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VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
 

BEVEZETÉS 
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Dream  komplex információs 

rendszer 
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Vezetői Információs Rendszer 

       Általános ügyvitel     Gazdálkodás      Számvitel               Specifikus                    
            feladatok 
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Főkönyvi 
 és 

folyószámla 
könyvelés,  
Controlling 

Alaptevékenység 
speciális moduljai  

(Víz és 
csatornaművek, 
takarékszövetke-

zetek, 
mezőgazdasági 

üzemek, 
faktoring,  stb.) 

Iktatás 

Szerződés 
nyilván-

tartás 

Rendez-
vény 

szervezés 

Számlázás 

Szállítók 

Pénzügy 

Készlet 

Tárgyieszköz 

Bér, 
munkaügy, 

TB 



A Dream  rendszer az ágazat specifikus modulokkal 

kiegészítve 
 minden nemzetgazdasági területén alkalmazható 
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DREAM 

       Ipar 



Általános jellemzők  
 Komplex megoldás a gazdálkodás és az ügyvitel területén; 

 Moduláris felépítés, speciális modulok egyszerű, szabványos illesztése; 

 Széleskörű paraméterezési lehetőségek, aminek köszönhetően 
könnyen kalibrálható  a vállalat növekvő igényeihez; 

 Könnyen továbbfejleszthető architektúra; 

 A felhasználó és környezete folyamatosan változó igényeinek 
dinamikus követése; 

 Tetszőleges konfigurációval, gyorsan bevezethető, a vállalat aktuális 
igényeinek megfelelően, bármely modul a - központi partnertörzzsel 
kiegészítve - önállóan is ki tudja szolgálni az adott területet; 

 Tetszőleges számú jogi személy gazdasági adminisztrációját végzi; 

 Hazai fejlesztés. 
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Technikai jellemzők 
 Moduláris felépítés 

 Nyílt rendszer, könnyen integrál külső modulokat 

 Nyitott alkalmazás: 
 Gyári szoftverek (MS Windows) 

 Felhasználói szoftver interfészek 

 Felhasználó specifikus modulok 

 Adatvezérelt, paraméterezhető 

 Ötödik generációs program nyelv: UNIPASS 
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A rendszer egyedi jellemzői 
 Egy alkalmazáson belül tetszőleges számú gazdálkodó szervezet 

egyidejűleg korlátlan számú könyvelési év adatának könyvelése.  
 Tetszőleges számú és tartalmú további információ-beviteli lehetőség az 

úgynevezett „kapcsolt mezők” használata révén. A kapcsolt mező hordozza a 
költséghelyre, költségviselőre vonatkozó információn kívül a vállalati 
sajátosságoknak megfelelő további gyűjtési, csoportosítási, megfigyelési 
szempontot is, mint például költséggazda, munkaszám, üzletág, stb.  

 Kapcsolt mezőre a szokványos kiértékelések és elemzések készítésén túl az 
egyéb controlling igényeket kielégítő táblák készítése biztosított. Az 
információk köre az információ szolgáltatás változó igényei szerint a 
felhasználás során dinamikusan tovább bővíthető. 

 A rendszer multidevizás. 
 A  több ügyfél (cég) kezelésének, a központi partnerrendszernek és a kapcsolt 

információknak köszönhetően, lehetőséget nyújt a konszolidációs feladatok 
elvégzésére, abban az esetben is, ha a konszolidációba bevont cégek 
számlatükre eltérő mélységben részletezett.  

 Kiszolgálja a lefelé és a felfelé irányuló konszolidációs kötelezettségekből 
adódó feladatokat. A  konszolidáció mértéke és mélysége dinamikusan követi a 
felhasználó aktuális igényeit és lehetőségeit.  
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A DREAM rendszer felépítése 
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F Ő K Ö N Y V 

BEJÖVŐ 
SZÁMLÁK 

BÉR, TB 
KIMENŐ 

SZÁMLÁK 
KÉSZLET TÁRGYIESZKÖZ 

PÉNZÜGY 

Előírások átadása 
Pénzügyi 
teljesítés 

visszaigazolás 
átadása 

Vevő számla 
generálása 

Bank/pénztár 
forgalom  

Bér, SZJA, TB 
járulék stb.  

Főkönyvi feladás a 
készletek 

állományváltozásáról 

Tárgyieszközök 
állományváltozása 

Vevő/szállító 
számlák, ÁFA 

főkönyvi 
feladása 

Késedelmi 
kamatszámítás 

alapján vevő 
számla generálása 

 Partner nyilvántartás 



Dream  rendszer 

Elemzés, utókalkuláció 

 A Dream rendszer a vállalat elemzési és utókalkulációs igényeit az 
úgynevezett kapcsolt mezők alkalmazásával támogatja. 

 A kapcsolt mezők segítségével tetszőleges szempont (munkaszám, 
költséghely, egyéb költség monitorozási szempontok) szerint 
bonthatjuk a könyvelési tételeket, azaz tetszőleges számú dimenzió 
mentén tudunk adatot gyűjteni és adatmetszeteket készíteni 

 Minden gazdasági események rögzítésekor a Dream rendszer 
kötelezően bekéri az adott tételhez a kapcsolt mezők szerinti bontást, 
mely végigkíséri a tételt a főkönyvbe történő feladás és a könyvelés 
során.  

 Ennek köszönhetően minden főkönyvi záráskor a jelentések 
készítéséhez - a főkönyvi kivonaton túl - rendelkezésre áll a költségek 
és bevételek kapcsolt mezők szerinti bontása (adatmetszet) is. 
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Adatnézet dimenziók 
Kapcsolt mezős nézet 3D 

Kapcsolt 
mező 

Forint 

Főkönyvi számla 

521 
511 

541 
531 

Kirendeltség3 

Kirendeltség1 

Kirendeltség2 



  T 61213    K 13911 

  T 571        K 59 

  1.000.000.- 
 Kirendeltség3 400.000.- 

 Kirendeltség2 500.000.- 

  Kirendeltség1 100.000.- 

 Település1   300.000,- 

Adatnézet dimenziók 4D 
Könyvelési tétel Kapcsolt mezők 

Terv szerinti 
értékcsökkenés 

 Település2   700.000,- 

Települések 

Kirendeltségek 



 
 Logikai adatstruktúra 

A rögzített gazdasági eseményekből a rendszer 
kontírozási sémák alkalmazásával, automatikusan 
állítja elő  a megfelelő könyvelési tételeket (a 
felhasználó igényeinek megfelelően, tételesen vagy 
összesítve).  
A főkönyvi feladások ütemezése a Felhasználó 
ügyviteli rendjéhez  igazítható. 
  
  
 



Főkönyv 

 Logikai adatstruktúra 

Controlling  

Front office Tárgyi eszköz Egyéb vevők, szállítók 

Költségek, bevételek, kapcsolt mezők 

Bér 

Könyvelési tételek, kapcsolt mezők 



Partnernyilvántartás 
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Partnernyilvántartás 

 Teljes körű, vállalati szinten egységes, központi 
partnernyilvántartás; 

 Cégek (jogi vagy nem jogi személyiségűek), 
természetes személyek, szervezeti egységek, projektek, 
stb; 

 Partner csoportként kezelhetjük saját dolgozóinkat is; 

 Az egységes partnertörzs használata biztosítja az egy 
vevőhöz tartozó valamennyi tartozás kimutatását, sőt 
adott partnerrel kapcsolatos vevői és szállítói 
elszámolások együttes kimutatását is.  
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Partnernyilvántartás  
Kategóriák 

 A partnerek kategóriákba sorolhatók, attól függően, 
hogy a felhasználóval milyen minőségben kerülnek 
kapcsolatba (vevők, szállítók, hatóságok, 
pénzintézetek, saját dolgozók, partnercégek 
ügyintézői, tulajdonosok stb.).  

 A kategóriába sorolás leegyszerűsíti a partnerek 
kiválasztását a rendszer adott pontján. 
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Partnernyilvántartás 
Nyilvántartott adatok 1. 

 A természetes és jogi személyekre vonatkozóan 
szintén minden partnercsoport minden egyedéhez 
korlátlan számú tetszőleges tulajdonság rendelhető. 

 A tulajdonságok dinamikusan definiálhatók és minden 
előre meghatározható információ szótárból kerül 
kiválasztásra. 
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Partnernyilvántartás  
Nyilvántartott adatok 2. 
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Partnernyilvántartás  
Nyilvántartott adatok 3. 
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Partnernyilvántartás  
Nyilvántartott adatok 4. 
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Partnernyilvántartás  
Egyéb funkciók 
 Bejövő és kimenő levelezés iktatása, ügyiratok 

útjának követése, a kapcsolódó tevékenységek időbeli 
ütemezése, a tevékenységhez kapcsolódó határidők 
figyelése.  

 Szerződés nyilvántartás. A funkció segítségével 
nyilvántarthatjuk a cég kimenő/bejövő szerződéseit. A 
szerződések minden fontos alapadatát és mellékletét. 
A vevőkkel kötött szerződésekből csoportosan lehet 
generálni az esedékes számlákat. 
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Partnernyilvántartás  
Iktatás 1. 
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Partnernyilvántartás  
Iktatás 2. 
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Partnernyilvántartás  
Szerződés nyilvántartás 1. 
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Partnernyilvántartás  
Szerződés nyilvántartás 2. 

27 

A vevőkkel kötött szerződésekből csoportosan 
lehet generálni az esedékes számlákat. 
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Pénzügy 

 Bankszámlák forgalmának nyilvántartása 

 Home banking 

 Házipénztár kezelés 

 Deviza kezelés 

 Kapcsolat a számlázással és a bérszámfejtéssel 

 Likviditás menedzselés 

 Pénzügyi tervezés 
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Banki tételek rögzítése kivonat 
alapján 

Pénzügy  
Bankok kezelése 1. 
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Napi forgalom megadása 



Pénzügy  
Tételek menesztése 
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 Az utalásra előírt tételek a Fakt-Dream 
modulban rögzített szállítói számlák és a 

Person-Dream modulban rögzített 

elszámolt adatok alapján kerülnek átadásra a 

Likvid-Dream  modulba. 

 

 Előírás tételeket maunálisan is felvihetünk 
(költségvetéssel szembeni kötelezettségek, stb.) 



Pénzügy  
Home banking 
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Pénzügy 
Házipénztár 
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ZOOM 
 
 
 
 
 
 
 



Pénzügy  
Házipénztár  
Elszámolásra kiadott előlegek kezelése 
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Jogcímenként megkülönböztetjük az 
elszámolásra kiadott előlegeket, így 
listázni tudjuk az el nem számolt 
tételeket. 



Pénzügy  
Deviza kezelés 

 

 Valutapénztárak és devizaszámlák kezelése; 

 Nem okoz gondot, ha a számlakiállítás és a pénzügyi 
teljesítés különböző devizában történik; 

 Devizakészletek automatikus átértékelése a 
napzáráskor FIFO elv alapján. 
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Pénzügy 
Pénzügyi tervezés, likviditás menedzselés 1. 

 

 

„Ha nem tudod, melyik kikötőbe 
tartasz, semmilyen szél sem jó!” 

     

      Seneca 

 

36 



Pénzügy  
 Pénzügyi tervezés, likviditás menedzselés 2.  

 A FAKT-DREAM modullal és PERSON-DREAM modul 
összekapcsolva valósítható meg a cég a likviditási 
előrejelzése heti bontásban.  

 A két modul naponta átadja a LIKVID-DREAM modulnak 
az aznap keletkezett különböző esedékességű bevételekre 
és kiadásokra vonatkozó előírásokat, melyekről heti 
bontásban lehet likviditás előrejelzést készíteni. 

 Az egyéb bevételekről és kiadásokról (adók, visszatérítések, 
támogatások, betét és hitel kamatok) szóló előírásokat 
manuálisan lehet rögzíteni. 

 A kimutatások szerkezetét a felhasználó határozza meg, 
illetve szükség szerint módosíthatja. 
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 Pénzügy  
 Pénzügyi tervezés, likviditás menedzselés 3. 

Az előző dián bemutatott módon létre hozott 
struktúrában 5 féle cash-flow kimutatást készíthetünk: 

 Terv 

 Pénzforgalmi mérleg terv 

 Előrejelzés 

 Tény 

 Terv-tény összehasonlítás 
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ZOOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pénzügy 

 Pénzügyi tervezés, likviditás menedzselés 4. 

 A rendszerben kiadási és bevételi terv tételeket is rögzíthetünk, 
amelyekhez valószínűségi szinteket rendelhetünk.  

 Egy kiindulási tervtétel alapján, tetszőlegesen választott 
jellemzők (időszak kezdete, vége, ismétlődési idő, tervtételek 
száma stb.) szerint automatikusan periodikus tervtételeket 
állíthatunk elő.  

 A más modulokból illetve kézi rögzítéssel bekerült előírás 
tételek, valamint a rögzített vagy generált terv tételek révén 
egységes rendszerben rendelkezésre áll a vállalat tervezett és 
tényleges pénzforgalmának összes adata, amelyek alapján éves 
cash-flow terv, időszaki cash-flow előrejelzés, különböző 
mélységű és időtávú likviditási tervek, terv-tény összehasonlítás 
valamint egyéb operatív és elemzési célokat szolgáló 
kimutatások készíthetők. 
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Pénzügy  
Főkönyvi feladás 
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K 

Elszámolásra kiadott előleg 
felvétele 3812 T 

ZOOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3619-004500 
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Bejövő/kimenő számlák 

 A számlázási rendszer a bejövő és kimenő számlák kezelését látja 
el.  

 A számlák iktatásától kezdve a könyvelési tételek előállításáig, a 
vevő számlák nyomtatásától a bejövő számlák igazolásáig kíséri 
végig  a folyamatot.  

 A többszegmenses számlaazonosító (számlaszám) formátuma a 
felhasználó által beállítható. Tetszőleges számú különböző fix 
szegmenssel rendelkező számlacsoportot tudunk definiálni. 

 A számlacsoportokhoz a számlák felvitelét megkönnyítő 
alapértelmezések, paraméterek rendelhetők. 

 A fizetési határidő számítása beállítástól függően banki 
napokban, vagy közvetlenül dátumként is megadható. 

 Időszakos rendszerességgel ismétlődő számlák felvitele 
megoldható az automatikus számlagenerálás segítségével.  
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Bejövő/kimenő számlák 
Számlacsoportok 

43 



Bejövő/kimenő számlák 
Cikktörzs 
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Bejövő/kimenő számlák 
 A számla állapota az ügyviteli folyamathoz igazodva lehet iktatott, 

rögzített,  jóváhagyott (igazolt), kinyomtatott, kontírozott és könyvelt. 
Minden állapotváltozáskor ellenőrzési algoritmus felügyeli a számla 
helyességét, és rögzítésre kerül a végrehajtó neve. 

 A bejövő számlák iktatása és belső postakönyvének vezetése biztosítja a 
számla útjának nyomon követhetőségét. Így egy számláról mindig 
megállapítható, kinél, milyen tevékenység céljából (igazolás, 
kontírozás stb.) található és mi a továbbítás határideje. 

 Egy számla lehet: előleg, rész és zárószámla, illetve normál számla. Az 
előleg és záró számlák egymással kapcsolatban állnak, ami azt 
jelenti,hogy például egy záró számla nettó és bruttó összegének 
kiszámítása automatikusan történik a beválasztott előleg számlák 
alapján. 

 Minden számla sztornírozható, valamint lehetőség van Helyesbítő 
számla elkészítésére is, a számlapárok automatikus generálással jönnek 
létre mindkét esetben. Egy bejövő számla összekapcsolható valamely 
kimenő számlával, pl. továbbszámlázás esetén. 
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Bejövő/kimenő számlák  
Kimenő számlák 
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Bejövő/kimenő 
Számla másolás 
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Bejövő/kimenő 
Csoportos számlagenerálás 

 

 Periódikusan kiállítandó számlák generálása egy kész 
számla alapján 
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Bejövő/kimenő számlák  
Bejövő számlák 
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Bejövő/kimenő számlák  
Kapcsolat a pénzüggyel 1. 

 A modul a vevői és szállítói számlák adatai (partner, 
fizetési határidő, bruttó összeg, PFJ stb.) alapján átadja 
a megfelelő pénzügyi előírásokat a LIKVID-DREAM 
modulnak a likviditási jelentések készítéséhez, illetve  
a banki (elektronikus vagy papíralapú)  kivonatokon 
szereplő tételek azonosítása céljából. 

 A pénzügyi modulban feldolgozott pénzforgalom 
alapján a pénzügyi teljesítési adatok visszaírásra 
kerülnek a számlanyilvántartásba, ezáltal a számlázási 
rendszerben közvetlenül is követhető a számlák 
pénzügyi teljesítésének helyzete. 
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Bejövő/kimenő számlák 
Kapcsolat a pénzüggyel 2. 

 

A következő ábra a LIKVID-DREAM számára átadandó 
számlák, és a belőlük képződő előírás tételek 
kapcsolatát szemlélteti 
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 SZÁMLA 

ELŐÍRÁSOK 

LIKVID-
DREAM 

FAKT-DREAM 



Bejövő/kimenő számlák 
Főkönyvi feladás 

 

 A számla tételek feladása automatikusan történik az 
adott cikkekhez rendelt kontírozási kódok, főkönyvi 
számlák, és ÁFA kódok, alapján. 

 A számla tételhez a cikk hozzáadásakor a program 
automatikusan rendeli a cikktörzsben felvitt 
kontírkódot és ÁFA kódot, majd feladáskor 
behelyettesíti a konkrét főkönyvi számlákat. 

 Az ÁFA főkönyvi számla száma az ÁFA törzsben 
található, a továbbiak a cikktörzsben 
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zoom 

ZOOM 
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Készletgazdálkodás 
Mozgásnemek 

54 

  

 A felhasználó saját igényei szerint töltheti fel a 
mozgásnem szótárat, szabadon határozhatja meg a 
mozgásnemek „viselkedését”.  

 

 

ZOOM 



Készletgazdálkodás  
Raktárak 
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Készletgazdálkodás 
Raktári készlet megtekintése 
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Készletgazdálkodás 
Mozgás felvitele 
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Készletgazdálkodás 
Nyilvántartási árak 
 Lehetőség van a nyilvántartási ár beállítására raktáranként, illetve 

cikkenként, amely lehet beszerzési ár, mérlegelt átlagár, dinamikus 
átlagár vagy elszámoló ár;  

 Beszerzési áron történő nyilvántartás esetén a kimenő mozgások 
konkrét bejövő mozgáshoz kapcsolhatók. Az összekapcsolás történhet 
automatikusan, a rendszerbe beépített módon, a legrégebbi készlet 
alapján (FIFO), vagy manuálisan, a felhasználó tetszése szerint (LIFO, 
HIFO). Ezáltal, ha szükséges, tetszés szerint korrigálhatók a bejövő 
mozgások értékei, és ezek a korrekciók pontosan átvezetésre kerülnek a 
kimenő mozgásokra is; 

 Elszámoló ár alkalmazása esetén a modul a kívánt időszakra elvégzi az 
elszámoló ár korrekcióját a beszerzési árak alapján, a készletek 
átértékelését és a készletérték-különbözet felosztását a megfelelő 
főkönyvi számok között (mezőgazdasági verzió); 

 Időszaki átlagáras nyilvántartás esetén a kimenő mozgásokhoz a 
számított átlagárat a zárás futtatása után automatikusan adja a 
program. 
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Készletgazdálkodás 
Számlázás, raktári bizonylatok 
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 A mozgásokból raktári bevételi és kiadási 
bizonylatokat, szállítólevelet, valamint számlát lehet 
generálni és nyomtatni, melyeknek formája a 
paraméterek beállításának megfelelően alakítható.  

 



Készletgazdálkodás 
Főkönyvi feladás 

  

 A raktári mozgások feladása automatikusan történik 
az adott cikkhez rendelt főkönyvi számlák és a 
mozgásnemekhez beállított kontírozási kódok alapján. 
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Készletgazdálkodás 
Controlling 

1. Mozgás kimutatás 

2. Készlet forgás kimutatás 

3. Készlet kimutatás 

4. ELÁBÉ főkönyvi számonként 

5. Raktárforgalmi lista 
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 A leltározás az előkészítéstől a kiértékelésig és az eltérések 
könyvelési feladásáig terjed.  

 Elkészíthető és kinyomtatható a termék nevét és főkönyvi 
számát tartalmazó leltárfelvételi ív.  

 A leltározás folyamán tetszőleges időpontban nyomtatható 
úgynevezett tájékoztató lista, ami a leltározás aktuális 
állapotáról nyújt információt.  

 A leltározás jóváhagyása biztonsági szempontok miatt két 
fázisban történik. Az elsődleges jóváhagyással 
létrehozhatók a leltári mozgások, melyek a tényleges 
helyzetnek megfelelően korrigálják a készleteket. A 
tényleges készletmódosításra a végleges jóváhagyás után 
kerül sor.  

 A leltározás raktáronként történik, de kiértékelő lista 
nyomtatható vállalati szinten is. 
 

Készletgazdálkodás 
Leltározás 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 

 Analitikus nyilvántartás értékben, darabra, 

 Darabszámon túl egy tetszőleges mennyiségi egység (pl. 
méter, hektár, állatoknál kg) kezelése, 

 Értékcsökkenés elszámolás (lineáris, azonnali,  
teljesítményarányos, évek száma és hiteltörlesztésen 
alapuló), 

 Könyv szerinti, adótörvény szerinti és egyedi (pl. a külföldi 
tulajdonos által meghatározott) értékcsökkenés független 
kezelése 

 Értékcsökkenés tervezése, 

 Tervezett és folyamatban lévő beruházások  adatainak 
kezelése, 

 Leltározás. 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Eszköznyilvántartó karton 

A felhasználó eldöntheti, hogy: 
 

• Milyen típusú adatokat kíván nyilvántartani az egyes 
kartonokon (pl. gyártó neve, monitor átmérője stb.),  

• milyen megfigyelési szempontokat (kapcsolt mezőket) 
kíván alkalmazni a könyvelési tételek bontására,  

• milyen értékcsökkenés elszámolási módot és leírási 
kulcsot alkalmaz bizonyos eszközök esetében? 
 

 Ezek a szempontok határozzák meg az eszközök 
csoportjait (pl. számítógépek, épületek, ingatlanok). 
Megfelelő kialakításuk nagymértékben megkönnyíti a 
különböző kigyűjtések, listák készítését.  
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ZOOM 



Tárgyieszköz nyilvántartás 
Tartozékok, megjegyzések, fejlesztési tartalék 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 

Költséghely, kapcsolt mezők, mozgások 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Tárgyieszköz jellemző adatok 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Mozgásnemek 
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Lehetőség van előkalkuláció készítésére az 
időszakos (pl. éves) amortizáció 
meghatározásához, amely a felújítások, 
fenntartások nyilvántartását, az amortizáció 
felhasználásának ellenőrzését teszi lehetővé. 
 

Tárgyieszköz nyilvántartás 
Értékcsökkenés tervezése 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Beruházások 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Leltározás 1. 

 A leltározási funkció támogatást nyújt a leltár 
előkészítéstől, leltári ívek elkészítésén és a leltár 
egyeztetésen át a kiértékeléséig, 

 Az eszközök és tartozékok vonalkódos azonosítási 
rendszerének alkalmazása lehetővé teszi a leltározási 
munka vonalkód olvasóval történő megvalósítását, 

 A rendszer lehetőséget biztosít a leltári eltérésekből 
származó eszközmozgások automatikus kezelésére, és 
elkészíti  a selejtezési jegyzőkönyveket. 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Leltározás 2. 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Kivonatok 

 

 Tárgyieszköz kivonat 

 Befeketetési tükör 

 0-ra kifutott eszközök listája 

 Eszközök személyenként 

 Jellemzők (pl. rendszám) szerinti lista 
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Tárgyieszköz nyilvántartás 
Főkönyvi feladás 
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Mozgásnemek 

Eszközkartonhoz rendelt 
munkaszám 

Eszközcsoportokhoz 
rendelt főkönyvi 
számlák 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 

 Manuális könyvelés; 

 Főkönyvi feladások lekönyvelése; 

 Pénzügyi funkciók (kipontozás, késedelmi kamat 
elszámolás, folyószámla egyeztetés, deviza árfolyam-
különbözet elszámolás, ÁFA); 

 Elemzés, utókalkuláció; 

 Controlling; 

 Konszolidáció. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Központi Számlatükör 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Számlatükör 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Manuális könyvelés 1. 

 A manuális adatbevitel a naplótípusokhoz rendelt 
dinamikusan változtatható paraméterek alkalmazása 
könnyíti meg.  

 A naplótípusok és a hozzájuk kapcsolódó 
bizonylattípusok paraméterezése révén  megadhatók a 
rögzítendő köteg elővezetései, az adatbeviteli mód és a 
bevitt adatok ellenőrzésének módja, valamint előre 
meghatározható a beviendő adatok köre, mint például 
az ÁFA-kód, stb. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Manuális könyvelés 2. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Főkönyvi feladások átvétele 

82 

1. A feladott könyvelési tételek egy 
átmeneti állományba kerülnek, 

2. A Fib-Dream modul 

leteszteli a feladott könyvelési 
tételeket, 

3. Hibátlan teszt esetén megtörténik a 
könyvelés. 
 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Kipontozás 
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A tartozások és kötelezettségek 
kipontozása könyvelt tételek alapján 
történik.  
Automatikusan pontozza a rendszer 
azokat a tételeket, amelyek 
bizonylatszáma (számla azonosító) 
megegyezik.  
A bonyolultabb esetek manuálisan 
pontozhatók. 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Folyószámla egyenleg 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Deviza árfolyam-különbözet elszámolása 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
ÁFA-kezelés 1. 
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ZOOM 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
ÁFA-kezelés 2. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
ÁFA-kezelés 3. 

88 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Controlling 1. 

 

 Az előre specifikált formátumú és tartalmú,  listák, kivonatok, 
kartonok, naplók mellett lehetőséget biztosít a felhasználó 
számára szabadon szerkeszthető controlling táblák előállítására.  

 A controlling táblák segítségével főkönyvi kivonat alapú 
táblákat, jelentéseket állíthatunk össze, és nyomtathatunk 
tetszőleges időszakra vonatkozóan.  

 Tipikus feladat a mérleg és eredmény kimutatás elkészítése, de 
ezeken túlmenően készíthetünk többféle mérleget, üzleti 
jelentéseket, elemzésekhez kimutatásokat stb.  

 Egy adott jelentés táblát csak egyszer kell 
elkészíteni/paraméterezni, utána tetszőleges alkalommal, 
tetszőleges időszakra kérhető le a tábla összesítése és 
nyomtatása. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Controlling 2. 
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Az elkészített, felparaméterezett controlling 
táblákat az aktuális időszak zárása után töltjük 
fel a paraméterezésnek megfelelő összesített 
adatokkal. 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Controlling 3. 
 Főkönyvön alapuló, tetszőleges számú időszakra 

vonatkozó, egyszerű mutatószámokat tartalmazó 
riportok paraméterezését, összesítését, és táblázatos 
formában történő megjelenítését teszi lehetővé. 

 Kész controlling táblák paramétereire építve végzünk 
összesítést egy adott éven belül megadott időszakokra.  

 A riport oszlopait, sorait és a táblázat egyes celláiban 
megjelenő eredmény előállításának módját a 
felhasználó állítja be riportonként. 

 A felparaméterezett riportokat lehet összesíteni. Az 
összesítés eredményét a felhasználó el tudja menteni, 
meg tudja tekinteni, és exportálni tudja Excel-be.  
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés  
Kapcsolt mezős lekérdezések 

 A Dream rendszer a vállalat elemzési és 
utókalkulációs igényeit az úgynevezett kapcsolt mezők 
alkalmazásával támogatja. 

 A kapcsolt mezők segítségével tetszőleges szempont 
(munkaszám, költséghely, egyéb költség monitorozási 
szempontok) szerint bonthatjuk a könyvelési tételeket. 

 Minden gazdasági események rögzítésekor a DREAM 
rendszer kötelezően bekéri az adott tételhez a kapcsolt 
mezők szerinti bontást, mely végigkíséri a tételt a 
főkönyvbe történő feladás és a könyvelés során.  

 Ennek köszönhetően minden főkönyvi záráskor a 
jelentések készítéséhez - a főkönyvi kivonaton túl - 
rendelkezésre áll a költségek és bevételek kapcsolt mezők 
szerinti bontása is. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

A Konszolidáció funkció összevont (konszolidált) éves 
beszámoló elkészítését teszi lehetővé.  

 

Egy cégcsoporton belül a központ konszolidál az 
érdekeltségébe tartozó cégekkel.  

 

A konszolidált tételek elkülöníthetők és különféle 
összevonható táblázatba foglalhatók. A konszolidált 
tételek elkülönítése kétféle módszerrel történhet: vagy 
analitikus bontással vagy kapcsolt mező bevezetésével. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

A konszolodációs jelentések rendszeres készítésehez 
először el kell végezni a jelentések struktúráját 
tartalmazó konszolidációs táblák paraméterezését, 
melyek fajtáit és felépítését a központ határozza meg. 

Minden konszolidációs tábla megtalálható minden 
leányvállalat állományában, és ezenfelül a rendszerben 
mindegyikből van egy központi tábla is. 

A konszolidált jelentés úgy áll elő, hogy minden 
leányvállalat előállítja a saját jelentését, majd miután 
mindegyik végzett ezzel, megtörténik a központi 
jelentés feltöltése is az adatokkal. 

 
94 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 
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A konszolidált jelentés úgy áll elő, hogy minden 
leányvállalat előállítja a saját jelentését, majd miután 
mindegyik végzett ezzel, megtörténik a központi 
jelentés feltöltése is az adatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

 

1-es típusú összesítés:  

 

Teljes és nem konszolidálandó kapcsolt mező 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

 

2-es típusú összesítés 

 

Csak konszolidálandó tételek 

98 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

 

3-as típusú összesítés: 

 

Csak nem konszolidálandó tételek 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

 

4-es típusú összesítés: 

 

Kapcs.mező alapján nem konszolidálandó tételek 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés 
Konszolidáció 

 

 

Kiejtések tételesen 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés  
Utókalkuláció  
 Utókalkulációs tevékenységekhez kapcsolódó átvezetések, felosztások, 

a szükséges könyvelési tételek generálása, önköltségszámítás 
támogatása, 

 Az utókalkuláció folyamata a vállalatnál használatos munkaszám 
rendszerre épül, ahol a munkaszám egy az adott könyvelt gazdasági 
események értékének bontását tartalmazó három szegmensből álló 
beszédes számkód. 

 A munkaszámok szerinti bontás hozzárendelése az egyes könyvelési 
tételekhez a munkaszám típusú kapcsolt mező alkalmazásával valósul 

meg. Az egyes gazdasági események rögzítésekor a Dream 
rendszer minden esetben kötelezően bekéri az adott tételhez 
kapcsoltmezőként felrögzítendő munkaszám szerinti bontást, mely 
végigkíséri a tételt a főkönyvbe történő feladás és a könyvelés során. 
Ennek köszönhetően minden főkönyvi záráskor a - főkönyvi kivonaton 
kívül - rendelkezésre áll a költségek és bevételek munkaszám szerinti 
bontása is. 
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Főkönyvi és folyószámla könyvelés  
Utókalkuláció  

 Az utókalkulációs folyamat első terméke az 
úgynevezett Utókalkulációs mátrix, amely a vállalat 
eredmény-kimutatását, a költség felosztáshoz 
szükséges vetítési alapokat, valamint a költségfelosztás 
eredmény sorait tartalmazza.  

 Az Utókalkulációs mátrix minden sort munkaszám 
bontásban tartalmaz. 
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Az utókalkulációs mátrix szerkezetét a felhasználó 
az adott cég sajátosságainak megfelelően, az 
utókalkulációs tárgyidőszak zárása előtt 
módosíthatja. 



Főkönyvi és folyószámla könyvelés  
Utókalkuláció  
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Az utókalkuláció végtermékei: 
 

•Ágazati eredmény-kimutatás 
 
•Munkaszámonkénti eredmény kimutatás 
 
•Számítási anyag a termelői díjszámításhoz - elemi 
költségekre bontás 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
 A gazdálkodó szervezetek sajátosságaihoz rugalmasan 

alkalmazkodó szoftverrendszer, amely alkalmas a munkavállalók 
nyilvántartására, a munkaviszony kezdetétől a megszűnéséig, a 
munkabérek, a jövedelmek és az adók elszámolására, a tb 
kifizetőhelyek részére a járandóságok elszámolására, a 
szabadságok nyilvántartására és havi és időszakos 
adatszolgáltatások információigényeinek kielégítésére.  

 A rendszer alkalmas a az egyéni járulékok (TB, OEP) 
számfejtésére, feladások elkészítésére, valamint az önkéntes 
nyugdíj és egészségpénztárak adatainak vezetésére, 
nyilvántartására, adókedvezményeinek elszámolására is. 
Naprakészen követi a havi APEH adatszolgáltatást – ABEV -, 
igény szerint a munkavállalók év végi adóelszámolását is. 

 A munkaügyi- és béradatok kronológiája nyomon követhető. 
 Alapadat szinten támogatja a Vezetői információs rendszert, ily 

módon válhat humánpolitikai rendszerré. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  

A Person-Dream modul három fő 

funkciót lát el: 

 Munkaügyi nyilvántartás, 

 Bér-, jövedelem elszámolás és adónyilvántartás, 

 TB elszámolás és nyilvántartás. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Munkaügyi nyilvántartás 1. 

 Magában foglalja - az érvényben lévő MÜM és KSH rendeletek 
értelmében - kötelezően vezetendő munkaügyi adatokat és az 
egyéb, hagyományosan nyilvántartandó információk teljes körét. 

 A modulnak kitüntetett szerepe van a teljes rendszer alapadatait 
tekintve, mivel a munkavállalókra vonatkozó legfontosabb 
információk csak itt kerülhetnek be a rendszerbe (a bér- és TB 
elszámolás is ezeket használja). Az alapadatokat - 
munkavállalónként - egy személyi, és ehhez szorosan 
kapcsolódóan, egy vagy több jogviszonyt tartalmazó 
nyilvántartás képezi. Kiemelt funkciójukat tekintve, a 
munkaügyi táblák az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 a munkavállalók személyi és munkaviszony alapadatai 
 a munkaügyi számításokkal kapcsolatos adatok 
 az általános munkaügyi alapadatok 
 adatszolgáltatások alapadatai 

109 



 
Törzs 

jogcím 

 

Munkavállalók 

Egyéb jogviszony 

Havi 
jogcím 

Havi 
jogcím 

Törzs 
jogcím 

Időadat 
leírás 

Adósor 
leírás 

Jogcímek, 
törvények, 
rendeletek 

stb. 
Táppénz 

leírás 

Szabadság 
leírás 

Minimál 
bérek 

Szervezeti 
egység 

Adótábla 

Ledolgozandó 
munkaidő 

Irányító 
számok 

Naptár 

Bérszámfejtés 

Közterhek 

Létszám adatok 

Adatszolgáltatások 

 Munkaügyi 
kimutatások 

Lekérdezések 

Béradatok 

Szótár 
Paramé- 

terek 

Person-Dream  rendszer modellje 

Munkaviszony 

110 
Bérkontrolling 

Ledolgozott  
idő 



Munkaügy, bérelszámolás, TB Személyi adatok 
karbantartása 1. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Személyi adatok karbantartása 2. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB Munkaviszonyok 
karbantartása 1. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Munkaviszonyok karbantartása 2. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Saját kódok 
A saját kód alapértelmezésben “Saját kód 1”-től “Saját kód 9”-ig néven 

szerepel, rendszertelepítéskor, vagy használatba vételkor átnevezhető.  

A felhasználó által rugalmasan definiálható adatmező, amely a 
továbbiakban különféle megfigyelési szempontok kialakítását teszi 
lehetővé. 

 A saját kódokhoz dátum tartozik, a megadott kódok alapján történik az 
azonosítás (előtét – utótét rendszerhez azonosító kód), lekérdezés, 
gyűjtés. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Szabadság - jogosultságok 

A munkaviszonyokhoz kapcsolódik a szabadság-modul. Külön meg kell 
adni az alapszabadságon kívüli jogosultsághoz kötött szabadság 
napokat. A tárgyévre vonatkozó szabadságok lekérdezhetők. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Hozott alapadatok 

Évközi belépők esetén rögzíteni kell a hozott adatokat  (adó, 
jövedelemigazolás). 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Munkaviszonyokhoz tartozó jogcímek 

A munkaviszonyhoz szorosan kapcsolódnak kifizetések, 
levonások, nyilvántartások jogcímeik.  

Ezek kétfélék lehetnek:  

• törzsjogcímek (több hónapra vonatkoznak, lehetnek 
százalékos, fix összegű vagy globál típusúak) 

• havi jogcímek (csak tárgyhónapra vonatkoznak pl. 
egyszeri kifizetések, táppénz, prémium, jutalom) 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Segédtörzsek 

Különféle kódokat, azonosító táblákat értünk a segédtörzsek 
alatt: 
• Adótábla 

• Minimálbér 

• Tb - napi max 

• Közterhek 

 

Felhasználói szótárak (pl. szervezeti egység, saját kód) 

Rendszerparaméter kód-azonosítókat (általános szótár) 

Paraméterek (pl. pénzintézet, távolléti díj táblázatok, 
munkavállalói járulék szünetel…) 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Segédtörzsek 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Rendszerparaméterek - jogcímtörzs 

A rendszerparaméterek vezérlik a Person-
Dream rendszer számítási algoritmusait. 

Tükrözi a felhasználó cég üzleti logikáját, 
bérpolitikáját. 

 Tartalmazzák a törvényi előírásokat és a cég 
munkaszerződésben, kollektív szerződésekben 
specifikált munkavállalóra vonatkozó 
elszámolásait.  

Az időadatoknak,  jogcímeknek és az adósoroknak 
teljes összhangban kell lenni. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Rendszerparaméterek - jogcímtörzs 

Példa bérjövedelem beállításra: 

 

 

126 

ZOOM 

ZOOM 



Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Rendszerparaméterek - jogcímtörzs 
Példa levonásra és nem bérjövedelem beállítására: 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Rendszerparaméterek - jogcímtörzs 

A jogcímtörzshöz tartozó összesítő jogcímek 
hozzárendelése helyettesíti a számítási algoritmusokat 
(hozzáadás, kivonás, százalék-számítás). Emellett a 
felhasználó igényei szerint szabadon is definiálható.  

Az összesítő jogcímek másik fontos szerepe az egyéni és 
munkáltatói járulék-alapok, bérjövedelem és személyi 
jellegű jövedelmek elhatárolása, levonási határok, 
táppénz alapok meghatározása… 

Jogcímek, összesítő jogcímek igény alapján bármikor 
bővíthetőek. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Táppénz idősora 

A táppénz-igénybevétel rögzítéséhez az alábbiak szerint kell 
beállítani az idősort: 

  

Csak akkor működik a táppénz modul, ha az idősoron a 
táppénz számfejtés kell igen-en áll. 

Nem kifizetőhelyek részére ez a mező nem-en áll, de a kieső 
idő igen-en.  
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Táppénz leírás 

A TB törvényre és számítási algoritmusra vonatkozó információkat tartalmazza a 
táppénz igénybevételhez: 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Szabadság leíró tábla 

A szabadság – modul vezérlő paramétere a szabadság leíró 
tábla. Tartalmazza a szabadság jogosultság kódokat, illetve 
hogy elkülönítve (tanulmányi szabadság) vagy összevonva 
(pl. tárgyévi szabadság) vehetők igénybe. 
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Person-Dream  kapcsolata elő- és utótét 

rendszerekkel 

         

PERSON 
DREAM 

beléptető 
rendszer 
kapcsolat 



Fakt  modul kapcsolata a Person 
modullal 

A Person és a Fakt közötti kapcsolatot a partnerkód biztosítja, ezáltal a 

Fakt modulban készített, munkavállalókra vonatkozó számlákat, mint 

levonásokat a Person  rendszer havonta feldolgozza.  

 

133 



Fakt  modul kapcsolata a Person 
modullal 
 A feladásról tételes lista készül:  
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Béradatok havi karbantartása 

A megfelelő üzemmód kiválasztását követően 
háromféleképpen kerülhetnek be az időadatok a 
rendszerbe: 

 1. Havi ledolgozandó idő és fizetett ünnep automatikus 
felvitele a munkarendek alapján, majd negatív időadat 
bevitel (szükség esetén ledolgozott napok csökkentése) 

 2. Előtétrendszerből egyedi igény alapján: 

   - munkalap, munkaidőnyilvántartó 

   - beléptető-rendszerből  

 3. Időadatok jelenléti ívből való kézi bevitele 
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Munkalapos előtét  
Munkaszámra történő ledolgozott idő rögzítéséhez 

A munkalapok eléréséhez telephelyes (SZE) jogosultságot kell adni.  
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Munkalapos előtét 

Munkalapok jóváhagyása és feladása a Person-Dream  
felé 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB 
Béradatok karbantartása 

Az időadatok további módosításához, táppénz igénybevételhez, törzs-, havi 
jogcímek megadásához folytatni kell a havi karbantartást.  

Béradat karbantartásnál módosíthatjuk: 

 -ledolgozott időt 

 -fizetett napokat (ünnep, szabadság) 

 -túlórát, műszakórát, készenléti órát… 

 -betegszabadságot a távollét idejével 

 -táppénzeket a kieső idővel  

 -igazolt, igazolatlan napokat 

 -törzsjogcímeket (pl. fix pótlékok, letiltások…) 

 -havi jogcímeket (prémiumok, jutalmak, jutalék, teljesítménybér…) 

 

Az adókedvezmények, törvény által előírt kötelező levonások jogcímeit a 
bérszámfejtés automatikusan hozza létre.   
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Béradatok karbantartása 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Béradatok karbantartása 2. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Béradatok karbantartása 3. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
TB törzs 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérszámfejtés 1. 

A bérszámfejtés futtatását követően ez esetlegesen 
korrigálandó elszámolások – pl.: input adat hiba – ismételt 
számfejtése,  a  zárást megelőzően még lehetséges. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérszámfejtés 2. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérfizetési jegyzék 

A Bérelszámolási kimutatások menüpontban található egy 
alapértelmezett bérelszámolólap a gyors ellenőrzéshez.  

A munkavállalók részére a felhasználó igénye szerint 
összeállítható (paraméterezhető) tételes bérfizetési jegyzék 
átadását javasoljuk.  
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérfizetési jegyzék 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Havi zárás előtti teendők 

A számfejtett adatok ellenőrzéséhez és a dokumentáláshoz 
különféle céllisták készíthetők: 

 - jogcímenkénti lista (listaparaméter beállítások 
segítségével választhatók ki az ellenőrizendő tételek (pl. 
időadatok, kifizetések, levonások, …) 

 - bérlap átvételi lista 

 - különféle utalások listái (lakcímre utalás) 

A jóváhagyott, ellenőrzött tételek banki átutalással (GIRO) 
kerülnek a munkavállalók számlaszámára.  
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Havi zárás 

A számfejtési hónap zárása a technikai funkciók menüben érhető el.  

Havi zárást követően a számfejtett adatokban változtatni nem lehet. Ha a 
lezárt pénzügyi hónapra az adatszolgáltatást megelőzően történik 
még kifizetés (pl. táppénz, prémium, elmaradt túlóra) ezt hóközi 
kifizetés keretében lehet még elvégezni.  

A havi zárást követő listák lehetnek: 

 - bérösszesítők 

 - bérkartonok 

 - időadat nyilvántartás 

 - havi adatszolgáltatások  

  ABEV: havi jövedelem-, adó- és járulékbevallás az APEH felé 

  OEP:  EB statisztikai jelentés, OEP jelentések 

  munkaügyi jelentés: havi-, éves-, területi jelentések, 
munkaidőmérleg 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérkarton 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Adókarton 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Vállalati bérösszesítő 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Adatszolgáltatás - ABEV 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérkontrolling 1. 

A modul lehetővé teszi a rendszer alapadataiból és a feldolgozott 
adatállományokból listák, kimutatások, nyilvántartások készítését. 
Biztosítja a feldolgozott adatok, illetve adatszolgáltatások különféle 
szempontok szerinti ellenőrzését, ad-hoc jellegű vezetői információk 
kigyűjtését. 

 

A tárolt adatokból tárgyhavi, illetve meghatározott időszakra vonatkozó, 
felhasználói igények alapján készített céllisták, valamint egyedi igények 
alapján paraméterezhető listák készíthetők. Az egyedileg beállított 
táblaparaméterek tárolhatók, bármikor kiválaszthatók, és ennek 
alapján listák készíthetők.  

A listák vállalat egészére vagy munkavállalókra vonatkozó bontásban 
készíthetők el. 
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérkontrolling 2. 

Ezen listákkal többek között lehetővé válik: 

 Bérköltség elemzése 

 Foglalkoztatási költségek meghatározása 

 Pályázati feltételeknek megfelelő adatszolgáltatás elkészítése, pl. 
bizonyos munkakörök megtartásához elnyert pályázati összeg 
felhasználásának  nyilvántartása  

 Tervcélok monitorozása 

 Beszámolók, jelentések készítése 

 

A listák archiválásra, tovább feldolgozásra más file-formátumban is 
készíthetők, pdf, txt, csv.  
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Bérkontrolling 3. 
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munkaidő 

Irányító 
számok 

Naptár 

Bérszámfejtés 

Közterhek 

Létszám adatok 

Adatszolgáltatások 

 Munkaügyi 
kimutatások 

Lekérdezések 

Béradatok 

Szótár 
Paramé- 

terek 

Person-Dream  rendszer modellje 

Munkaviszony 
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Bérkontrolling 

Ledolgozott  
idő 



Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Lekérdezések 

 A Person-Dream alkalmazásban lehetőség van 

a standard beépített listákon kívül jelentéskészítővel 
előállított, rugalmasan paraméterezett listák/jelentések 
készítésére, kinyomtatására, illetve a riport file-ba 
mentésére, amennyiben a jelentéskészítő használata az 
adott állományon engedélyezve van.  
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Munkaügy, bérelszámolás, TB  
Lekérdezések 
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Person-Dream  kapcsolata elő- és utótét 
rendszerekkel 

PERSON 
DREAM 

beléptető 
rendszer 
kapcsolat 



Likvid  modul kapcsolata a Person  modullal 

 A Person és a Likvid közötti kapcsolatot szintén a partnerkód 

biztosítja. A Person modulban számfejtett utalandó, postázandó tételek 

kerülnek átadásra, továbbításra. 
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Fib  modul kapcsolata a Person  modullal 
 A Fib könyvelési előtét rendszer alkalmas a munkavállalók és a munkáltató 

bérköltségeinek, a felhasználó által kikontírozott tételek alapján átadni.  
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ZOOM 



Fib  modul kapcsolata a Person  modullal 
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Főkönyvi halmozás tételek kontíronként szervezeti egység bontásban: 



Fib  modul kapcsolata a Person  modullal 
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Bérfeladás szervezeti egység szerinti bontásban: 



Várjuk kérdéseit, észrevételeit: 
 

 

László Zsuzsanna 
vezérigazgató 
Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli út 104  
www.integra.hu 
250-9900 
laszlo.zsuzsanna@integra.hu 
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