NavXml2 v1.1.5
Programmodul számlázóprogramok NAV bekötéséhez
Tartalom
1

Funkciók........................................................................................................................................... 2
1.1

Implementált műveletek ......................................................................................................... 2

1.2

Korlátozások ............................................................................................................................ 2

2

Környezeti feltételek ....................................................................................................................... 2

3

Összetevők....................................................................................................................................... 2

4

Telepítés .......................................................................................................................................... 2

5

4.1

Adatbázis telepítése ................................................................................................................ 2

4.2

A program telepítése ............................................................................................................... 3

Integráció......................................................................................................................................... 3
5.1

Előkészítés a számlázó programban ........................................................................................ 3

5.1.1

Számla adatok.................................................................................................................. 3

5.1.2

Számlatétel adatok .......................................................................................................... 5

5.2

A program csatlakoztatása a saját adatbázisához ................................................................... 6

5.3

A program csatlakoztatása a számlázó adatokhoz .................................................................. 6

5.3.1

Cég adatok ....................................................................................................................... 7

5.3.2

Program változók........................................................................................................... 10

5.3.3

Email beállítások ............................................................................................................ 11

5.4

Üzemmód választás ............................................................................................................... 12

5.4.1

Tesztelés generált számlákkal ....................................................................................... 12

5.4.2

Tesztelés számlázóprogrammal..................................................................................... 13

5.4.3

Éles üzem ....................................................................................................................... 13

5.5

Kézi műveletek ...................................................................................................................... 14

5.5.1

Beküldés ........................................................................................................................ 14

5.5.2

Lekérdezés ..................................................................................................................... 14

5.5.3

Inaktiválás ...................................................................................................................... 15

5.5.4

Törlés ............................................................................................................................. 16

5.5.5

Tesztadatok törlése ....................................................................................................... 17

5.6

Forrásadatok frissítése .......................................................................................................... 17

5.7

Logolás ................................................................................................................................... 17

5.7.1

Programlogok ................................................................................................................ 17

5.7.2

Számlalog ....................................................................................................................... 18

5.7.3

Szöveges log .................................................................................................................. 19

5.7.4
6

Programhiba log ............................................................................................................ 19

Licencelés ...................................................................................................................................... 20
6.1

Egység .................................................................................................................................... 20

6.2

A licenc importálása a programba......................................................................................... 20

7

Felhasználási feltételek ................................................................................................................. 21
7.1

Felelősség a Szoftver használatával kapcsolatban ................................................................ 21

7.2

Szoftver felhasználási feltételek ............................................................................................ 21

8

További információ, frissítések és support.................................................................................... 22

1 Funkciók
A program feladata a számlázóprogram által készített számlák online jelentése a NAV felé, illetve a
NAV által küldött visszajelzések kiértékelése, feldolgozása, tárolása, megjelenítése.

1.1 Implementált műveletek
-

TokenExchangeRequest (tokenkérés a beküldéshez)
ManageInvoiceRequest (számla beküldés)
QueryInvoiceStatusRequest (eredmény lekérdezése)

1.2 Korlátozások
A program egy tokennel, egy requestben egy számlát küld és értékeli ki a választ. Nincs lehetőség
kötegelt, csoportos beküldésre.
A program nem kezel egyszerűsített számlát, gyűjtőszámlát, pénzügyi képviselőt.

2 Környezeti feltételek
A program futtatásához .Net Framework 4.5 szükséges.
A program adatbázisa Microsoft SQL Server alapú. Külső adatokhoz (számlázóprogram) a teszt
verzióban kizárólag MS SQL Server adatbázishoz tud kapcsolódni.
A táblázatok megjelenítéséhez minimum 1280x900 méretű megjelenítő szükséges.
A NAV felé az adatok küldéséhez és fogadásához internet kapcsolat szükséges, megfelelő tűzfal-, és
egyéb helyi biztonsági beállításokkal, ami átengedi a kimenő és bejövő folyamatos adatforgalmat.

3 Összetevők
A program két fontos részből áll. A navxml2.dll függvénytár végzi az adatok előállítását, küldését,
fogadását, logolását, a Reg-Nav program pedig egy keretrendszer, amiben a dll funkciói
implementálva vannak, és megjeleníti a felhasználó felé az eredményeket.

4 Telepítés
4.1 Adatbázis telepítése
MSSQL Server vagy MSSQL Express szerveren futtatandó a script, ez létrehozza az adatbázist és
feltölti a kötelező adatokkal. Ezek után szükséges egy felhasználót létrehozni, aki írhat, olvashat,
lekérdezhet az adatbázisban.

4.2 A program telepítése
A tömörített mappában lévő fájlokat nem kell külön telepíteni, egyszerű bemásolással működik, a
Windows registryt nem írja és nem olvassa. A programnak a saját mappájára szükséges írási jog, mert
szöveges logokat ír az előforduló hibákról.

5 Integráció
A programot a teszteléshez össze kell kötni a számlázó program adataival, illetve a saját
adatbázisával.

5.1 Előkészítés a számlázó programban
A számlázó program adatbázisában szükséges létrehozni két view-t, meghatározott adatszerkezet
szerint, amiken keresztül a program eléri a számlázó program számláit.

5.1.1 Számla adatok
A view neve „v_nav_fej2” és az alábbi tartalmú:
[autoid]
[szlasorszam]
[szlatipus]
[szladatum]
[teljdatum]
[fizhatdatum]
[eladonev]
[eladoadoszam]
[eladokozadoszam]
[eladobankszam]
[eladoorszagkod]
[elado_iranyitoszam]

egész szám
szöveg
szám
dátum
dátum
dátum
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

[elado_telepules]
[elado_kerulet]
[elado_kozterulet_neve]
[elado_kozterulet_jellege]
[elado_hazszam]
[elado_epulet]
[elado_lepcsohaz]
[elado_szint]
[elado_ajto]
[eladocim]
[eladoafamentes]
[eladojovedekiengszam]
[vevobankszam]
[vevo_adoszam]
[vevo_kozadoszam]
[vevo_nev]
[vevo_orszagkod]

szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
logikai
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

a számla egyedi azonosítója
számlaszám
ld. Számlatípusok
a számla kelte
teljesítés dátuma
fizetési határidő
eladó neve
eladó adószáma
eladó közösségi adószáma
eladó bankszámlaszáma
eladó cím országkódja (pl. HU)
eladó cím irányítószáma(4-10 karakter, csak
nagybetűk és számok)
eladó cím település neve
eladó cím kerülete (ha van)
eladó cím közterület neve
eladó cím közterület jellege (út, utca, tér, stb)
eladó cím házszám
eladó cím épület
eladó cím lépcsőház
eladó cím szint
eladó cím ajtó száma
eladó cím egyszerű forma (utca, szám, stb)
az eladó áfamentes
jövedéki engedély száma, ha szerepel a számlán
vevő bankszámlaszáma
vevő adószáma
vevő közösségi adószáma
vevő neve
vevő cím országkódja (pl. HU)

[vevo_iranyitoszam]
[vevo_telepules]
[vevo_kerulet]
[vevo_kozterulet_neve]
[vevo_kozterulet_jellege]
[vevo_hazszam]
[vevo_epulet]
[vevo_lepcsohaz]
[vevo_szint]
[vevo_ajto]
[vevocim]
[osszesen_brutto]
[osszesen_netto]
[osszesen_afa]
[eredeti_szlasorszam]
[modositas_datum]

szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
decimális
decimális
decimális
szöveg
dátum

[penznem]
[valtoszam]
[fizmodid]
[megjelenesformaid]

szöveg
decimális
szám
szám

vevő cím irányítószáma
vevő cím település
vevő cím kerület ha van
vevő cím közterület neve
vevő cím közterület jellege (pl.utca, tér, stb.)
vevő cím házszám
vevő cím épület
vevő cím lépcsőház
vevő cím szint
vevő cím ajtó száma
vevő cím egyben, ha nincs bontva
a számla bruttó összege
a számla nettó összege
a számla áfatartalma
módosító okiratnál az eredeti száma
módosító okiratnál a módosítás pontos dátuma,
perc pontossággal
pénznem, pl HUF, USD, EUR
váltás, ha nem Forintos a számla
lásd külön
lásd külön

5.1.1.1 Számla adatok felsorolás, illetve választó mezői
[szlatipus]
1=CREATE
2=MODIFY
3=STORNO

[fizmodid]
1=TRANSFER
2=CASH
3=CARD
4=VOUCHER
5=OTHER

[megjelenesformaid]
1=PAPER
2=ELECTRONIC
3=EDI

4=UNKNOWN

5.1.1.2 Kötelezőség
Alapvetően elmondható, hogy ha valami nem szerepel a számlán, azt nem kell szerepeltetni a
lekérdezésben sem. De a számlán szereplő adatok közül is a jogszabályban meghatározott minimális
számlatartalom a mérvadó.
Cím adatok esetén, ha az adatbázisban strukturáltan szerepelnek az adatok (közterület neve, jellege,
emelet, ajtó, stb), akkor az egyszerű címet nem kell megadni, amennyiben csak egyszerű formában áll
rendelkezésre a cím, úgy a többi mezőt kell üresen hagyni.
Kivételt képez az irányítószám, amit ha nem értelmezett, akkor „0000” értékkel kell feltölteni.
Bármelyik struktúra szerinti címet alkalmazzuk, a város és az irányítószám kötelező adat!

5.1.2 Számlatétel adatok
A view-t a számlázó adatbázisában v_nav_tetel2 néven kell létrehozni.
[szamlaid]
[sorszam]
[modsorszam]

szám
szám
szám

[cikkmegnev]
[vtsz]
[szj]
[mennyiseg]
[megys]
[egysegar]
[afakulcs]
[kozvetitett]
[eloleg]

szöveg
szöveg
szöveg
decimális
szöveg
decimális
szám
logikai
logikai

a számla egyedi azonosítója
a tétel sorszáma
módosítás esetén az eredeti számlán módosított
sor száma
termék megnevezése
vtsz szám, ha van és szerepel a számlán
szj szám, ha van és szerepel a számlán
mennyiség
mennyiségi egység
egységár
áfakulcs egész számmal (pl. 27)
ha közvetített szolgáltatás, akkor igaz
ha előleg, akkor igaz

5.1.2.1 Kötelezőség
Alapvetően elmondható, hogy ha valami nem szerepel a számlán, azt nem kell szerepeltetni a
lekérdezésben sem. De a számlán szereplő adatok közül is a jogszabályban meghatározott minimális
számlatartalom a mérvadó.
Nem kötelező mezők: vtsz, szj.
5.1.2.2 Számozás
A sorszam mezőt kötelezően fel kell tölteni 1-el kezdődő, folytonos számozásra a tételekben, egy
számlán belül. (1,2,3,4…tétel)
A modsorszam mezőt csak akkor kell kitölteni, ha sztornó vagy módosító számla. Ez esetben a tétel az
előző számla sorszáma után folytatólagosan kapja a modsorszam mezőt.
Vagyis ha pl. az eredi számlán volt:
1. barack
2. banán
akkor a sztornó számlán
1. –barack /modsorszam=3

2. –banán /modsorszam=4

5.2 A program csatlakoztatása a saját adatbázisához
Első induláskor a program felkínál egy űrlapot, ahol meg kell adni a kapcsolódáshoz szükséges
adatokat. (Amennyiben a program mappájában létrehozott navxml.ini fájl elvész vagy megsérül,
akkor is így pótolható.)

A kapcsolat tesztelése után, amennyiben sikerült a kapcsolódás az adatbázishoz, kattinthatóvá válik a
mentés gomb, amely megnyomása után a program a kapott adatokat elmenti a mappájában,
elkódolva, egy ini fájlban.
A folytatáshoz a program újraindítása szükséges.

5.3 A program csatlakoztatása a számlázó adatokhoz

A beállítások űrlapon a program helyes működéséhez minden mező kitöltése kötelező!

5.3.1 Cég adatok
Az első lapon azt (azokat) a cége(ke)t kell megadni, amelyek számláit a program kezelni fogja.

Új cég megadásához a „Új kliens” gomra kell kattintani, meglévő cég adatainak szerkesztéséhez pedig
a cég sorában lévő ceruza ikonra, majd a megjelenő űrlapon megadni minden szükséges adatot.
5.3.1.1 Kliens adatainak szerkesztés
Az első lapon a cég NAV felé történő adatszolgáltatásának paramétereit kell megadni. (A szenzitív
adatok az adatbázisban elkódolva tárolódnak, szabad szemmel nem kiolvashatók.)

5.3.1.2 Formai kötöttségek
Az adószám itt csak az adózó első 8 számjegyét kell tartalmazza.
A program ID kezdete az ország kódja 2 karakteren, majd az adószám első 8 számjegye, ezután
szabadon lehet még 6 bármilyen karakter, de egyedinek kell lennie, és csak az angol ABC nagybetűi és
számjegyek használhatók. A program ID pontosan 16 karakter hosszú kell hogy legyen!
A program neve bármi lehet maximum 16 karakterben (Kis és nagybetű, számok is megengedettek).
Amennyiben a cég számláit kezelnie kell a programnak, a „Számlaküldés aktív” jelölőnégyzetnek ki
kell legyen pipálva.
5.3.1.3 Adatbázis kapcsolat
A második lapon állíthatók be a számlákat (a view-kat) tartalmazó adatbázishoz kapcsolódás
paraméterei.

Az adatbázis típusaként a program jelenleg MSSQL és DBase adatbázisokat támogat. A „Connection
teszt” gomb segítségével kipróbálható, hogy sikerült-e felépíteni a kapcsolatot.
Célszerű csak akkor elmenteni az űrlapot, ha sikerült a kapcsolódás. Ezeket az adatokat is kódolt
formában fogja a program tárolni, szabad szemmel nem kiolvasható az adatbázisból.

5.3.1.4 Email címek
Itt adhatjuk meg, hogy a program az email riasztásokat milyen címre küldje.

5.3.2 Program változók
A második lapon a program által használt korlátozások adhatók meg. A nettó-bruttó határértékeket a
program még nem veszi figyelembe, ott adjunk meg 0 értéket.
Az Áfa-határ mezőben megadható, hogy milyen Áfa-tartalom fölött küldje el a program a számlát.

A tesztszerver és éles szerver beállításai csak megtekinthető, módosításra nincs lehetőség.
Amennyiben a Nav módosítaná a címeket, frissítésben a programban is módosulni fog.
A szinkronizálás és küldés gyakoriságát is be lehet állítani, célszerű ezt a várhatóan kezelendő számlák
mennyiségétől függően olyan értékre állítani, hogy két ciklus között biztosan teljen el annyi idő, hogy
a program végezzen a számlák összeállításával és küldésével.

5.3.3 Email beállítások
Itt adhatjuk meg azt az smtp szervert, amelyikről a program majd a riasztás emaileket küldeni fogja.

A beállításokat ellenőrizhetjük a „Tesztlevél” funkcióval. A mezőbe beírt email címre a program
küldeni fog egy teszt üzenetet. Amennyiben ez sikeres, az smtp szerver beállításai jók, a program
tudja majd azt használni.

5.4 Üzemmód választás
A program az éles működésen kívül kétféle teszt üzemmódban, kétféle adattal képes tesztelni. Vagy a
program által gyártott, véletlenszerű számlákkal, vagy a számlázóprogram számláival. Üzemmód
választható a középső sávban lévő üzemmódválasztó gombbal. A csík színe visszajelzi a módot. (Zöld
= saját számlák, sárga = számlázóprogram számlái).

5.4.1 Tesztelés generált számlákkal
Teszteléshez véletlenszerű számlák generálhatók a programban, a jobb felső menücsoportban lévő
„Tesztszámlagyártás” ikonra kattintva.

Megadható hogy hány darab számlát készítsen a program. A generálás után a frissítés gomb
megnyomására megjelennek a számlák a táblázatban.

5.4.2 Tesztelés számlázóprogrammal
A „Teszt külső adatokból” üzemmódot választva néhány percen belül a program szinkronizál a
számlázó adatbázisával, és a frissítés gomb megnyomása után a táblázatban megjelennek a
számlázóprogram számlái.

5.4.3 Éles üzem
Az éles módot kiválasztva piros csíkkal jelzi a program a másik üzemmódot. Ebben a módban a NAV
éles szerverére történik a beküldés, és a tesztüzem menüje nem elérhető.

A program az üzemmódot is eltárolja, így minden indításkor azzal az üzemmóddal indul, ami
beállításra került.

5.5 Kézi műveletek
A program működését célszerű automatikusra állítani, de van lehetőség kézzel indítani a
műveleteket, egyesével beküldeni és lekérdezni is a számlákat.

5.5.1 Beküldés
A kívánt sort kijelölve, a beküldés gombra kattintva a program összeállítja a számlából az xml fájlt és
beküldi a NAV szerverre.
A beküldés során a program elküld egy autentikációs kérést a NAV felé, majd miután a NAV
azonosította, és megkapta a tokent, létrehozza a beküldendő számlát tartalmazó xml fájlt és beküldi
a NAV felé. Erről azonnal csupán egy visszaigazoéás érkezik, hogy technikailag sikeres volt a beküldés,
a számla „Beküldés alatt” státuszúra változik.

5.5.2 Lekérdezés
A kívánt sort kijelölve, a program lekérdezi a beküldött számla állapotát. Ez lehet feldolgozás alatt,
hibás, vagy beküldött. „DONE”, beküldött esetén további teendő nincs, a folyamat lezárul.
„RECEIVED” vagy „PROCESSED” állapot esetén a feldolgozás folyamatban van, később az állapot
lekérdezését meg kell ismételni. „ERROR” esetén meg kell vizsgálni, hogy mi a hiba oka, és azt
orvosolni kell.

Mivel a feldolgozás aszinkron, ezért nem tudható hogy meddig (nagyon változó ideig, néha a
válaszidő több óra is lehet!) tart a NAV oldalán a feldolgozás. Ha közben leklérdezi a program a
számla állapotát, akkor PROCESSING, azaz feldolgozás alatti állapotban van. Ilyenkor addig
kérdezendő le, amíg az állapota vagy DONE vagy ERROR lesz.
Lekérdezni a számlát a felső TESZT menücsoport „Teszt lekérdezés” menüpontjában lehet. Az
eredmény függvényében a táblázat frissül.

A „DONE” állapotú számla készen van, a NAV befogadta, a bejelentés megvalósult. A „PROCESSING”
állapotút addig kell kérdezgetni, amíg nem változik az állapota, az „ABORTED” számla adattartalma
hibás, a program, vagy az adatlekérdezés javítása után újra kell küldeni. (Éles üzemben, amennyiben
a javítás nem lehetséges azonnal, úgy a NAV online felületén kézzel be lehet jelenteni.)
A kötelező adatszolgáltatás csak a DONE állapotú számlákra teljesült!

5.5.3 Inaktiválás
Az inaktiválás funkció akkor használandó, ha a rendszerbe véletlenül került számla, vagy egy már
korábban kézzel más módon (pl a NAV kézi felületén) elküldött számla kerül a rendszerbe. Ennek a
beküldése folyamatosan hibás lenne, mert már korábban be lett küldve. Ha inaktiváljuk a rekordot,
akkor a program nem veszi figyelembe.
Az inaktivált számla a rendszerben marad, de az inaktiválás nem vonható vissza a programban, csak
adatbázis szintjén lehet visszaállítani. (De vissza lehet állítani.)

5.5.4 Törlés
Csak olyan rekord törölhető, aminek nincs semmilyen folyamatban lévő vagy lezárt NAV-kapcsolata.
Azaz a státusza nem „0” (elküldött de nem visszaigazolt), PROCESSED, RECEIVED, DONE. Vagyis vagy
soha nem lett elküldve, vagy a küldés hibás volt.
Ennek a funkciónak a célja, hogy ha valamilyen oknál fogva a számla adatrekordja hibásan jött át a
programba, azt a következő szinkronnal ismét beemelje.

5.5.5 Tesztadatok törlése
Teszt üzemmódban, a teszt gomcsoportban lehetőség van az összes tesztadat törlésére. Ez minden
olyan számlát, ami teszt módban került a programba, és annak minden kapcsolatát törli. A törlés nem
visszavonható!

5.6 Forrásadatok frissítése
A felső menüsorban a „Frissítés” gomb megnyomására a táblázatban frissülnek az import,
feldolgozandó adatok. Amennyiben számlázóprogrammal tesztelünk, célszerű egyes műveletek előtt
frissíteni.
Automatikus módban a frissítés is időzítve, automatikusan történik.

5.7 Logolás
A program minden eseményről, kommunikációról, műveletről, programhibáról, adathibáról logot
készít.

5.7.1 Programlogok
A második menücsoport „Programlog” ikonjára kattintva megtekinthetők a program eseményei.
Ennek hibakeresés vagy vitás kérdések eldöntése esetén van jelentősége (a felhasználó megnézte a
számlák állapotát, értesült fennakadásról, a rendszer technikai hiba miatt nem működött, stb.),
illetve a fejlesztés-tesztelés során a kommunikációs folyamatok visszakövethetők.
Amennyiben az eseményhez tartozik szöveges vagy xml fájl, üzenet, a jobb szélső gomb
megnyomására megjeleníthető.

A táblázatban teljes szövegre lehet keresni, illetve rendezhető, csoportosítható minden sor, oszlop.

5.7.2 Számlalog
A második menücsoport „Számlalog” ikonjára kattintva megtekinthetők a számla állapotváltozását
kiváltó események. Ennek hibakeresés esetén van jelentősége. Megtekinthető a küldött, fogadott
xml, illetve maga számla xml is, valamint a részletes validációs üzenetek.
A táblázatban a kérdéses számla kijelölése után a logok megnyithatók.

Ezen a példán egy hibás küldés, majd javítás utáni újabb, immár sikeres beküldés válaszüzenete
tekinthető meg.

Itt is látszik a validációs üzenet, de ha több van, nem könnyű az xml-ben áttekinteni. Az utolsó ikonra
kattintva felsorolás formájában a program kibontja.

5.7.3 Szöveges log
Arra az esetre, ha az adatbázisba írás akadályozva lenne, a program szövegesen is eltárolja a logokat,
a program mappájában, dátummal jelölt fájlokban.

A fájlok tartalma szintén a hibakeresésben, hibajavításban fontos.

5.7.4 Programhiba log
Programhibák esetén az üzenetek, események egy szöveges állományba kerülnek, a paraméterek
eltárolásával együtt, hogy az adott programrészlet működésében, adatokkal együtt legyen
visszakövethető, illetve a hiba reprodukálható.
A programhiba logok a program mappájában lévő „Errorlog” navű mappában helyezkednek el, ha
vannak. Tartalmazzák a programhiba helyét, idejét, a felhasználót akinél jelentkezett, az esetleges sql
utasítást.

Hiba esetén ennek a mappának a tartalma sokat segíthet a hiba gyors elhárításában.

6 Licencelés
A program korábbi, 1.1.4-es verziója 2018 július 31.-ig szabadon és ingyenesen használható. 2018.
augusztus 1.-től a programban a nem licencelt cégek korábbi adatai és beküldései szabadon
megtekinthetők, de ezen adószámokra további beküldés nincs.

6.1 Egység
A licenc adószámra vonatkozik, mennyiségi megkötés nincs.

6.2 A licenc importálása a programba
A kapott fájl [adószám].lic fájlnéven érkezik. A programban a telepítés módja a következő:
Az adott kliens adatlapján a cégadatok lapon található a „Licenc lejár” mező. A mező piros ha nincs a
kliensre érvényes licenc.

A mező melletti gomb megnyomására nyílik egy tallózó ablak, kikeresendő az általunk küldött fájl.
Miután a program beolvassa, a mező zöldre változik és megjelenik benne az a dátum, amíg
támogatott a program.

7 Felhasználási feltételek
A program felhasználása csak ezen feltételek elfogadása mellett lehetséges.

7.1 Felelősség a Szoftver használatával kapcsolatban
1. A Regatta Project Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért
(például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés,
üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely
a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, kivéve, ha az bizonyíthatóan
a szoftverben feltárt programhiba miatt következik be.
2. A Regatta Project Kft. mentesül a felelősség alól, ha a Felhasználó vagy Végfelhasználó a
naplófájlokat nem kísérte figyelemmel, annak figyelmeztetéseit, a rendellenes működésre
vonatkozó értesítéseit figyelmen kívül hagyta.
3. Mivel az online adatküldés hibája esetén az adatküldés manuális úton is megvalósítható, az
ennek elmulasztásából eredő kárért a Regatta Project Kft. nem felel.
4. A Regatta Project Kft. felelőssége a jelen Szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján
az esetleges kártérítés teljes összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt Szoftver
licencdíjaiként kifizetett összeget.

7.2 Szoftver felhasználási feltételek
A Felhasználó/Végfelhasználó kötelezettségei:
a) A szoftver használatához szükséges technikai feltételek (kiemelten, de nem kizárólagosan:
a program futtató környezetének, az internet elérésének, ezen belül a NAV web service-ek
elérésének) biztosítása.
b) A technikai feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, annak ellenőrzése.
c) A küldő-fogadó program működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a naplófájlok
elemzése.
d) A Felhasználó köteles informatikai rendszerét és programjait úgy kialakítani és üzemeltetni
(például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy
a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer folyamatos rendelkezésre állásának üzemi
feltételei ne csökkenjenek.

e) Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden
jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések
megsértésétől.
f) A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel
rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges
adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.
g) Programhiba jelentése csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő
futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programhiba megállapítására kizárólag a
Regatta Project Kft. jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó
köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási
árlista alapján megállapított díjat kifizetni.
h) Amennyiben az online adatküldés a program hibájából nem tud megvalósulni, a
Felhasználó köteles erről a Regatta Project Kft.-t haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán
belül értesíteni, és az adatküldést manuális úton elvégezni.

8 További információ, frissítések és support
Elérhetőségünk:
Regatta Project Kft
support@regatta.hu
Web: szamlakuldodll.hu

