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Adatok szűrése, keresése

A szűrések funkcióval akár a könyvelési bizonylatok között is kereshet, a tétel szövegére, összegére,
vagy bármire, amit ismer, de először tekintsük át azt az esetet, ha csak egy főkönyvet keres.
A főkönyvek nagy száma miatt gyakran hosszas keresésre is szükség lehet, mire a fastruktúra
lenyitásával megtaláljuk a keresett főkönyvet. Éppen ezért, ha például a biztosítási költségeket
szeretné áttekinteni, akkor a riport fölötti szűrés ikonra kattintva, a felugró ablak legördülő menüinek
használatával válassza ki például, hogy sor neve, tartalmaz: biztosítás, majd nyomja meg a zöld szűrés
gombot.

Ebben az esetben a rendszer megmutatja az összes olyan főkönyvet, mely a biztosítás szót
tartalmazza, a közvetlenül alá és fölérendelt sorokkal együtt.

Innen is közvetlenül átugorhat a tételekre, ha bármely mezőre duplán kattint.
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A szűrési beállítások alatt nemcsak a riport felületén kereshet, hanem az összes könyvelési tétel
között is.
Ehhez, a szűrési beállításokon belül, kattintson a ’Szűrés az összes főkönyvi tétel között’ funkcióra. A
legördülő menüből válassza ki, hogy számla tartalmaz: irodaszer
Ebben az esetben az összes olyan könyvelési tételt listázni fogja, mely esetében a könyvelési
bizonylat szövege tartalmazza az irodaszer szót.

A zöld szűrés gomb megnyomása után megkapjuk a listát.

Ha a keresési eredmény túl sok tételt tartalmaz, akkor a listát tovább szűkíthetjük, az oldal bal felső
sarkában lévő szűrés gombra kattintva. Szűkítheti a listát például a 10.000 Ft-nál nagyobb értékű
tételekre.
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Az oldal bal felső sarkán lévő szűrés ikonra kattintva újra feljön a szűrési beállítások ablak, itt a
legördülő menük használatával ki tudja választani, hogy az összeg nagyobb, mint 10.000 Ft.

Így megkapja a 10.000 Ft. feletti irodaszer vásárlási tételeket.

Ugyanerre az eredményre gyorsabban is eljuthat, a többszörös szűrési feltételek használatával. Ha a
legördülő menük használatával beállít egy szűrési feltételt, majd a jobb oldali + gombra kattint, akkor
egy új sorban, és/vagy feltétel megadásával további szűrési feltételeket is megadhat. A fenti példa
alapján tehát ezzel a módszerrel nagyon gyorsan megtalálhatja a keresett tételeket.
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További gyorsítási lehetőség, hogy abban az esetben, ha azonos, vagy hasonló szűréseket gyakran
használ, akkor nem kell minden alkalommal kitölteni a többszörös szűrési feltételeket, a szűréseket
egy megadott névvel elmentheti. Ehhez az ablak bal alsó sarkában megadhatja a nevet, majd
kattintson a Szűrő mentése gombra.

A szűrési beállítások Mentett szűrések funkcióját választva, megjelenik az összes olyan szűrés,
melynek szűrési feltételeit korábban valamilyen név megadásával elmentette.

Külön választhatja ki azokat a szűréseket, melyeket a riport felületéhez mentett, (ha például az első
példában a biztosítás szóra való mentést elmentettük volna, akkor az ott jelenne meg), alatta pedig
azokat, melyeket a Szűrés az összes főkönyvi tétel között funkcióhoz mentett el.

