
Nyelv: minden magyar és angol, német nincs-

A SelExped 2014 pozíciószám- és nem evidencia-alapú rendszer-

Futhat saját szerveren vagy a Selester Kft. által - külön díj ellenében - biztosított távoli, biztonságos tárhelyen, 
felhőben

-

A SelExped 2014 csak az alább felsorolt funkciókat tartalmazza, a lincenszdíjban csak ezek vannak benne. További, 
egyedi fejlesztések külön díjazás fejében rendelhetők hozzá.

-

Főmenüben Almenüben / 
Maszkban

Al-almenüben Megjegyzés

Pozíciófelvétel 
közút

Pozíciószám RE/2015/02/0001

Külön fejlesztéssel átalakítható

Be-/Kiszállítás 1 beszállítási gyűjtőpont
1 beszállítási alvállalkozó
1 kiszállítási gyűjtőpont
1 kiszállítási alvállalkozó

Sablon funkció

Státuszok Az új státuszkódok kezelése menüponttal rugalmasan 
szerkeszthető, cégre szabottan állítható be.

Ajánlat (H)

Ajánlat (GB)

Fuvarozási megbízás 
(H)

Fuvarozási megbízás 
(GB)

Fuvarozási megbízás 
"G" (H)

Ez egy olyan fuvarozási megbízás, ahol a felrakóhely a 
beszállítási gyűjtőpontra cserélődik, ha az adott 
altételhez az is meg lett adva (mert a sofőrnek ott kell 
felvennie). Kiszállítás oldalon ugyanígy.

Visszaigazolás (H)

Visszaigazolás (GB)

Rakjegyzék (H)

Rakjegyzék (GB)

Rakjegyzék bővített 
(H)

Ez egy olyan bővített rakjegyzék, ami sokkal több 
adatot tartalmaz, mint a rakjegyzék és másra is 
használható (sofőr is elviheti magával stb.)

Beszállítási 
fuvarmegbízás (H)

Beszállítási 
fuvarmegbízás  (GB)

Kiszállítási 
fuvarmegbízás   (H)

Kiszállítási 
fuvarmegbízás (GB)

Ezeket tartalmazza a SelExped 2014
2015. április 23. 10:57
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fuvarmegbízás (GB)

Szállítólevél (Delivery 
Note)

Aktafedő

Pozíciófelvétel 
konténer

Csak ha 
SELEXPED_2014_COMPLEX_EASY terméket vásárolt

Pozíciófelvétel 
légi

Csak ha 
SELEXPED_2014_COMPLEX_EASY terméket vásárolt

Pénzügy

Számlák, közterhek 
felvétele

Előlegszámla

Kimenő számla Lehet sima vagy gyűjtőszámla

Bejövő számla

Kimenő jóváírás

Bejövő jóváírás

Kimenő stornó 
jóváírás

Bejövő stornó 
jóváírás

Bejövő
helyesbítő

Kimenő
helyesbítő

Belső könyvelési 
bizonylat

Bankbizonylatok 
felvétele

Pénztárbizonylatok 
felvétele

Árfolyamok megadása

Járatok Csak ha 
SELEXPED_2014_TRUCK_EASY terméket vásárolt

Járatok felvétele A működésének a ledokumentálása még hátravan

Okmányok felvétele Ua. mint a Járatok felvétele

Vezetési idő
nyilvántartása

Ua. mint a Járatok felvétele

Törzsadatok

Általános

Alkalmazottak

Beosztások 

Csomagolások

Járművek
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Járművek

Járműcsoportok

Partnerosztályok

Ügyféltörzs

Pénzügy

Áfa kódok

Bankszámlák

Devizák

Periódusok

Pénztárak

Tarifák

Járatok Csak ha 
SELEXPED_2014_TRUCK_EASY terméket vásárolt

Fizetési módok

Okmányfajták

Csatolt 
dokumentumok 
törzsadatai

Kimutatások

Pénzügyi kimutatások

Számlakönyv

Bejövő
rendezetlen 
számlák

Kimenő
rendezetlen 
számlák

Utalandók listája Xls-ben ugyanaz, mint a bejövő rendezetlen, de más 
mezőkkel, más logikával

Laci csinálta, Ghabzéban telepítve

Kintlévőségek 
listája

Xls-ben ugyanaz, mint a kimenő rendezetlen, de más 
mezőkkel, más logikával

Banki lista

Pénztár jelentés

Fizetési 
felszólítás

Sok szempontból paraméterezhető, 

Egyenlegközlő
levél 

Kompenzációs 
levél

A SELEXPED 2015-ben lesz csak!

Alap Excel 
könyvelési 
adatátadás

Előszűrés van és meghatározott xls fejadatok, azoktól 
eltérni nem lehet

Küldeményfelvételre 
és számlázásra épülő
kimutatások
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kimutatások

Ügyfelek szerinti 
profit

Pozíciók szerinti 
profit

Relációk szerinti 
profit

Alvállalkozók 
szerinti profit

Járat kimutatások Csak ha 
SELEXPED_2014_TRUCK_EASY terméket vásárolt

Raktár Csak ha 
SELEXPED_2014_STOCK_EASY
terméket (is) vásárolt
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