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Leírás a KALEL (KATI-Leltározó) androidos alkalmazásról
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1. Bevezetés
A leltár egy olyan kimutatás, amely egy gazdasági egység (állami, önkormányzati
intézmény vagy civil vállalkozás) eszközeit egy adott fordulónapra vonatkozóan
mennyiségben és értékben tételesen felsorolja. A leltár előállításának folyamata a
leltározás, amely a leltározás tárgyától függően fizikai tevékenységekből (tételes
megszámolás, mérés) vagy a bizonylatok egyeztetéséből áll.
Magyarországon, a költségvetési szervek esetében a leltárral és a leltározással
kapcsolatos előírásokat a 2000. évi C. számú törvény, valamint az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013
(I.11.) sz. Korm. rend. vonatkozó paragrafusai tartalmazzák.
A RITEK Zrt. KATI modulja alkalmas az intézményi leltározás lefolytatására papír
alapon, vagy teljesen elektronikusan (internet kapcsolattal rendelkező laptoppal és
vonalkódolvasóval kiegészítve). Viszont androidos leltárkészítő alkalmazásunk a KALEL
(KATI – Leltározó és mobil adatgyűjtő), még több segítséget ad az időszaki vagy év végi
leltározás elkészítéséhez.
A nagyobb leltárral vagy internet eléréssel nem rendelkező helyszínek esetén
javasoljuk a számítógéphez és internet eléréshez nem kötött KALEL-t futtató mobil
adatgyűjtő eszköz használatát, melynek segítségével akár több munkatárs egyidejűleg
gyorsan végig tud haladni a tárgyi eszközök leltározásán és felvételén.










KALEL mobil adatgyűjtő alkalmazásunk támogatja:
az olcsón elérhető androidos tabletek használatát,
a leltári egységek, fellelt tételek kézi felvitelét,
internet elérés és számítógép nélküli offline működést,
beépített kamerával vagy vonalkódolvasóval történő vonalkódos leltározást,
a bizottságos leltározást,
a kvázi aláírások, jóváhagyások kezelését (jelszavakkal),
elektronikus adat beolvasást és adat visszajuttatást a KATI modulba (akár kábel
nélkül wifi segítségével).
a fenti lehetőségekkel a leltározási idő jelentősen lerövidíthető, ráadásul rendszerünk
kevés kezdeti beruházással alkalmazható (bérleti konstrukció, vagy olcsó
eszközbeszerzés biztosított).

A KALEL alkalmazásunk szervesen kapcsolódik a KATI modulhoz, külön nem
használható, mert adatformátuma a sértetlenség megőrzése miatt zárt.
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A KATI program
A KATI modul a TITÁN rendszer része, törzsadatokat kap a KASZPER modulból,
lista formájában adatot szolgáltat a számviteli rendszernek, melyet a KASZPER
rendszerben vagy más számviteli rendszerben feldolgoznak.
 használja a KASZPER törzsadattárait: Partner törzs, Intézmény törzs, számlatükör
stb.
 a KATI modul listái alapadatokat szolgáltatnak a könyvelési modulnak.

A KATI modulban a feldolgozási folyamat ismertetése
1. Törzsadatok karbantartása (költséghelyek, főkönyvek, bizonylatnemek karbantartási
tevékenységei, kezelői jogosultságok megadása)
2. Mozgások rögzítése, véglegesítése, eszközök rögzítése, bizonylatolás
3. Listázások, lekérdezések
4. Zárás (a számviteli politikában meghatározott évközi és éves zárási időpontok
szerint éves zárás készítése)
5. Leltározás (a leltározással megbízott személyek végrehajtják és dokumentálják a
leltározást)
A számítógépes leltározási feladatok illeszkednek a számviteli rend szerint
(intézményi leltározási szabályzatban) leírt tevékenységek közé.
A KALEL leltározó alkalmazás használata előtt mindenképpen szükséges a KATI
modulban az intézményi leltározás előkészítése, a leltári ívek generálása, amelyeket
azután át kell tölteni a hordozható androidos eszközre és azokkal az ívekkel dolgoznak a
továbbiakban a leltározók. A megfelelő előkészítés tehát kiemelt fontosságú, mindezt a
KATI 581-583. menüpontjában hajthatjuk végre.
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2. Adatok előkészítése a KALEL programnak
Nézzük a KATI programban szükséges lépéseket a leltározás során.
A programba való belépés után indítsuk el az 581. mp-ot (Leltározás indítása,
lezárása, megtekintése, törlése). (1. kép)

/ 1. kép /
Töltsük ki a rendszer által minimálisan elvárt adatokat, azaz az aláhúzott mezőket:
a. Fordulónap időpontját
b. Leltár típusát (technikai vagy bizottságos)
c. Nyomtatvány sablon: pl. bővített
d. Leltározó eszköz: felület, papír és KALEL
A kérdőjel (súgó) alatt hasznos információkat találunk.
(2. kép)

Fontos!

A KALEL-lal történő leltározás lehetőségét a Beállításkezelőben engedélyezni
szükséges
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/ 2. kép /
Az 581. mp második „füle” információs jellegű, az indított leltározásokat tekinthetjük
meg, a harmadik „fülön” pedig lezárhatjuk a folyamat végén a leltárt. (3. kép)

/ 3. kép /
A leltár sikeres elindítását követően az 582. mp-ban dolgozunk tovább.
A programnak szükséges megadni, hogy kik fognak részt venni a leltár
elkészítésében, azaz a bizottság tagjait megjelöljük (kizárólag bizottságos leltározás
esetében). Ez jogosultság meghatározással is jár, hiszen nem feltétlenül azok a
munkatársak fogják a KALEL-t használni, akik a kiértékelést, vagy a visszatöltés utáni
ellenőrzést végzik.
Az 582. mp-ban a <Leltározási csoport> fülön ki kell választani a résztvevő
(leltározást vezető, leltározást szervező, leltár kiértékelő, leltár elrendező) személyeket.
Nem muszáj minden résztvevőt megadni, ez csupán lehetőség. (4-8. kép)
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/ 4. kép /

/ 5. kép /

/ 6. kép /
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/ 7. kép /

/ 8. kép /
<Új leltári ív létrehozása> gomb funkciója: a tömeges/egyedi leltári ívek generálása
tetszőleges csoportosítási/rendezési és szűkítési elvek megadásának segítségével. (9.
kép)
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/ 9. kép /
Az íveket többféle módon elkészíthetjük, legegyszerűbben és leggyorsabban a felület
középső blokkjának a <Leltári ív adatai> blokk használatával.
Tömegesen generáljuk ebben az esetben például költséghelykódra szűrve az
intézmény leltáríveit. (A megnevezés kitöltéséhez segítséget is nyújt a program – a
kérdőjelre kattintva egy súgó jelenik meg. Ennek használatával a tömegesen generált
íveket el lehet látni egy lépésben a szöveg behelyettesítésével generált megnevezéssel.)
(10. kép)

/ 10. kép /
Kattintsunk a „Tételek listázása” gombra. (11. kép) Ellenőrizni kell, hogy a feltételek a
megfelelő eszközök legyűjtését eredményezik-e. Utána a <Generálás> következik.
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/ 11. kép /
A generálást követően létrejönnek a leltári ívek, vagy az intézmény összes eszközére
vonatkozóan különböző csoportosítás szerint, vagy bizonyos szűrések megadásával,
szűkítetten. (12-13. kép)
Értelemszerűen egyedi íveket is lehet generálni, például ingatlanokra vonatkozóan
stb. készíthetünk íveket.
Ehhez még szükséges megadni azt, hogy ki fogja az egyes leltári íveket kitölteni, azaz
ki lesz a leltározó. Ezt leltárívenként kell megadni úgy, hogy minden egyes leltárív
azonosítójára rákattintunk és megadjuk a szükséges leltározó szerepköröket. Ezen kívül
leltárkörzet felelős is rendelhető az ívekhez. (14-15. kép)
A különböző szerepkörök megadása csak bizottságos leltározás esetében kell.
Utolsó műveletként - bizottságos leltározás esetében - a megszerkesztett leltáríveket a
résztvevőknek jelszavukkal (ami legalább 9 jegyű) hitelesíteni szükséges a <Biztonsági
kód> megadása fülön. (16. kép)

Fontos!

A biztonsági kód kis- és nagybetűket (ékezet nélküli karaktereket, vagyis angol
ABC betűit) és számokat tartalmazhat.

Az íveket le is kell zárni az 582. mp-ban (ez csak az elkészített leltárívek lezárását
jelenti, nem a konkrét lezárást, ezáltal kezdhető meg a kitöltés, nyomtatás, exportálás)
Lezárt íveket lehet ugyanis exportálni az 583. mp-ban.

/ 12. kép /
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/ 13. kép /

/ 14. kép /

/ 15. kép /
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/ 16. kép /
Az előállított listát (leltáríveket) kell az androidos tabletre rámásolni.
A művelet a következőképpen zajlik:

/ 17. kép /
Lépjünk be a 583. menüpontba.
Megjelenik az a lista, ahol a leltári íveket ki kell tölteni. (17. kép)
Exportáljuk ki a kiválasztott íveket <Kijelölt leltári ívek exportálása>, hogy át tudjuk
majd tölteni a listát egy androidos alkalmazást futtató eszközre, pl. tabletre. (18. kép)
Tömegesen is ki lehet exportálni az íveket csomagban (zip fájlként).
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/ 18. kép /

/ 19. kép /
Mentsük el a listát, amit át kell vinnünk a KALEL leltározó alkalmazást futtató tabletre.
(19. kép)
Az eljuttatás módjai:
 fájlmozgató felület (https://kalel.prod.ritek.hu) felhasználásával lehetséges, felhőtárhely igénybevételével.
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3. A KALEL – mint tabletes androidos alkalmazás
A KALEL program futtatásához szükséges ajánlott konfiguráció:
 10 TFT LCD 1920x1200 pixel
 legalább egy 4 magos processzor,
ajánlott: a 8 magos, 1,6GHz processzor
 Android 11 operációs rendszer
 2 GB RAM
 OTG kábel (szükséges, hogy csatlakoztatni
lehessen egy vonalkód olvasót)
/ 20. kép /
A vonalkód olvasó használatához szükséges OTG kábelt a ma kapható tabletek
többsége támogatja, de fontos ezt a vásárlás előtt ezt ellenőrizni.
A vonalkódolvasó beállításait kérjük úgy végezzék el, hogy a tablet virtuális
billentyűzet nyelvével megegyezzen. Tehát a magyar nyelvű tableten magyar nyelvű
vonalkódolvasó beállítású legyen beállítva. A tableten első használatkor kérjük
ellenőrizzék le, hogy a fizikai billentyűzet nyelve ugyanolyan nyelvű beállítású legyen.
Szükséges még beállítani, hogy a vonalkód olvasó a beolvasás után Enter-t üssön
le.
Fontos!

A megfelelő tablet kiválasztásában, illetve szállításban a RITEK Zrt. áll az ügyfelei
rendelkezésére, kérésre elvégezzük a telepítést és beállítást is.

A KALEL program telepítése
A KALEL program a Play áruházon keresztül telepíthető:
 Lépjünk be a Play áruházba.
 Írjuk be az alkalmazás keresőbe: KATI leltározó.
 Telepítsük az alkalmazást a <Telepítés> gomb megnyomásával.
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/ 21. kép /
Megjelenik a KATI leltározó program az alkalmazások között. (21. kép)
A KALEL-t érdemes használat előtt a Play áruházból felfrissíteni.

A KATI-ban előkészített fájlok másolása
A fájlok mozgatásának megkönnyítése érdekében létrehoztunk egy fájlmozgató
felületet. A felület lehetővé teszi az adatfájlok mozgatását a számítógépes KATI program
és az androidos KALEL alkalmazás között. A felület elérhető a https://kalel.prod.ritek.hu/
címen.
Fontos!

A felületet teljeskörűen csak az előfizető partnereink tudják használni.

Az adott eszköz azonosítója
A telepítés után a legfontosabb az eszköz azonosítójának kiderítése.
Ehhez indítsuk el a programot, nyomjuk meg a menü gombját.
A menüben válasszuk ki a Web adatok menüpontot.
A legelső adat a tebletnak vagy telefonnak a webazonosítója (22-23. kép)
(A példa esetében: 3aa245b17a)
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/ 22. kép /

/ 23. kép /

Belépés a fájlküldő felületre
Első lépésként a KATI-ból kiexportált adatokat szükséges a tabletra másolni. Ehhez
lépjünk be a felületre (https://kalel.prod.ritek.hu), ahol belépéskor
 eszközazonosítót és jelszót vagy
 felhasználónevet és jelszót
kell megadni.
A két belépési mód között az a különbség, hogy az első esetben csak az adott
eszközön levő adatokat módosíthatjuk, míg ha felhasználónévvel lépünk be, akkor több
eszközt is tudunk a felhasználóhoz rendelni.
Elfelejtett jelszó esetén a support@ritek.hu címre kell írni.

Fájlküldés az eszközazonosító és a jelszó segítségével
Ha az eszközazonosítót és jelszót adjuk meg akkor csak arra az eszközre tudunk
fájlokat másolni. Ekkor a következő felületre jutunk (24. kép):

KALEL tárgyi eszköz leltározó

16/32

/ 24. kép /
Ekkor a fájlkiválasztás után a fájl megjelenik. A szükséges fájl elkészítésének módját
a 2. fejezetben már leírtuk. Az .dat fájlt kell kiválasztani, különben fájl-inkompatibilitásra
vonatkozó hibaüzenetet kapunk.
A lista a táblázat frissítése gombbal aktualizálható. (25. kép)

/ 25. kép /
A tabletra a fájlok a Szinkronizálás menüpontot kiválasztva kerülnek át.
Törölt állapotú leltárfájlok nem jelennek meg a tableten. (26-27. kép)
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/ 26. kép /

/ 27. kép /

A tableten az OK gombot megnyomva láthatóvá válik az átvitt fájl.
Míg a számítógépen a fájlküldő felületen (https://kalel.prod.ritek.hu) a frissítés
gombot megnyomva láthatjuk, hogy a felmásolt fájloknál Letöltöttre változott az állapot.
(28. kép)

/ 28. kép /
Innentől kezdve a leltározás elvégezhető. Lásd 4. fejezetben leírtakat.
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Fájlküldés a felhasználónév/email és a jelszó segítségével

/ 29. kép /
Ha még nem használtuk a felületet, akkor a regisztrálni kell. (29-30.kép)

/ 30. kép /
A belépés után a fájlmozgató felület fogad. Az adminisztrációs felületen tudunk
eszköz(öke)t hozzárendelni a felhasználóhoz. Anélkül csak egy üres felületet kapunk. (31.
kép)

/ 31. kép /
Az eszközlistában a tudunk Androidos eszközt választani, amelyre vagy amelyről
fájlokat tudunk mozgatni.
Nyomjuk meg a Beálllítások gombot.

(32. kép)

KALEL tárgyi eszköz leltározó

19/32

/ 32. kép /
Az eszköz hozzáadása részben töltsük ki az eszközazonosítót és a jelszót. (33. kép)

/ 33. kép /
A popup ablak fölött megjelenik a felvitt eszköz. Ha az eszközön voltak már korábban
felvitt leltárak megjelennek azok is. Ha fenti műveleteket elvégeztük, s van már legalább
egy eszközünk, a tabletra másolandó fájlokat fel kell tölteni a felületre.
A legördülő listából kiválasztott eszközre a korábbiakban ismertetett módon tudjuk a
fájlokat felmásolni. Tehát itt kiválasztjuk a megfelelő fájlokat, majd a tableten a KALEL-ben
a Szinkronizálás menüpont kiválasztása után átkerülnek a fájlok.
A jobb-felső sarokban található néhány fontos ikon:

KALEL tárgyi eszköz leltározó

20/32

Az eszközre letöltés engedélyezett-e.
Súgó.
Beállítások.
Kilépés.

Fontos!

Ha az eszközre a fájlok letöltése nem engedélyezett, akkor a letöltés ikon pirosan
fog megjelenni. Abban az esetben, ha piros letöltés, a leltári íveket a rendszer
egy hónapon belül törölni fogja.
A program így ingyenesen kipróbálható, de a leltározás eredménye nem tölthető
vissza a KATI modulba.
A teljes értékű felhasználói igények jelzését az ertekesites@ritek.hu címre eszköz azonosítóját megnevezve – kérjük.
A próba leltározás eredménye – az előfizetés után – a későbbiekben is
aktiválható, így a korábbi leltározás eredménye visszatölthető.

A Beállítások-nál többféle művelet végezhető el:





Eszköz(öke)t tudunk felvenni, amennyiben a szükséges jelszót ismerjük.
A felvett eszközt, ha már nincs rá szükség (el lett végezve a leltározás) eltávolítani.
A felhasználói jelszót módosítása.
Az alias jelszó használatával át tudjuk nevezni az eszközt, hogy a neve könnyebben
megjegyezhető legyen.
 Eszköz jelszó változtatás engedélyezésével tudjuk az eszközön található leltárak
adatait megvédeni. Ha megadjuk azt, akkor csak a jelszó segítségével tudjuk a
fájlokat másolni. Célszerű ezt központilag kézben tartani, vagyis nem szabad
lehetővé tenni a szabad jelszóváltoztatást. Ezt a központi felületről tudjuk beállítani.

Fontos!

Azzal, hogy az eszköz jelszava nem lesz módosítható, megakadályozzuk, hogy
az elfelejtett jelszó után a tablet használatából ki legyen zárva a felhasználó.
Ez akkor lehet fontos, ha az intézmény több ügyintőnek is kiadja ugyanazt a
tabletet.
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4. A program indítása és működése
Indítsuk el a KALEL leltárkészítő alkalmazást.
A korábban kiexportált és a tabletra a fájlküldővel felmásolt fájlok megjelennek a
KALEL alkalmazásban. (34. kép)

/ 34. kép /

Leltár kiválasztása
A leltározó program a KATI-ból kiexportált leltár ívek kezelését, kitöltését teszi
lehetővé. Használata során első lépésben a megtekinteni, illetve szerkeszteni kívánt
leltárívet kell kiválasztani a program adatbázisában fellelhetőek közül. Kiválasztáskor az
adott leltárív narancs színűre változik. (35. kép)
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/ 35. kép /
Ha a leltári ív lezárt állapotban van, akkor azt fel kell nyitni. Ehhez nyomjuk meg az
<Ív lezárás/megnyitás> gombot. A leltárív megnyitásához nyomjuk meg a <Leltár kitöltés>
gombot.
Ezután tudjuk elkezdeni a tényleges leltárfelvételt. (36. kép)

/ 36. kép /
A leltári fájlokon hosszabb lenyomás esetén előugrik egy menü választó, ahol az
alábbiakban taglalt funkciók érhetők el. (37. kép)
KALEL tárgyi eszköz leltározó
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Leltár kitöltés: A leltár megnyitása, szerkesztése.
Napló: A leltározások eseményeit rögzíti.
Ív lezárás/megnyitás: A kijelölt leltár lezárása és feloldása.
Fájl kijelölése/megszüntetése: A fájl kijelölése megosztásra, amennyiben a leltári ív
lezárt állapotú.
Feltöltés: A fájl megosztása.

/ 37. kép /

Leltárak kezelése
Az egyes leltárfájlok különböző állapotokkal rendelkezhetnek. Egy leltárív
kiválasztása után a leltári fájl állapota jelzi, hogy az adott leltárív: aláírt (lezárt), beolvasott,
folyamatban van vagy újra megnyitott.

Aláírt (lezárt) leltár
Az aláírt (lezárt) állapotú leltár esetén az állomány írásvédett állapotban van, ami azt
jelenti, hogy a leltárfájl (benne a leltári ív) tartalmát nem lehet módosítani, új elemekkel
nem lehet bővíteni, valamint nem lehet törölni meglévő elemeket, meglévő eszközökben
nem lehet módosítani. A leltárfájl (a leltári ív) tartalmát csak megtekinteni lehet.
Ha mégis módosítás szükséges a lezárt állapotú leltáron, akkor előbb fel kell oldani a
lezárást, amit a főmenüben a jobb oldalon lévő „Import fájl lezárása/megnyitása” gombbal
tehetünk meg.
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Újra megnyitott leltár
Újra megnyitott állapotú leltárív esetén a lezárás után újra megnyitásra került, de
még semmilyen módosítás nem lett rajta végrehajtva, ebben az állapotban már szabadon
változtathatóak az eszközök adatai.

Beolvasott leltár
A beolvasott leltár állapot azt jelzi, hogy új leltári ívet talált a program, ami még nem
tartalmaz adatot és még nem volt lezárva. Ennél az állapotú leltárnál is lehetőség van új
eszköz felvételére, valamint felvétel után a felvett eszközök módosítására.

Folyamatban van
Ha egy leltár állapotánál azt jelzi a rendszer, hogy folyamatban van, akkor a leltári ív
módosításra került és még nem lett a módosítás után lezárva. A kiválasztott leltári ív adatai
között megtalálható a módosított eszközök száma.

A biztonságos leltározás
A KALEL nagy figyelmet fordít a biztonságos leltározásra.
Biztonságos leltározás esetén a kiexportált leltári ív fájlokat a leltározás szakasz
lezárásához a KATI modulban meghatározott személyeknek meg kell adniuk a KATI
modulban generált biztonsági kódjukat, ezzel aláírják a leltározás eredményét (hitelesítik).
Lezárt leltári ív feloldható, amelyhez szintén biztonsági kód szükséges, hogy a leltározás
„újra megnyitott” állapotba kerüljön (38. kép). A felelős személyek teljes hiányában a
leltározás szabadon zárolható és nyitható. Azonban a leltározás eredménye lezárás után
kerül visszavezetésre a kiexportált állományba, amit később a KATI modulba
beimportálhatnak a jogosult személyek.
A kód kis- és nagybetűket (ékezet nélküli karaktereket, vagyis angol ABC betűit) és
számokat tartalmazhat.
Kiemelendő fontosságú, hogy a jelszavak nem válnak ismertté ezáltal harmadik
személyek számára!
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/ 38. kép /
A kiexportált fájlban felsorolt felelős személyek jelszavai módosíthatóak. (39. kép)
Ekkor a menübe „Jelszó cserélése” menüpontban megfelelő TITAN azonosító és új
jelszavak megadása után a program az elérhető nem lezárt állományok mindegyikében
kicseréli a jelszót. Ekkor fontos, hogy a TITAN jelszavaikkal megegyező jelszót adjon meg,
mivel ellenkező esetben nem fogadja vissza a KATI modul importáláskor. Amennyiben
nem történik az exportált állományokban jelszó változás az importálás kezdete óta, de a
TITAN jelszó közben lecserélődött, akkor a KATI modul elfogadja az állományt.

/ 39. kép /
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A kiválasztott leltár megtekintése
A kiválasztott leltár tartalmának megtekintéséhez, annak eszközeinek
szerkesztéséhez a <Leltár kitöltés> gombra kell kattintani. Ezután kilistázva jelennek meg
az adott leltárban található eszközök, a következő attribútumok alapján (40. kép):

/ 40. kép /
Srsz. (sorszám), Megnevezés, Leltári szám, Vonalkód, Kategória, Szbsz.
(szobaszám), Ktghely. (Költséghely) Darabszám, Okm.sz., Kataszter, Hr.sz. (helyrajzi
szám), Rendszám.
A lista oldalai 20-20 eszközt jelenítenek meg egyenként. Az oldalak között az <Előző
20> és a <Következő 20> gombok lenyomásával lehet váltani. Továbbá, nem tud
egyszerre megjelenni az összes adat a képernyőn, de lehetőség van a lista vízszintes,
illetve függőleges mozgatására.
Eszközök színei:
Az egyes eszközöket különböző színnel jeleníti meg a program attól függően, hogy
az elvártnak megfelelő darabszámú eszköz van-e az állományban. Az eddig nem
leltározott sorok, vagy amelyekből 0 mennyiség van leltározva, megtartják az alap (piros)
háttérszínt, kék háttérszínnel jelennek meg azok az eszközök, ahol több eszköz lett
fellelve a leltári íven, mint az elvárt mennyiség, narancs színnel jelöli a program a fellelt
eszközöket, és zöld háttérszínnel rendelkeznek azok az eszközök, amelyeknél az elvárt
mennyiség és a megtalált mennyiség megegyezik. Az eszközöket színek szerint
csoportosítva sorfolytonosan jeleníti meg a program (41. kép)
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/ 41. kép /

Eszköz(ök) keresése:
Az <Azonosító> melletti mezőben megadva az eszköz azonosítóját lehetőség van
tetszőleges azonosítójú eszköz(ök)re keresni. A keresés során az alkalmazás először az
általunk megadott keresési feltétel és a listában található eszközök vonalkódjai közötti
esetleges egyezést ellenőrzi, ha nem talál ilyet, akkor összehasonlítja a megadott keresési
feltételt a leltári számokkal, helyrajzi számokkal, végül a rendszámokkal, az imént
megadott sorrendben. Ha a keresés bármelyik pontján egyezés van, és csupán egyetlen
eszköznél talált azonosságot az alkalmazás, akkor a megegyező azonosítóval rendelkező
eszköz adatlapja megnyitásra kerül. Ebben az esetben, ha be van pipálva az „Auto 1”
mező, akkor szintén megnyílik a megtalált eszköz adatlapja, továbbá az alkalmazás
eggyel növeli az eszköz darabszámát és automatikusan menti ezt a változást. Ha több
elem is megfelel a keresett feltételnek, akkor egy szűkített listát kapunk eredményül a
megtalált eszközökről. Létezik egy másik lehetőség is egy eszköz azonosítójának
megadására. A kereső mezőtől jobbra lévő gomb megnyomásával (kamera ikon)
lehetőség van Android eszköz kameráján keresztül történő vonalkód leolvasására. Az így
beolvasott vonalkód automatikusan a kereső mezőbe fog kerülni.
A funkcióhoz szükséges vonalkód olvasó alkalmazás az alábbi linken érhető el:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
Az <eszköz azonosító> mellett bal oldalon található gomb segítségével törölhető az
azonosítóra előzőleg megadott keresési feltétel. Tovább szűkíthetőek a keresési találatok,
ha a <szobaszám> melletti mezőre kattintva kiválasztjuk az eszköz helyét, amit egy
legördülő menüből tehetünk meg.
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Új eszköz felvétele:
Ha az <Azonosító> melletti kereső mezőbe az alkalmazás számára ismeretlen
azonosítót ad meg, akkor automatikusan létrejön egy, a megadott keresési feltétellel
megegyező vonalkóddal rendelkező új eszköz, az <Eszköz fellelés> címszó alatt. Az új
eszköz adatlapjának kitöltésekor tetszőlegesen megadhatóak az eszköz jellemzői, Enter-t
nyomva automatikusan a következő jellemző kitölthető mezőjéhez ugrik az alkalmazás.
Eszközfellelés közben is van lehetőség a darabszám változtatására, továbbá megjegyzés
hozzáadására. A <Mégse> gomb lenyomásával az eddig felvett adatok nem kerülnek
mentésre. Ellenben, a <Mentés> gombra kattintva, a felvitt eszköz rögzítésre kerül és a
soron következő sorszámmal fog megjelenni a lista legvégén.

Eszköz adatlapja
Az eszközök saját adatlapján több attribútum is megtalálható, mint amivel az
összesített listában megjelennek, így egy részletesebb listát kaphatunk az eszközről. Az
attribútumok a következők: leltári ív, megnevezés, leltári szám, vonalkód, gyári szám,
okmányszám, nyilvántartási szám, egyéb azonosító, kategória, kataszteri szám, helyrajzi
szám, rendszám, költséghely, szobaszám, főkönyvi szám, mértékegység, eszköztípus.
Egy eszköz attribútum-listája függőlegesen görgethető. Alul, a <megjegyzés> címszó
mellett lehetőség van megjegyzést fűzni az adott eszközhöz.

Eszköz adatainak módosítása, eszköz törlése:
Az eszköz adatlapjának jobb oldalán lehetőség van az adott eszköz darabszámának
módosítására. A <+1>, illetve a <-1> gombokra kattintva egyesével növelhető az eszköz
darabszáma, vagy magára a számra kattintva beírható az új érték. Fellelt eszköznél
lehetőség van az eszköz törlésére, ez az eszköz adatlapján a <T> gombra kattintva tehető
meg.
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<T> Törlést jelent.
<V> Visszaállítást jelent.
<Ü> Ürítést jelent.

/ 42. kép /
Darabszám módosítás esetén a <V> gombra kattintva visszaállítható az eszköz aktuális
darabszáma. Az <Ü> betű lenyomásával az új eszköz adatlapján eddig kitöltött mezők
törlődnek (a vonalkódot, ami be lett olvasva, a szobaszámot, ha ki van töltve, ill. a
mennyiséget azonban meghagyja a program) A <Mentés> gombra kattintva elmenthető a
változtatás, a <Mégsem> gomb pedig elveti azokat. (42. kép)

Naplózás
A szoftver minden egyes műveletet egy naplóban tárol, amit később egy táblázatban
meg lehet tekinteni. Ezt a főoldalon a <Napló> gomb lenyomásával érhetjük el. A napló
feljegyzi az adott eszköz módosításait, az eszköz darabszámának növelését vagy
csökkentését, a sikertelen kereséseket, új eszköz létrehozását, valamint egy meglévő
eszköz törlését. A program zöld színnel mutatja azokat a műveleteket, amelyek
hibamentesen lefutottak, sárga színnel, amelyek eredménytelenül zárultak, de nem
okoztak hibát és piros színnel jelöli azokat a műveleteket, amelyeknél hibát észlelt. Hiba
esetén a művelet nem hajtódott végre. (43. kép)

/ 43. kép /
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5. Import fájl visszavezetése és megosztása
Ahhoz, hogy a beimportált DAT fájlba visszavezetésre kerüljenek a programban
rögzített adatok, kattintson az <Import fájl lezárás/megnyitás> gombra. Eközben a gombok
feliratai elszürkülnek, inaktívvá válnak, a folyamat végeztével pedig az alkalmazás
visszaigazolást ad az utasítás sikerességéről. (44. és 45. kép)

/ 44. kép /

/ 45. kép /

A fájlok letöltéséhez első lépésként nyomjuk meg a KALEL programban a
Szinkronizálás menüpontot.
Fontos!

Szinkronizálás hiányában nem történik meg a fájl átadás.

Lépjünk be a korábban megismert fájlmozgató felületre. A felület elérhető a
https://kalel.prod.ritek.hu/ címen. Ha szükséges nyomjuk meg az aktuális oldal újratöltése
gombot. A módosított fájl, amivel dolgoztunk Visszatöltött állapotra változik és a
verziószáma egyel megnő. (46. kép)

/ 46. kép /
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Ha kijelöljük a fejlécben lévő checkbox-ot, az összes fájl, amivel dolgoztunk ki lesz
jelölve, a <Letöltés> gomb megnyomása után a számítógépen is elérhető lesz. A KATI
programba visszatöltjük az elkészült leltári íveket az 583 MP-ban (47. kép).

/ 47. kép /
A leltári fájl letöltése pedig egy zip (tömörített) fájlként történik, amit ki kell bontani
(48. kép).

/ 48. kép /
A tömörített fájl kibontása után a 583 MP-ba kell visszatölteni, a leltári íveket a
<Leltári ívek importálása> gombbal.

KALEL tárgyi eszköz leltározó

32/32

