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SELEXPED FTL-LTL 

GYORS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 
 

KÉSZÍTETTE :    SALGÓ PÉTER, 2014. DECEMBER  

 

 

 

Javasoljuk továbbá a SelExped FTL-LTL_kozut_ gyors felhasznalasi utmutato.mp4 videó megtekintését.  

Kérjük, kövesse a Selester Kft. YouTube-csatornáját, ahova folyamatosan töltünk föl további oktató-anyagokat! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sd9vOp2mYas
https://www.youtube.com/channel/UCtFU0BAuWMOf9hvUP70oYbg
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A PROGRAM INDÍTÁSA  

 

A program az asztalra kihelyezett SelExped ikonra történő dupla kattintással indul: 

 

 
  

 

Indítás után a bejelentkező ablak jelenik meg: 

 

 
 

 

A program által felajánlott csoport: TESZT 

A program által felajánlott felhasználó: Teszt 

Jelszó nincsen, így elegendő a belépés csupán egyszer az ok gombra kattintani. 

 

 Ok gomb 
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EGY KÖZÚTI KÜLDEMÉNY (POZÍCIÓ) FELVÉTELE  (SELEXPED FTL/LTL) 

 

A SelExped-Szoftvermegoldásoknál a más programokban megszokott főmenüt egy könnyen kezelhető, 

tetszetős Vezérlőegység helyettesíti. Ez a bejelentkezést követően azonnal megjelenik és a program bezárásáig 

ott is marad: 

 

A teherautó ikonra (balról a második) kattintva indítsa el a SelExped FTL/LTL küldemény (pozíció) 

felvételi ablakát.  

FIGYELEM! A Küldemény (pozíció) felvétel megnyitásakor először még nem maga a Pozíció felvételi 

ablak nyílik meg, hanem az ún. Szűrőablak, amelynek segítségével eldöntheti, hogy: 

- új pozíciót kíván felvenni  

- vagy a régiek között keresni, szerkeszteni.  

Most az új pozíció felvételének elindítása funkciót használja - amihez az „Új adat rögzítése” mezőt ki 

kell pipálnia, majd az Ok gombot megnyomnia: 

 

FIGYELEM! Az itt bemutatásra kerülő pozíciónak (és a telepített közúti demónak) csak egy 

alvállalkozója lehet, hozzá pedig több megbízó több árujával. Igény esetén azonban ettől eltérő, 

testreszabott, más struktúrájú pozíciók (küldemények) rögzítésének a lehetőségét is biztosítani tudjuk.    
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POZÍCIÓSZÁM KIADÁSA  

 

Mielőtt maga a pozíciófelvételi ablak kinyílna, az alábbi előválasztó ablak jelenik meg.  

- A pozíciószám első tagja az „R”, jelentése Road, azaz közút 

- A második tagja lehet E, I vagy B, azaz export, import vagy belföld. Válassza ki! 

- A harmadik tagja a pénzügyi periódus, amelybe a pozíció tartozni fog. (A demóban ez csak 

2014 lehet.) 

FIGYELEM! Ez a pozíciószám a telepített demó verzió struktúrája. Igény esetén ettől eltérő, egyedi 

pozíciószámokat tudunk bevezetni!  

- Most „Új, üres pozíciót” vegyen fel (a program is ezt ajánlja fel) 

 

A következő oldalon a leírás a pozícióhoz tartozó alvállalkozó és teherautó felvételével folytatódik. 

Ezen az oldalon pedig még egy teljesen üres pozíciót láthat: 
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FIGYELEM! A teszt verzió az alábbi törzsadatokkal feltöltésre került, melyeket használhat teszt 

pozíciók felvételéhez, de adhat meg további törzsadatokat is, ha szeretne! (Javasoljuk, hogy először, 

gyakorlásként, ezekkel az adatokkal vegyen fel pozíciókat és csak később próbálkozzon majd további 

törzsadatok megadásával) 

- lehetséges alvállalkozók ( 3 db) 

- lehetséges megbízók (magyar: 3 db, német: 3 db – belföldi, illetve export/import fuvarok 

felvételéhez) 

- lehetséges fel-/lerakóhelyek (magyar 7 db, német 3 db – belföldi, illetve export/import fuvarok 

felvételéhez) 

- lehetséges fel/lerakóvámok (4 db) 

A demóként előre megadott cégek neve mind Demo-val kezdődik és mindegyik kitalált cég. Áruk és 

tarifák közúti fuvarokhoz törzsben előre rögzítve nincsenek. 

 

AZ ALVÁLLALKOZÓ MEGADÁSA  

 

A legelső, zöld színű mezőben kell az alvállalkozót megadnia (ld. előző oldali kép). Az egér bal 

gombjával duplán kattintson a mezőbe vagy a mezőben állva az Enter gombot nyomja meg! Ekkor 

megjelenik az alvállalkozó ablak, mely két részből (fülből) áll: alapadatok és számlázandó tételek.   

 Az alapadatokban adja meg az alvállalkozó adatait (amiket aztán az ügyféltörzsben rögtön el 

is menthet) vagy a * (csillag) gomb megnyomásával válasszon az ügyféltörzsben lévő cégek 

közül (csak azokból választhat, amelyeknél ott az alvállalkozó mező be van pipálva) 

FIGYELEM! Az összes (sok) lehetséges légi alvállalkozó is meg fog jelenni (mert az ügyféltörzsben 

ők is mind alvállalkozóként kerültek felvételre)… most csak a DEMO-val kezdődő alvállalkozók 

közül válasszon (ők a demóként felvett közúti alvállalkozók)! Ehhez: 

1. Nyomja meg a * (csillag) gombot! 

2. Kattintson a megjelenő ablak bal felső sarkában található kis tölcsérre 

3. A megjelenő szűrőmezők közül az elsőbe (Name1 felett) írja be, hogy demo! 

4. Csak a három, demoval kezdődő nevű alvállalkozó fog megjelenni 

5. Ebből a háromból válasszon ki egyet! 

 

 

  

http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/ugyfeltorzs-help
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Az alapadatok:  

 

További információk a megjelenő adatok kiegészítésével, módosításával kapcsolatban.  

 

 

 A számlázandó tételekben készítsen egy előzetes költségtervet a fuvarra, az alvállalkozóra 

vonatkozóan! 

A számlázandó tételek (jelen esetben a számlázandó azt jelenti, amit várhatóan az alvállalkozónk fog 

felénk kiszámlázni): 

 

Az adatok megadásáról minden információt elolvashat itt. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot, 

amivel visszatér a küldeményfelvétel ablakba.  

 

Ha aztán majd a pozícióra vonatkozóan a megbízók számlázandó tételeit is felvette, akkor a program 

előzetes bevétel-kiadás kalkulációt fog Önnek végezni. 

  

http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#alvallalkozoablakmegnyitasa
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#alvallalkozokoltsegtervkeszitese
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#poziciovarhatoeredmenye
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A TEHERAUTÓ ÉS A JÁRMŰVEZETŐ MEGADÁSA  

 

A teherautó és járművezető adatainak megadása ablakot az alvállalkozó ablakkal megegyező módon 

nyissa ki és töltse ki az adatokat: 

 

 

Most, hogy a fejléc adatok (pozíciószám, alvállalkozó és teherautó) teljesek, elkezdheti az egyes 

Altételek felvételét, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy megadhatja, hogy a pozícióban (a 

teherautón ebben a fuvarban) milyen megbízóknak milyen áruja van és azokat hol és mikor kell fel-, 

illetve lerakni.  
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EGY ÚJ ÁRU (MEGBÍZÓ) HOZZÁADÁSA A POZÍCIÓHOZ  

 

A  gomb megnyomásakor megjelenik az 1. számmal jelölt áru, amely a teherautóra felrakásra 

kerül, illetve megjelenik az összes olyan adatmező, melyet az áruhoz kapcsolódóan ki kell töltenie 

(kattintson a kívánt adatmezőben duplán vagy álljon bele és nyomjon Enter-t, hogy az egyes 

mezőkhöz tartozó részletes, felugró ablakokat kinyissa): 

  

Tekintettel arra, hogy egy pozícióhoz több megbízó (áru) tartozhat, mindig éppen annak a 

megbízónak az adatait szerkesztheti, amelynek az áruján áll.  

 

FIGYELEM! Ez a pozíciófelvételi maszk a telepített demó verzió struktúrája. Igény esetén ettől eltérő, 

egyedi pozíciófelvételi maszkokat tudunk bevezetni előre egyeztetett tartalommal és kinézettel!  
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EGY MEGBÍZÓ ALAPADATAINAK MEGADÁSA  

 

Ha a megbízó mezőben duplán kattint vagy abban állva az Enter-t nyomja meg, menyílik a két részből 

(fülből) álló megbízó ablak alapadatok része: 

 

Információk a megjelenő adatok megadásával, kiegészítésével vagy módosításával kapcsolatban.  

 

Ha az alapadatokkal elkészült, menjen át a számlázandó tételekre (második fül). Itt – csakúgy, mint az 

alvállalkozó esetében a költségekre vonatkozóan – a megbízókhoz (minden egyes megbízóhoz külön-

külön) előzetes bevétel-tervet készíthet, hogy Önnek a program már most, a pozíció (fuvar) 

felvételekor:  

- a pozícióra vonatkozóan előzetes bevétel-kiadás kalkulációt végezhessen  

- a kimenő számlákba az előre felvett tételeket átemelhesse 

 

Az adatok megadásáról minden információt elolvashat itt. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot, 

amivel visszatér a küldeményfelvétel ablakba.  

http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#megbizocegnevescim
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#poziciovarhatoeredmenye
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#megbizobeveteltervkeszites
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A FEL- ÉS LERAKÓHELYEK ,  VALAMINT FEL- ÉS LERAKÓVÁMOK  MEGADÁSA  

 

Minden megbízóhoz külön-külön megadhatja azt is, hogy az áruját mikor és hol kell felvenni, illetve 

lerakni, további vámkezelni (ha kell).  

Az alábbi ablak egy felrakóhelyé (a további három adattartalmában ezzel megegyező): 

 

Az adatok megadásáról minden információt elolvashat itt. 

 

ÁRUK MEGADÁSA  

 

Az utolsó, amit egy altételben meg kell adnia, az adott megbízó áruja (illetve árui, mert lehet több is): 

 

Az adatok megadásáról minden információt elolvashat itt.  

FIGYELEM! Az árukat (a többi adattal ellentétben) csak újonnan lehet megadni (nem tartozik hozzá a 

demóban külön árutörzs)! 

  

http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#felrakocegnevescimlerakois
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#megbizoaruinakfelvetele
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EGY KITÖLTÖTT POZÍCIÓ  

 

Az alábbi ábrán egy teljesen kitöltött pozíció látható (melynek az adatai az előzőekben megadásra 

kerültek): 

 

- A pozíció (fuvar) alvállalkozója a Demo Trans Kft. 

- Az AAA111/BBB222 (vontató és pót) rendszámú teherautója két tételt (alpozíciót, altételt) 

fog vinni (1. és 2.) 

- A fenti képen az 1. tétel részletei láthatók (Megbízó: Demo Lebensmittel GmbH stb.), mert a 

kurzor bal oldalon az 1. tételen áll (annak szürke a háttere) 

  



 

12 

 

ALVÁLLALKOZÓI AJÁNLATOK RÖGZÍTÉSE ÉS VISSZAJELZÉSEK KÜLDÉSE  

 

A küldeményfelvételben lehetőség van arra, hogy az adott küldeményre (pozícióra) érkező különböző 

ajánlatokat rögzítse, majd pedig – amennyiben a levelezésével a SelExped összekapcsolásra került (a 

demónak nem része) – az összes ajánlattévőnek automatikus visszajelzést küldjön a megfelelő 

tartalommal: 

 

 

 

Az adatok megadásáról minden információt elolvashat itt.  

  

http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/pozfelv#alvallalkozoiajanlatok
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FEL- ÉS LERAKÓHELYEK SORRENDJÉNEK BEÁLLÍTÁSA   

 

Ha egy pozíció (fuvarfeladat) rögzítésével idáig eljutott, akkor az alvállalkozó teherautójának már 

valószínűleg egy egész sor fel- és lerakóhelyet megadott. Az alábbi példában három megbízó hat fel-, 

illetve lerakóhelyét kell majd a teherautónak végigjárnia. A Fel/Lerakók sorrendje "fül" alatt a 

program erről készít egy táblázatot, amit aztán Ön átrendezhet, ha úgy gondolja, hogy az 

alvállalkozónak a felvétel sorrendjében készült listánál jobb címlistát tud összeállítani. 

- A  és a   gombok segítségével mozgathatja a kívánt címeket fel-, illetve lefelé a listában 

(először kattintson annak a címnek a sorába, amelyet mozgatni kíván és utána mozgassa azokat) 

- A  gomb pedig arra szolgál, hogy a Google Maps-en megnézhesse a program által automatikusan 

előállított - és Ön által esetleg az átsorrendezéssel módosított - útvonalat. Ha a térképen úgy látja, 

hogy az útvonal nem a legjobb a lehetséges változatok közül, akkor további átsorrendezést végezhet. 

Ha elkészült a végleges sorrenddel (útvonallal), akkor egyszerűen lépjen tovább az Eredmény fülre, 

vagy a programban bárhova máshova. 
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A POZÍCIÓ VÁRHATÓ EREDMÉNYÉNEK MEGTEKINTÉSE  (EREDMÉNY FÜL)  

 

Tekintettel arra, hogy a pozíció rögzítése során az ahhoz kapcsolódó összes várható bevételt és 

kiadást megadhatta, a program már most, a pozíció rögzítésének befejezésekor képes megmondani, 

hogy az milyen eredményt fog hozni. 
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A POZÍCIÓHOZ CSATOLT  DOKUMENTUMOK  

 

A SelExped-Szoftverrendszer része egy dokumentum-menedzsment, melynek segítségével a 

programban több helyen dokumentumok csatolhat. Ezek egyike a küldeményfelvétel, melyben 

minden pozícióhoz (küldeményhez) hozzáadhat dokumentumokat (kárfotó, egyéb szkennelt 

dokumentumok stb.). - Ha a pozícióhoz egy dokumentumot (bármilyen fájlformátum lehet) kíván 

csatolni, akkor azt az egérrel egyszerűen húzza az alábbi ablak szürke részére! 

Ezenkívül a program a pozícióhoz készített fuvarokmányokat a nyomtatáskor automatikusan 

hozzáadja a csatolt dokumentumokhoz, ahogy az itt is látható: 
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FUVAROKMÁNYOK NYOMTATÁSA  

 

A pozíciófelvétel (küldeményfelvétel) ablakainak kitöltése után a programnak minden információ 

rendelkezésére áll, hogy a pozícióhoz (fuvarfeladathoz) kapcsolódó megbízást és visszaigazolásokat 

elkészíthesse. Ezeknek a magyar és angol nyelvű változatai a demo részét képezik, ha pedig további 

nyelveken is szüksége van ezekre, akkor külön kérésre elkészítjük. (Német a nem-demohoz alapból 

jár még.) 

A fuvarokmányok nyomtatásához a képernyő jobb felső gombsorában található  gombot nyomja 

meg. Ennek hatására a következő ablak jelenik meg:  

 

A megfelelő mezők kipipálásval jelölje ki, hogy mely dokumentumokat szeretné elkészíteni, majd 

a  gombot nyomja meg!   

 

(folyamatos folytatása a következő oldalon) 
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FIGYELEM! A telepített demó verzióban a program a kívánt dokumentumot előállítja, majd átrakja 

Wordbe, ahol még lehet szerkeszteni, ha szükséges. Nyomtatás után a dokumentumot azonnal 

archiválja is (ha a nagy kék mentés ikonnal elmenti) és így az a pozíció csatolt dokumentumaiba 

bekerül. Igény esetén a nyomtatás történhet ettől eltérő módon és arra is van lehetőség, hogy a 

dokumentumok cégre szabottak legyenek adattartalmukat és designjukat tekintve is (de ez a demónak 

nem része)! 
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EGY POZÍCIÓ STÁTUSZÁNAK VÁLTOZATÁSA  

 

A küldemény (pozíció) felvétel bal felső sarkában mindig látható a pozíció két alapadata, a 

pozíciószám és a státusz.  

Új pozíció rögzítésekor a program automatikusan a „folyamatban” státuszt adja.  

Mindig állítsa a megfelelőre: 

 

 

 

KORÁBBAN FELVETT POZÍCIÓK SZŰRÉSE, KERESÉSE  

 

A pozíciók szűrésének leírása. 

A pozíciók keresésének leírása. 

 

EGY POZÍCIÓ RÖGZÍTÉSÉNEK BEFEJEZÉSE  

Amikor egy pozíció rögzítésével elkészült, akkor:  

- vagy bezárhatja a teljes pozíciófelvételi ablakot (jobb felső x, szabványos Windows-ikon) 

- vagy rászűrhet/kereshet más pozíciókra (ld. előző pont) 

- vagy használhatja a pozíció (rekord) vezérlő ikonokat (köztük az új pozíció (rekord) felvételét) 

http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/kezeles-help#szuroablak
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/kezeles-help#osszetett
http://www.selester.hu/index.php/hu/help-hu/kezeles-help#recvez

