
   

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 
 

 
InCash XLS termék és ár importáló modul 

 
A szoftverrel lehetőség van XLS formátumú fájlokból új cikkeket beimportálni vagy a már meglévő 
cikkek adatainak módosítását, frissítését is elvégezni. 
A szoftver Microsoft Excel-el és OpenOffice szoftverrel is egyaránt működik. 
 
A program elindításakor megjelenő bejelentkező felületen a számlázó rendszerben megadott 
azonosítóval és jelszóval tudnak belépni a felhasználók.  
Használatához szükség van az alábbi jogra: „Cikk törzsadatainak módosítása”. 
 
Amennyiben az XLS fájl, amit betallóz, rendelkezik fejléccel (az első sor nem a beimportálandó 

adatot tartalmazza), akkor ajánlott bepipálni a  mezőt, hogy azt ne emelje be a cikk 
adatok közé a szoftver. 
 

 gomb: a felesleges termékfajták/termékcsoportok/üzletágak eltávolítására 
alkalmazható, tehát törli azokat, amelyekhez nincs hozzárendelve egyetlen 
termék/termékfajta/termékcsoport sem. 
 
Mielőtt elvégezné a cikkek importálását és/vagy a cikkadatok frissítését, lehetőség van biztonsági 

mentés készítésére is az adatbázisról a  gombbal. Mindenképp javasolt ennek 
futtatása a munka megkezdése előtt! 
 

 
 

A belépést követően a CTRL+ALT+SHIFT+K billentyűkombinációt lenyomva bekapcsolódik a 
mennyiségi módosítás lehetőség is, amely esetben az InCash szoftver adatbázisában rögzítésre 
kerül egy leltár bizonylat, hogy később visszatekinthető legyen milyen készletmódosításokat 
végeztek: 
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Tallózza ki a  gombbal az importálandó XLS fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra. 
 

 
 

 

A továbblépéshez kattintson a  gombra. 
 

Adja meg, hogy az XLS oszlopai mely adatnak feleljenek meg az InCash cikktörzsében. 
Egy oszlop több cikk tulajdonságához is rendelhető. Ha rosszul adott meg egy párosítást, akkor azt 

törölheti a  gombbal. Használhatja a duplakattintást is a táblázat sorain a gyorsabb 
összerendelés érdekében: ekkor bepárosítja a kijelölt sorokat és a következő párosítandó mezőre 
ugrik. 
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Az alábbi adatok beemelésére, frissítésére van lehetőség: 
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A folytatáshoz a  gombra kattintson. 
 
 
3. lépésként beállítható, hogy mi legyen az alapértelmezett érték, ami az InCash cikktörzsében 
kitöltődik, ha az XLS fájlban nincs megadva valamely adat. Üres mező esetén a következő opciók 
választhatók: hagyja üresen vagy az alapértelmezett értéket írja be oda a szoftver. Például, ha az 
XLS-ben nincs megadva oszlopként a „kategória”, itt beállíthatja az összes cikkhez ugyanazt a 
kategóriát. 
 
 

 
 

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 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A beállítások elvégzése után kattintson a  gombra. 
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A 4. lépésben adja meg, hogy milyen adat alapján keresse az XLS-ben található cikkek adatait az 
InCash cikktörzsében a program. Ez lehet az azonosító, a vonalkód, az InCash belső cikkszáma vagy 
a termék megnevezése is. 
 

 
 

: nincs vizsgálat arra vonatkozóan, hogy létezik-e 
már egy-egy cikk az adatbázisban, hanem minden egyes sor tételét új cikként viszi fel a program. 
 

: mi legyen a kulcsmező, amely érték 
alapján kikeresi a cikket az adatbázisból a szoftver. Ha létezik a cikk, módosítani fogja az adatait, ha 
nem, új cikként viszi fel a cikktörzsbe. 
 

: előfordul, hogy több terméknek egyezik a kulcs mezője (pl. a vonalkódja). 
Ezzel a kapcsolóval az összes ilyen egyező termék adatai módosításra kerülnek. 
 

: a kulcs mezőben lévő érték alapján akkor is „megtalálja” a cikket a program, ha 
eltérnek a betűk típusai. 
 

: az itt megadott előtagot az XLS cellából importált azonosító elé emeli be a 
szoftver.  
 

: ha pl. a kulcsmező a vonalkód és olyan vonalkód van az XLS-ben, amely 
még nincs az adatbázisban, akkor azt kihagyja, tovább lép a következő XLS sorra. 
 

: amennyiben már létezik a megadott kulcsmező alapján a cikk, 
abban az esetben nem változtat az adatain a szoftver. Ha még nem létező kulcsmezőt talál, akkor 
felviszi új cikként. 
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: csak azon cikkek lesznek 
módosítva, amelyek az itt megadott alapértelmezett beszállítóhoz tartoznak. A többi termék adata 
nem módosul. 
 

: ha be van pipálva ezen opció, akkor 
kisbetű/nagybetű szerint pontosan keresi az üzletágat/termékcsoportot/termékfajtát a szoftver. Alap 
esetben nem számít a kisbetű/nagybetű. 
 

: a megtalált cikk megnevezése nem fog módosulni, de minden más megadott 
paramétere igen. 
 

: ha nem található az adatbázisban az elsődleges vonalkód alapján egy cikk, 
akkor megvizsgálja a másodlagos vonalkódok között is a program. 
 

: alapértelmezett érték az „Üres szöveg vagy 0”. Ebben az esetben 
az új cikkeknél minden meg nem adott mező üres lesz, vagy szám érték esetén nulla. A másik 
lehetőség: „Előző lépésben megadott alapértelmezett érték”. Ebben az esetben az importálás 
harmadik lépésében megadott alapértékekkel tölti fel a mezőket a szoftver (ez jóval lassabb 
működést eredményezhet!). 
Amennyiben a cikk módosítása esetén a bepárosított cella értéke üres, akkor is ezen beállítás 
alapján töltődik ki az érték. Ez összefügg a következő beállítással. 
 

: bekapcsolása esetén az üres XLS cella nem módosítja a megtalált 
módosítandó cikk tulajdonságát, hanem megőrzi azt, így marad az eredeti értéke. Ha például törölni 
szeretne egy tulajdonságot üresen megadott cella esetén, akkor ki kell kapcsolni ezt a beállítást. 
 

: azt jelenti, hogy nem fut végig a terméklistán a szoftver, hanem csak addig, amíg 
hibát nem észlel. Ha nem pipálja be ezt a funkciót, akkor végigfut a program és a legvégén írja ki, 
hogy hol volt esetleg probléma. 
 

: 80 karakter írható a cikk megnevezésbe a 
szoftverben. Ha ennél hosszabbakat tartalmaz az XLS, akkor lehetőség van rá, hogy a 81. karaktertől 
beemelje a „Megjegyzés a bizonylaton” mezőbe, így a bizonylatokon is szerepelni fog a levágott rész 
a cikk megnevezése alatti sorban. 
 

: a Min/Max készletek és a polcszámok 
raktáranként adhatók meg. Itt lehet kiválasztani, hogy melyik raktárhoz kerüljenek az értékek. 
 

: bekapcsolása esetén a cikk általános leírása mező végére hozzáfűzi az 
XLS celláiban lévő értéket, míg kikapcsolt állapotban felülírja azt. 
 

: bekapcsolt állapotban a polcszámokat hozzáadja a meglévőkhöz, míg 
kikapcsolva törli az összes polcszámot a cikktől, és úgy adja hozzá az újat. 

: ha módosul a vonalkód az import során, az eredeti vonalkód 
felülíródik, de ezzel a beállítással eltárolja a program a másodlagos vonalkódok közé. 
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: megegyezik az InCash számlázóban lévő beállítással: bekapcsolása 
esetén felvehető olyan cikk, amelynek azonosítója már létezik másik meglévő cikknél. Kikapcsolása 
esetén az alábbi üzenet jelenik meg: „Már van ilyen azonosító a cikktörzsben ennél a cikknél: …”. 
 

: az előző beállításhoz hasonlóan működik: az egyező vonalkódot vizsgálja. 
 

: az InCash szoftverben található beállítás alapján működik: új cikk esetén az 
eladási árak nettó értéke kerekítve legyen-e eltárolva. 
 

: itt adható meg, hogy a „mennyiség” oszlopban megadott 
raktárkészlet mely raktárba kerüljön. Erről leltár bizonylat is fog készülni a későbbi 
visszatekinthetőség érdekében. 
 

: lehetőség van az összes beállítás és a párosított mezők eltárolására ini fájlban, 
amelyet az importálás második lépésében vissza lehet tölteni. A gyakran használt XLS fájlokra ezzel 
sablont lehet létrehozni, így nem szükséges a következő importálásnál minden beállítást/párosítást 
újra paraméterezni. 
 

 gombbal kezdheti el az importálást. 
 

A  ha be van pipálva listaszerűen mutatja a beemelt cikkeket. (lassabb működés) 
Ha nem pipálja be ezt a funkciót, akkor az importálás végén mutatni fog egy összesítőt a program. 
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