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E-mail küldő 
 
 
Az e-mail küldő modulunk segítségével lehetősége van ügyfeleit elektronikus úton értesíteni a különböző tranzakciókról, 
akár tranzakciónként más-más e-mail címeken is a következő eseményekről (egyes sablonok alkalmazása modul függő, 
pl. szervizbe jöhet): 

- Számla/belső biz. készült (készpénz) 
- Számla/ belső biz. készült (átutalás) 
- Szervizbe jöhet 
- Tartozás lejárt 
- Rendelés készült 
- Rendelés lejárt 
- Előrendelés készült 
- Díjbekérő készült 
- Értesítés beszerzésről 
- Szállítólevél készült 

 
Követelménye InCash Light, Standard, Professional vagy GOLD szoftver, illetve az InCash E-mail küldő modul megléte. 
A modul beállításához 1 óra konzultáció tartozik, amennyiben ennél több időt venne esetleg igénybe, úgy annak díja 
10.000Ft+áfa/óra. 
 
 
E-mail címek megadása:  
 
Ügyfelenként beállítható a Főmenü – Ügyfél kezelés – E-mail küldés menüpontnál, hogy mely tranzakciókról és milyen 
e-mail címre küldje el a szoftver az értesítést. 
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Az  gombra kattintva felvihetők egyesével a szükséges adatok (értesítés típusa, értesítési e-mailcím stb.), vagy 
ha ugyanazt az e-mail címet szeretné beállítani minden értesítési típushoz, akkor válassza az értesítés típus alatt a MIND 
lehetőséget.  

Amikor minden adatot kitöltött kattintson a  gombra. 

Amennyiben módosul valamelyik adat, az szabadon átírható, a  gombra kattintva elmenthető. 
 

A  gombbal egyesével törölheti a felvitt sorokat a listából.  
 
Működés fül: 

- Ütemezések aktiválásánál beállíthatja, hogy mely 
tranzakciókról küldjön időközönként levelet a szoftver. 

 gombbal azonnal elküldheti e-mail 
üzeneteit ügyfeleinek. 
 
- A már elküldött e-mailek elrejthetők az 

 gombbal, így csak azokat a 
leveleket fogja látni, amik elküldetlenek, feldolgozás alatt 
vannak még vagy esetleg hiba lépett fel a küldésük során.  
 

A bal alsó sarokban található  gombnál a lenyílóból 
kiválaszthatja, hogy mely leveleket szeretné törölni a listából, 
így csoportosan az azonos értesítési típusúak egy 
gombnyomással eltüntethetők. Pl.: hibás küldésű e-mailek, 

elküldetlen e-mailek, rendelés készült e-mailek, tartozás lejárt e-mailek, díjbekérő készült e-mailek, előrendelés készült 
e-mailek stb.  

A jobb oldalon található  gombnál az adható meg, hogy hány napnál régebbieket törölje a szoftver: 

 
 

Az  gombbal lehetősége van megnézni az elküldendő, illetve elküldött leveleket. A szoftver 
HTML formátumban legenerálja és megnyitja webböngészőben előnézetként az e-mailt. 
 
Ütemezés fül: 

Itt tudja beállítani az ütemezéseket tranzakciónként. 
Külön megadható, hogy az általános e-maileket, a lejárt 
rendelésekről és a lejárt átutalásos számlákról szóló e-
maileket milyen időközönként küldje el a szoftver.  
 
Általános e-mailnek számít minden egyéb tranzakció, ami 
nem a lejárt rendelések és a lejárt átutalásos számlákról szól, 
illetve be van állítva az ügyfélhez.  
 
Az InCash Ügyviteli Rendszerben kiállított szállítólevelek és 
belső elszámolású bizonylatok PDF formátumban 
mellékletként csatolva elküldhetők az e-mailben külön 
beállítás segítségével, a szoftverben kiállított egyéb 
bizonylatok esetében azonban erre nincs lehetőség. Ezen e-
mailekben kizárólag szöveges információként olvashatók el a 

http://www.incash.hu/
mailto:incash@incash.hu


   

InCash Ügyvitel Zrt. 
1139 Budapest, Forgách utca 19. 
Tel.:+36-1/238-0814  
E-mail: incash@incash.hu    

 

InCash Ügyvitel Zrt. 1139 Budapest, Forgách utca 19. Tel.: +36 1/238-0814, www.incash.hu, incash@incash.hu 
 
 

számlák, rendelések, lejárt számlákra vonatkozó adatok. 
A számla tételei elküldhetők DBF fájlként, illetve ehhez kapcsolódóan egy plusz fájl csatolására is biztosítunk lehetőséget, 
melyben ismertetésre kerülhet a mellékelt elektronikus állomány feldolgozásának menete.  Ezek beállításáról alább 
olvashat. 
 
Külön sablonok állíthatók be, így a kísérő szöveg, logó, fejléc, lábléc, üdvözlő és elköszönő szöveget cégük határozza 
meg, a program pedig kitölti automatikusan a meghatározott adattáblákkal, melyet az Ügyviteli Rendszerből nyer ki. 
 
Kattintsa be a megfelelő helyre a pipákat, majd állítsa be a levélküldés(ek) periódusát. 

A  gombbal azonnal létrehozhatja a küldendő leveleket. 

Amennyiben bepipálja a -t, akkor a szoftver rögtön utána el is küldi a legenerált leveleket.  
 

 használata esetén a program automatikusan bepipálja az ügyféltörzsben a Vásárló letiltása 
opciót, ha eléri a megadott lejárati napot a számla, így csak azok a felhasználók tudnak bizonylatot kiállítani ezen 
partnerek részére, akiknek van jogosultságuk hozzá. 
 

esetén meghatározható, hogy pontosan hány napos lejáratot követően küldje el a szoftver a 
levelet ügyfeleinek. 
 
  
Beállítások fül: 
 
Sablonfájlok:  

 
Külön megadható mely e-mailhez milyen sablon szerint készítse el a 
levelet a szoftver, így a kísérő szöveg, logó, fejléc, lábléc, üdvözlő és 
elköszönő szöveget cégük határozza meg, a program pedig kitölti 
automatikusan a meghatározott adattáblákkal, melyet az Ügyviteli 
Rendszerből nyer ki. 
 
Be kell pipálni azokat a sablonokat, melyeket használni szeretne. 

A  gombbal tudja kitallózni a kívánt sablont. (Egy alapértelmezett 
sablon fájlt mellékelünk a szoftverhez, azonban azt mindenképp 
szükséges önöknek tovább szerkeszteniük, hogy cégük adataival 
legyen feltöltve.) 

A sor végén a  gombbal ellenőrizheti, hogy a sablon fájl 
megfelelő-e a program számára. 
 

 

A funkcióval a számla tételei elektronikus formában (DBF formátumban) 
mellékletként kerülnek továbbításra. Amennyiben a címzett is InCash szoftvert használ, úgy a beszerzést könnyen és 
gyorsan elvégezheti a mellékelt állomány beolvasásával.  A beszerzés ablakban jobb egér gombot nyomva az Importálás 
külső adatfájlból menüponttal töltheti be. 
 

gombbal elmenthetők a megadott beállítások. 
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Az elkészült leveleket HTML fájlba tudja menteni a megadott könyvtárba, ahol később visszanézheti őket: 
 

 
 
 
HTML:     

 
A program által generált táblázat színeit adhatja meg, hogy 
igazodjon céges profiljához. 
 

gombbal rögzíthető a megadott beállítás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Egyéb beállítások: 
 

E-mail tárgyához előtag szöveg írható (pl.: cégnév). 
 
Amennyiben a Sablonfájlok fül alatt bepipálták a 

 funkciót, úgy 3 
további opció használható: 
- csatolt fájlként elküldhető egy plusz fájl is a levéllel, melyben 
ismertetésre kerülhet a mellékelt elektronikus állomány 
feldolgozásának menete. 
-Cikkek képeinek csatolása esetén a legenerált DBF fájlba 
beemelhetők a cikktörzsben rögzített termék fotók is igény 
esetén. 
- Lehetőség van törölni a csatolt fájlt a levél elküldését 
követően. 

 gombbal rögzíthető a megadott        
beállítás. 
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Internet beállítások fül: 
 
A levelek küldéséhez szükséges beállításokat itt végezheti el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legutóbbi küldés naplója:  
küldési probléma esetén vissza lehet nézni a küldési naplóban, hogy mi volt az elakadás pontos oka. 
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InCash Ügyviteli Rendszeren belül megadható beállítások E-mail küldő szoftverünkre vonatkozóan: 
 

 
 

A vevő alapértelmezett e-mail címére küldés számlarögzítésnél: az Ügyféltörzsben az Adatok fül alatt megadott e-mail 
címre küldi ki az E-mail küldő szoftver a megadott sablonnal a számla tételeit, anélkül, hogy az Ügyféltörzs – Egyéb 
adatok – E-mail fül alatt beállítanánk a kívánt címet.  
 
Számla rögzítésénél PDF formátumú e-mail küldése: a számla rögzítésekor az e-mail küldő PDF fájlként csatolva elküldi 
a lerögzített bizonylatot az ügyfélnek a Számla/belső biz. készült (készpénz/átutalás) értesítési típusnál beállított e-mail 
címre. Javasolt ilyen küldés esetén kikapcsolni a Főmenü – Beállítások – Értékesítés – Bizonylatnyomtatás menüpontban 
a „Eredeti és Hiteles másolat felirat elrejtése a bizonylaton” opciót. Ebben az esetben semelyik számlán nem fog 
megjelenni a jobb felső sarokban ezen felirat. 
 
Szállítólevél rögzítésénél PDF formátumú e-mail küldés: a szállítólevél rögzítésekor az e-mail küldő PDF fájlként csatolva 
elküldi azt az ügyfélnek a Szállítólevél készült értesítési típusnál beállított e-mail címre. 
 
Csatolmány készítése belső bizonylat rögzítésénél ZIP fájlban: belső elszámolású bizonylat rögzítésekor az exportált 
DBF fájl, a gyártási számok TXT fájl, és a tételekről készített XLS fájl tömörítése és e-mailhez csatolása ZIP fájlként. 

 
Számla rögzítésnél a számla tételek exportálása CSV formátumú csatolmányba: lehetőség van CSV fájlba kimenteni a 
számla adatait, ezáltal ezen adathalmaz importálhatóvá válik egyéb felületen. 
 
Küldés a bizonylat tételei nélkül: az elkészített e-mailben ezen beállítás hatására nem szerepelnek a bizonylat tételei, 
csak a végösszeg.  
 
Egyéb fájlok csatolási lehetősége az e-mailhez: lehetőséget biztosít bármilyen fájl csatolásra a bizonylat rögzítésekor 
feljövő ablakban. 
 
Szállítólevélről küldés csak kérdés alapján: ezen beállítással szállítólevelenként meghatározható, hogy mely 
szállítólevelek kerüljenek kiküldésre e-mailben. 
 
Értesítés küldése belső bizonylatról: ezen beállítással az ügyfélnek a Számla/belső biz. készült (készpénz/átutalás) 
értesítési típusnál beállított e-mail címre külön meghatározható, hogy a belső elszámolású bizonylatról is menjen e-
mailben értesítés. 
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