Évváltási teendők 2018-2019
Évváltási tájékoztató az Iratkezelő szakrendszerhez eddig csatlakozott, illetve az
előrehozott csatlakozó nagyvárosok részére.

Tisztelt Felhasználók!

Jelen tájékoztatóban szereplő évváltási feladatokat az Önök hivatalának utolsó
munkanapjának végén, vagy az utolsó 2018-as iktatás megtörténte után kell elvégezni.
Ezt követően a lezárt iktatókönyvben nem lehet iktatást végezni. A 2018-ban létrehozott
2019-es iktatókönyvekbe csak 2019-ben lehet iktatást végezni.
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Általános tájékoztató
A műveletek elvégzéséhez rendszer adminisztrátori szerepkör szükséges!
A nyitott ügyiratokat (főszámok) nem szükséges lezárni az évváltáshoz!
Az érkeztetőkönyvek esetében csak egyesével végezhetők el a lentebb bemutatott
műveletek!
A lentebb olvasható folytatás funkcióval az alábbi egyéb programbeállítások is
automatikusan átemelésre kerülnek a háttérben:


2019-es irattári terv létrehozása, irattári tételek másolása 2018-ból



Irattári tétel-iktatókönyv összerendelés másolása 2019-es iktatókönyvekhez
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Felhasználói csoportban iktatókönyv jogok másolása

Kérjük alaposan tanulmányozzák a tájékoztatónkat, és a tényleges évváltási
feladatokat csak ezt követően kezdjék meg!

2019-es érkeztetőkönyvek létrehozása
Az
IRAT
szakrendszerbe
történő
belépést
követően
navigáljon
a
Rendszer\Iktatás\Érkeztetőkönyvek menüponthoz (amennyiben nem jelenik meg ez a
menüpont, akkor jogosultságot kell adni rá a Rendszer\Beállítások\Felhasználói
csoportok menüpont alatt: duplán kell kattintani az „Adminisztrátor" csoportra, majd a
„Menü" fülön meg kell keresni az „Érkeztetőkönyvek" (4120-as kód) nevezetű

3

jogosultságot, majd dupla kattintást követően minden jogot meg kell rá adni.)

A Rendszer\Iktatás\Érkeztetőkönyvek menüponton belül válassza ki a 2018-as
érkeztetőkönyvet, majd kattintson a „Folytatás" gombra, végül a felugró ablakban a
„Rendben" gomb lenyomásával nyugtázza az érkeztetőkönyv folytatását.

Figyelem! A folytatás funkció használata esetén a 2019-es érkeztetőkönyv örökli a
2018-as érkeztetőkönyv kezdő érkeztetőszámát. Ha meg akarjuk adni a 2019-es
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érkeztetőkönyv kezdő érkeztetőszámát, akkor kattintsunk rá duplán a folytatást
követően, módosítsuk az kezdő érkeztetőszámot, majd kattintsunk a rendben gombra.

2019‐es iktatókönyvek létrehozása
csoportosan
Lehetőség van a „Folytatás” funkció tömeges alkalmazására is. Kattintson a
Rendszer\Iktatás\Iktatókönyvek menüpontra majd válassza ki a megjelenő listából a
folytatni kívánt iktatókönyveket. Miután kiválasztotta az iktatókönyveket, kattintson a
„Folytatás" gombra. A felugró ablakban lévő figyelmeztetés megkérdezi, hogy valóban
szeretné-e a tömeges folytatást választani. A „Rendben" gombra kattintva el is készül a
2019‐es iktatókönyv.

Figyelem! Az új iktatókönyvek alapértelmezetten 1-es főszámmal indulnak. Ha meg
szeretné változtatni az induló főszám értékét, akkor új iktatókönyvet kell létrehoznia a
2018-as folytatása helyett. Új iktatókönyv létrehozásához a „Folytatás" gomb helyett az
„Új" gombra kattintson, majd a felugró ablakban a „Kezdete" mezőbe írhatja be azt az
értéket melytől az iktató program sorfolytonosan osztja ki az iktatószámokat. Ne felejtse
el az „Előző iktatókönyv" mezőben kiválasztani az újonnan létrehozott 2019-es
iktatókönyv 2018-as előzményét! Ebben az esetben az általános tájékoztatóban írt
háttérben zajló automatikus beállításokat manuálisan kell elvégezni.
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2019‐es iktatókönyvek létrehozása
egyesével
Kattintson a Rendszer\Iktatás\Iktatókönyvek menüpontra majd válassza ki a megjelenő
listából a folytatni kívánt iktatókönyvet. Miután kiválasztotta az iktatókönyvet, kattintson
a „Folytatás" gombra. Az adatok ellenőrzését követően a „Rendben" gombra kattintva
el is készül a 2019‐es iktatókönyv. A folyamatot minden folytatni kívánt iktatókönyvnél el
kell végezni!
Ebben az esetben lehetősége van megváltoztatni a 2019-es iktatókönyv nevét, és
azonosítóját (előtagját). Ezt egészen addig módosíthatja, ameddig nem történik benne
iktatás.
Figyelem! Az új iktatókönyvek alapértelmezetten 1-es főszámmal indulnak. Ha meg
szeretné változtatni az induló főszám értékét, akkor új iktatókönyvet kell létrehoznia a
2018-as folytatása helyett. Új iktatókönyv létrehozásához a „Folytatás" gomb helyett az
„Új" gombra kattintson, majd a felugró ablakban a „Kezdete" mezőbe írhatja be azt az
értéket melytől az iktató program sorfolytonosan osztja ki az iktatószámokat. Ne felejtse
el az „Előző iktatókönyv" mezőben kiválasztani az újonnan létrehozott 2019-es
iktatókönyv 2018-as előzményét! Ebben az esetben az általános tájékoztatóban írt
háttérben zajló automatikus beállításokat manuálisan kell elvégezni.
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Érkeztetőkönyvek lezárása
Amennyiben megtörtént az évváltás, navigáljon a Rendszer\Iktatás\Érkeztetőkönyvek
menüpontba. A menüpontban jelölje ki a 2018-as érkeztetőkönyvet, majd kattintson a
„Zárás" funkciógombra:

A gomb lenyomására a felugró ablakban a rendszer megerősítést kér, kattintson a
„Rendben" gombra:

A lezárás sikerességét egy külön ikon jelzi:

Iktatókönyvek lezárása csoportosan
A
2018-as
iktatókönyvek
csoportos
lezárásához
navigáljon
a
Rendszer\Iktatás\Iktatókönyvek menüpontba. Jelölje ki a 2018-as iktatókönyveket, majd
kattintson a „Zárás" funkciógombra.
A gomb lenyomására a felugró ablakban a rendszer megerősítést kér, kattintson a
„Rendben" gombra:
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A lezárás sikerességét egy külön zöld ikon jelzi:
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Iktatókönyvek lezárása egyesével
A 2018-as iktatókönyvek lezárásához navigáljon a Rendszer\Iktatás\Iktatókönyvek
menüpontba. Jelölje ki a 2018-as iktatókönyvet, majd kattintson a „Zárás"
funkciógombra:

A gomb lenyomására a felugró ablakban a rendszer megerősítést kér, kattintson a
„Rendben" gombra:

A lezárás sikerességét egy külön ikon jelzi:
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Iktatókönyv struktúra átalakítása
évváltás során
Amennyiben szeretné újragondolni az iktatókönyveinek kialakítását, úgy erre is
lehetősége van. Először hozzá létre az új 2019-es iktatókönyveket a fentebb leírtak
alapján, akkor navigáljon a Rendszer\Iktatás\Iktatókönyvek menüpontba. Az „Új” gomb
használatával hozza létre a 2019-ben használni kívánt iktatókönyveket.
Ezt követően alakítsa ki az iktatókönyvekhez tartozó felhasználói csoportokat a
Rendszer\Beállítások\Felhasználói csoportok menüpontban.
Ha ezzel végzett, navigáljon a navigáljon a Rendszer\Iktatás\Irattári terv menüpontba,
és hozza létre a 2019-es irattári tervet. Majd ezt követően navigáljon az Iktatókönyvtétel menüpontba és rendelje össze az új iktatókönyveket az irattári tételekkel.
Ha a fentiekkel végzett, akkor zárja le a 2018-as iktatókönyveket a fentebb leírtak
szerint.
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