDB, EXE-MDB, BDV-MDB 

AFE-t szerviz módba kell állítani, majd be kell dobni a megfelelő érméket. Ez után ki kell lépni az AFE 
szerviz módból, a feltöltés véglegesítése miatt. A kilépés elmulasztása esetén egy közvetlenül a 
feltöltés után elvégzett próbavásárlás az összes bedobott érme kiadását eredményezi. 
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6.4.2 MDB Transzparens 

Az AFE-t szerviz, az Automatát pedig feltöltési módba kell kapcsolni. El kell végezni a feltöltést, majd 
ki kell lépni a szerviz és feltöltési módokból. 
 

6.4.3 EXE, BDV 

Az érmevizsgálót feltöltési módba kell kapcsolni. 
 

6.5 Érmeürítés 

6.5.1 MDB, EXE-MDB, BDV-MDB 

AFE-t szerviz módba kell kapcsolni és az érmevizsgálón leadást kell kezdeményezni. 

6.5.2 MDB Transparent 

AFE-t szerviz módba kell kapcsolni és az érmevizsgálón vagy az automata megfelelő menüpontjában 

leadást kell kezdeményezni. 

6.5.3 EXE, BDV 

Az érmevizsgálón ürítést kell végezni. 

 


