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LSzámla szoftver beüzemelés 

 
 

1. A kicsomagolás után távolítsa el a kijelzőről a műanyag védőfóliát, a fehér, bal alsó 
sarokban lévő matrica felfele történő húzásával. (Ez alatt van még egy vékony 
védőfólia, amit nem feltétlenül szükséges eltávolítani, de később a használat során el 
fog használódni és le kell majd venni) 

2. Ellenőrizze, hogy a papírszalag a helyén van és a szállításnál nem gyűrődött össze. (a 
papírszalag maximális mérete 57,5/40mm) 

3. Nyomja meg hosszan a bal oldalon lévő gombot, hogy a készülék bekapcsoljon. 
4. Miután bekapcsolódott húzza az ujját alulról felfelé, hogy beléphessen a főmenü 

képernyőbe. A kikapcsolás is ugyanennek a gombnak a hosszas nyomásával történik, 
majd rá kell nyomni a kikapcsolás feliratra és a kikapcsolás automatikusan megtörténik. 

5. Indítsa el a Beállítások menüpontot és állítsa be az Önnél működő Wifi adatait (név, 
jelszó), hogy csatlakozni tudjon az Ön hálózatához. (Az ◄ nyíllal visszalép a főmenübe) 

6. Indítsa el az Lszámla alkalmazást és a Törzsek/Beállítások/Kézikönyv menüben 
találja a készülék kezelési utasítását. 

7. Lépjen be a Törzsek/Beállítások/Cégem menübe és nyomjon rá az Új Cég 
menüpontra, töltse ki az adatokat majd, ha elkészült mentse el. Ha ismételten belép a 
Törzsek/Beállítások/Cégem menübe a cég/vállalkozó névre kattint, a cégadatok 
megjelenítése mellet a kijelző alján megjelenik a NAV gomb, ahol beállíthatja a 
technikai adatokat. (NAV-tól kéri általában a könyvelő) Ha ez az előprogramozásnál 
már be lett állítva akkor a csak a jelszót (password) kell beírni, ha nem akkor ki kell 
tölteni a megfelelő helyeket. A mentés gombbal elmenthető és amikor már éles lesz a 
program, a TESZT LOGIN gombbal ellenőrizhető, hogy az adatok megfelelőek és 
létrejön-e a NAV kommunikáció.  

8. Visszalépve a cégadatokba, lefele görgetve az oldalt két gomb lesz látható, a REKLÁM 
és az EMAIL beállítása. A Reklám szabadon programozható szöveg, amit a számla 
végére fog tenni. Az email beállításoknál beállíthatja a levelezője adatait (ha előre be 
lett programozva akkor csak a jelszót kell beírnia) és a TEST LEVÉLKÜLDÉS gombbal 
ki lehet próbálni, hogy működik-e rendesen. Itt az Ön email címére fog küldeni egy 
üzenetet. Ha megfelelő a MENTÉS gombbal elmenthetők az adatok. (gmail-es email 
címmel működtethető  egyszerűen) 

9. A Törzsek/Beállítások/Program regisztrálása menüpont két dologra is jó. Az egyik a 
Regisztráció kérése melyet akkor kell megnyomni, ha szeretné, hogy a program 
élesben működjön és küldje az adatokat a NAV szerverére. Amíg ezt nem teszi meg a 
program demó üzemmódban működik! A másik a Program frissítés szerverről melyet 
akkor kell megnyomni, ha a bekapcsoláskor értesítést kapnak az új verzió 
letölthetőségéről. Az LSzámla szoftver vételi árában benne foglaltatik, hogy 1 évig 
ingyenesen frissítheti a programot. 

10. Ezután a Törzsek/Partnereim, vagy Termékeim menüpontban elkezdheti az adatok 
feltöltését. (vásárlók, termékek) Ezt a műveletet számlaírás közben is el tudja végezni, 
abban az esetben, ha a főmenüben a Számláz gombbal indít. Ebben az esetben a 
számlaírás folyamatában veszi fel a partner adatait, valamint az eladásra szánt 
termékeket. Ilyenkor is rögzül az adatbázisban minden adat, legközelebb már ezeket 
nem kell beírni. Demó üzemmódban felvett termékek és partnerek, élesre állítás után is 
megmaradnak! 
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11. Lehetőség van a programba importálni, illetve a programból exportálni termék és 
partner adatokat .csv formátumban. Ez akkor hasznos, ha nagy az adatbázis, vagy egy 
másik programban már megvannak az adatok, valamint, ha több készülékre kell 
ugyanazokat az adatokat feltelepíteni.  

csv import megvalósítása: 
 
Az adatokat a mellékletben található excel mintába kell belemásolni/begépelni (a minta adatsor 
szerint) majd el kell menteni UTF-8 kódolású csv file-ba.  
 

 
 

 

Miután elkészült a csv file az eszközt össze kell kötni a 
számítógéppel, az eszköz jobb oldalán található lepattintható 
ablak alatt elhelyezkedő microUSB, csatlakozón keresztül a 
számítógép USBA csatlakozójával. A számítógép a 
csatlakozás után plug and play felismeri az eszközt Q2 
néven. Ahhoz, hogy kommunikákni tudjunk az Android-os 

eszközzel engedélyezni kell a file átvitelt. Az eszköz főképernyőjén felülről lefele legyintve 
megtekinthetjük az értesítéseket melyek közül a képen a legalsóra kell rányomni, hogy át 
lehessen állítani a kapcsolatot fileátviteli üzemmódba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mentett .csv file-t be kell másolni az Androidos eszköz Q2/Belsőtárhely/Download 
könyvtárába. (Pl.:termékek.csv) Miután ez megtörtént meg kellnyitni az LSzámla programot és 
be kell lépni a Törzsek/Partnereim vagy Termékeim menüpontba és meg kell nyomni a 
partner/termék neve, címe sor végén található dupla nyilas ikont. (1.kép) Itt kiválasztható, hogy 
partnert vagy terméket szeretne importálni.(2.kép) Ha megvan a végrehajt gombbal elindítható 
a folyamat és ki kell választani az eszközön a korábban a Download könyvtárba bemásolt 
adatbázis file-t (Pl.:termékek.csv) (3.kép) Rákkattintva az adatokat bemásolja a programba. 
Csak akkor lehet bemásolni, ha a program adatbázisa üres! 
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csv export megvalósítása: 
 
Csak annyiban különbözik az importtól, hogy nem csak file-ba lehet menteni az eszközön, 
hanem elküldheti e-mail-en is vagy ki is nyomtathatja a készülék nyomtatóján. (4.kép) 

1.                                2.                                   3.                                           4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben mind a pertnereket mind a termékeket sikerült bemásolni a helyére a program 
készen áll a napi használatra. Apróbb változásokat a programban is el tud végezni, (árak, 
nevek, címek, mennyiségi egységek, kódok stb) csak ne feljtse el időnként menteni az 
adatbázisokat, az export funkcióval, hogy azok mindig rendelkezésre álhassanak. 


