
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkönyv 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 – Főkönyv 

A Microsoft DynamicsTM NAV rendszer Főkönyvi modulja segítségével 

egyszerűbbé válnak a könyvelési folyamatok, és jobban kézben tarthatók a 

szervezet pénzügyei. Az integrált adatoknak, a tranzakciók intelligens 

feldolgozásának, valamint a hatékony elemzési és jelentéskészítési 

funkcióknak köszönhetően a könyvelési feladatok rövidebb idő alatt és 

kisebb erőfeszítéssel elvégezhetők, nyomon követhető a szervezet pénzügyi 

teljesítménye, és megvalósítható a vállalati és a szabályozási előírásoknak 

való megfelelés. 

A főkönyvi kimutatásokkal könnyen elemezhetők a rendszer főkönyvi adatai, 

és gyorsabb, megalapozottabb döntések hozhatók. 

A Főkönyvi modul rugalmas lehetőségeket és eszközöket biztosít a 

vállalati könyvelés előkészítéséhez, valamint a számlatükrökkel, a főkönyvi 

naplókkal, az ÁFA-funkciókkal, az ismétlődő könyvelésekkel és az 

eredetkódokkal végzett könyvelési műveletekhez. A főkönyv testre 

szabható a vállalatközi tranzakciók és a vállalaton belüli átvezetések 

támogatásához, a pénzügyi műveletek vállalatok szerint csoportosíthatók, 

a különböző számlatükrök pedig egyetlen egyesített vagy anyavállalatban 

konszolidálhatók. A Főkönyvi modul biztosítja a pénzügyi műveletek 

precíz, hatékony és átlátható kezeléséhez szükséges rugalmasságot és 

ellenőrzést.  

ELŐNYÖK: 

 

 Fokozott hatékonyság és eredményesség. 

A rutinszerű könyvelési műveletek elvégzését 

automatikus pénzügyi folyamatok és a 

leggyakrabban használt feladatoknak 

megfelelően egyénre szabott, intuitív 

kezelőfelület segíti.  

 

 Megalapozott döntések hozhatók a valós 

adatok segítségével. A hatékony analitikai 

funkciók és az átfogó jelentéskészítési 

szolgáltatások segítenek a teljesítmény 

nyomon követésében, valamint a pénzügyi 

trendek és az esetleges problémák 

felismerésében. 

 

 Használja ki a globális lehetőségeket. A 

rugalmas könyvelési eljárások és a többféle 

pénznem támogatása révén még a 

legmagasabb igényeket támasztó nemzetközi 

számviteli követelményeknek is eleget tehet, 

és nemzetközi ügyleteket is lebonyolíthat.  

 

 Fokozható az adatok integritása. Az 

összes fontosabb pénzügyi adat (a tény- és a 

tervadatok, a devizaegyenlegek és az 

átlagegyenlegek) kezelése egyetlen 

főkönyvben, központilag történik.  

A mindig naprakész adatok érdekében az 

egységes könyvelési folyamat során a 

rendszer automatikusan összehangolja az 

összesített egyenlegeket. 

 

 A pénzügyek átláthatóvá válnak. Az 

integrált rendszerek, a megosztott adatok és a 

részletezési lehetőségek jól áttekinthető 

pénzügyi tranzakciókat eredményeznek. Az 

egyes könyvelési műveletekhez tartozó 

tételszámok segítségével a tranzakciók jól 

nyomon követhetők könyvvizsgálat során. 



 

Vállalatközi tranzakciók  Az anyavállalat, illetve partner- és leányvállalatai közötti több vállalatközi kapcsolat is 

meghatározható. Egyszeri és ismétlődő tranzakciók kezelése is lehetséges, a beszerzési 

rendelések költségei pedig közvetlenül feloszthatók a leányvállalatok között. 

Számlák közötti átvezetések Kiküszöbölhetők az egyenlegek manuális egyeztetéséből adódó hibák, így a számlák közötti 

átvezetések zökkenőmentesen elvégezhetők. 

XBRL-támogatás A pénzügyi információkat a weben keresztül vagy e-mailben is közzéteheti. Az XBRL (bővíthető 

üzleti jelentéskészítő nyelv) támogatása révén egyszerűbben készíthet jelentéseket számos 

különböző formátum használatával.  

Részletes költségvetések  Az összes főkönyvi számla és a számlatükörben szereplő valamennyi végösszeg lebontásával 

költségvetéseket hozhat létre. A költségvetés létrehozása után kinyomtathatja a tényleges 

egyenlegeket, az eltéréseket pedig százalékos értékekkel szemléltetheti.  

Dimenziók Az elemzés megkönnyítése és a teljesítmény könnyebb megfeleltetése érdekében azonosító 

jellemzőket, más néven dimenziókat (például termék, értékesítési terület, időszak) rendelhet 

hozzá a pénzügyi adatokhoz. Az egyes költségvetési tételekhez több dimenziót is 

hozzárendelhet. A költségvetés akár négy dimenzió szerint is szűrhető, így a szervezeti 

felépítésnek megfelelő részköltségvetések hozhatók létre.  

Főkönyvi kimutatások  A dimenziók segítségével összetett főkönyvi kimutatások készíthetők. A színvonalasabb 

jelentéskészítés érdekében részletes lehetőségek állnak rendelkezésre a különböző sor- és 

oszlopkombinációkban megjelenítendő adatok kiválasztásához (beállítható például, hogy csak 

akkor jelenjenek meg a tartozik összegek, ha van egyenleg).  

Automatizált tranzakciók  Az általános, az ismétlődő és az automatikus sztornírozási tételekkel egyszerűbbé válik a 

tranzakciók kezelése. A gyakori tranzakciók ismétlődő naplók segítségével rögzíthetők a 

főkönyvben. A napló minden egyes sorához rögzített összegeket rendelhet, és kiválaszthatja, 

hogy az adott sort a rendszer milyen gyakran könyvelje a frissített adatokkal. 

Rugalmas, többfelhasználós 

környezet  

Korlátlan számú napló hozható létre, és minden egyes napló saját bizonylatszámozással 

rendelkezik. A munkatársak egyidejűleg dolgozhatnak a főkönyvi naplókkal, míg mások adatokat 

vihetnek be és könyvelhetnek. 

Részletes naplózás Az egyszerű adatkövetés és a részletes naplózás segít a pénzügyi szabályozások előírásainak 

való megfelelésben. A főkönyvi tételekhez a számlatükrön keresztül is hozzáférhet. A rendszer 

könyveléskor minden egyes tételhez tételszámot, tranzakciós számot, eredetkódot, okkódot és 

felhasználói azonosítót is hozzárendel. 

Változásnapló A változásnaplóban a kapcsolódó felhasználói azonosítóval együtt, időrendben szerepel a 

Microsoft Dynamics NAV rendszer törzsadatait érintő összes közvetlen módosítási művelet, így 

a hibák könnyebben kiszűrhetők. 

Tranzakciók intelligens 

könyvelése 

A tételek lekönyvelése előtt ellenőrizheti a naplóegyenlegeket. Megtekintheti, hogy a tételek 

milyen hatással lesznek a likvid számlákra, és a napló könyvelése előtt elvégezheti a szükséges 

módosításokat. Lehetősége van egy adott tétel vagy akár egy teljes napló visszavonására vagy 

sztornírozására is, a korrigált tételeket pedig teljes naplózási felügyelet mellett könyvelheti le. 

Rugalmasan definiálható 

könyvelési időszakok 

Az üzleti év kezdő dátuma tetszés szerinti lehet, és saját könyvelési időszakokat határozhat 

meg a költségvetésekhez, a statisztikákhoz és a jelentésekhez. Az év végi eredményeket 

átvezetheti a mérlegbe, és egyidejűleg kiegyenlítheti az összes eredménykimutatás-számlát is. 

Külkereskedelem és  

több pénznem kezelése 

Az üzleti tevékenység során korlátlan számú pénznemet használhat. A vevői és a szállítói 

számlákat devizában is kezelheti, a vállalati főkönyv pedig két különböző pénznemben is 

vezethető. 

Rekordszintű biztonsági 

funkciók 

A szerepkörfüggő hozzáférési jogok elősegítik a bizalmas pénzügyi adatok védelmét. 

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK: 

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. 

A MICROSOFT SEMMILYEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN 

DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT. 

A Microsoft Dynamics NAV alkalmazás Főkönyv moduljával kapcsolatos további információért  

keresse fel a következő címet: www.microsoft.com/dynamics/nav. 


