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Bejelentkezés 

A https://igodepo.hu/ kezdőképernyő jobb felső sarokban találjuk a Regisztráció és Belépés gombot. 

Továbbá közvetlenül elérhetjük a felületet az https://app.igodepo.hu/ oldalon is! 

Regisztráció 

Alap adatok megadásával jogosulttá válunk 30 napra az alap rendszer ingyenes kipróbálására. 

Az e-mail cím visszaigazolására minden esetben az első belépés előtt szükség van. 

Ha a levelünket nem találja a web@igodepo.hu címről, kérem, ellenőrizze a spam/ levélszemét 

mappát is!  

https://igodepo.hu/
https://app.igodepo.hu/
mailto:web@igodepo.hu
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Belépés 

Belépésnél az e-mail cím és jelszó megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. 

A belépések könnyítése végett használja a „Maradjak bejelentkezve” opciót. 
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Rendszer funkciói: 

Vezérlőpult 

Az Igodepo logóra kattintva bárhonnan a vezérlőpulthoz jutunk.  

Itt a fő funkciók utolsó mozgásait láthatjuk, gyors eléréssel ezekhez a menüpontokhoz. 

Egyedi fejlesztéssel igény szerint tudjuk kialakítani ezt az oldalt. 
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Menü szerkezet 

Elsődleges menü és alátartozó modulok: 

- Készlet 

o Készlet 

o Leltár 

o Leltárívek 

- Termék mozgás/műveletek 

o Bevételezés 

o Kiadás 

o Készlet mozgatás 

- Riportok, listák 

o Minimum készlet – report 

o Kiadások 

o Termékmozgások 

- Törzsadatok 

o Termékek 

o Terméktulajdonságok 

o Márkák 

o Termékkategóriák 

o Partnerek 

o Raktárak 

o Mennyiségi egységek 

o Minimum készlet 

- Felhasználó 

o Személyes adatok 

o Céges adatok 

o Nyomtató beállítás 

o Kilépés 
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Első lépések – Törzsadatok megadása 

Termék tulajdonságok 

A rendszer lehetőséget biztosít szabadon a termékekhez plusz tulajdonságokat adni! 

A Törzsadatok alatt, a Terméktulajdonságok menüpontban találjuk azt a felületet, ahol az Új 

tulajdonság gombbal tehetjük meg. 

Például, ha a színét szeretnénk megadni a terméknek, mint új tulajdonságot, akkor a Mező nevéhez 

írhatjuk. 

Eldönthetjük, hogy a különböző listákban Kereshető legyen-e ez a mező.  

Típusa lehet: 

- Szöveges mező, ekkor szabad szöveg tehető bele (megjegyzés, típus szám stb.) 

(Nem javasoljuk ennél a típusnál, hogy kereshetővé tegyük, mert az elírásokon sajnos nem 

tud a rendszer módosítani.) 

- Jelölés azaz checkbox, igen/nem opció 

- Lista  opció megadása után újabb mező nyílik meg, ahol megadhatjuk a lista választható 

elemeit az alábbi módon. 

Megjelölhetjük továbbá, hogy a mező Kötelező mező-e, ez esetben minden termék felvitelénél 

kötelezően meg kell adnunk a tartalmát, anélkül nem lesz menthető az új termék. 
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Lista elemei: 

3 féle termék tulajdonságot hoztunk létre, ezekből kettőt jelöltünk listában láthatónak: 

A termék felvételénél pedig jól láthatóak a különböző típusok: 

(garancia a lista, a jelölős a tűzveszélyes, és a szín a szabad szöveges mező) 

Márkák 

A rendszer lehetőséget biztosít, hogy márkát/gyártót rendelhessünk hozzá a termékekhez! 

Új márkát a Törzsadatok menüpont alatt található Márkák opciónál van lehetőség hozzáadni. 

Új márka hozzáadása gombbal vihetünk fel újabb mezőt. Márkákat törölni nem lehet, viszont a sor 

végén található gombbal könnyen lehet szerkeszteni a márka nevét.  

Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben szerkesztünk egy márkát úgy a hozzárendelt terméknél 

szereplő márka is módosulni fog! 
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Termékkategóriák 

Minimum készletszinttel rendelkező előfizetéseknél lehetőség van termékkategóriák kezelésére is! 

Kategóriákat a Törzsadatok menüpont alatt található Termékkategória modullal kezelhetünk. 

Új kategória gomb segítségével vehetünk fel termékkategóriákat, illetve itt tudjuk majd megadni a 

termékkategóriák szerinti minimum készletszintet is. Kategóriát törölni nem lehet, viszont a sor 

végén található gombbal könnyen lehet szerkeszteni a termékkategória nevét.  

Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben szerkesztünk egy kategóriát úgy a hozzárendelt terméknél 

szereplő kategória is módosulni fog! 

Mennyiségi egységek 

Ennél a modulnál a felhasználó tetszés szerint adhat meg mennyiségi egységeket, amelyet majd a 

termék felvételénél vagy szerkesztésénél választhat ki egy legördülő listából. 

Mennyiségi egységet törölni nem lehet, viszont a sor végén található gombbal könnyen lehet 

szerkeszteni az egység megnevezését.  

Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben szerkesztünk egy mennyiségi egységet úgy a hozzárendelt 

terméknél szereplő mértékegység is módosulni fog! 
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Partnerek 

A Törzsadatok menüpont alatt található Partnerek opcióval vevőket és beszállítókat vehetünk fel a 

rendszerbe. 

Új partner gomb segítségével vehetünk fel újabb vevőt vagy szállítót. 

A partner hozzáadásánál kiválaszthatjuk az ügyféltípusát – magányszemély vagy cég, illetve a 

besorolását: vevő vagy beszállítós, esetleg mindkettő.  

Mezők: 

- Adószám: cég esetén jelenik meg a mező, amelyet kötelező megadni 

- Megnevezés: magánszemély vagy cég nevét kell megadni 

- Ország, irsz., település, cím: partner címét szükséges felvenni (szállítólevélben a felvett 

adatok alapján fog szerepelni) 

- Megjegyzés: szükség esetén további információt vehetünk fel az adott partnerekhez  
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Raktárak 

Új raktár gombbal tudunk további raktárakat felvenni a rendszerbe. 

A megnevezés megadása után egy checkbox segítségével tudjuk állítani, hogy az adott raktár készlete 

mínuszba mehet-e. 

Hozzáadás gombbal véglegesítjük a raktárt a rendszerben. 

Figyelem! Raktárt törölni nem lehet, átnevezni igen, de törölni nem, hiszen a mozgástörténetben 

szükségünk van rá. Átnevezés után az új néven láthatjuk a régi mozgásokat is. 

A létrehozás után a szerkesztés gomb lenyomásával tudjuk szerkeszteni a raktár megnevezését, majd 

a mellette lévő nyíl segítségével egy lenyíló fülön lehet új tárhelyet létrehozni az adott raktáron belül: 
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Termékek 

Kezdésként termékeket a Törzsadatok alatt, a Termékek menüpontban lehet felvenni! 

Az ID a belső azonosítója a terméknek, a mentés után kapja a következő sorszámot. 

(Egy szabad szöveges mezőt felvéve használhatunk saját számozást is.) 

Összes termék exportálása menü gombbal egy Excel fájlba lementhető a termékek következő adatai: 

- ID 

- Vonalkód / Egyedi vonalkód 

- Beszállítói vonalkód 

- Termék megnevezés 

Kereső gomb segítségével vonalkód, termék megnevezés vagy kategória alapján is szűrhetjük a 

termék listát.  

Termékek végén található mező segítségével szerkeszthetjük a termékeket. 

Továbbá a legördülő lista alapján gyors műveletekkel bevételezhetjük az adott 

terméket, megnézhetjük a rendszerben fennálló készletét, vagy 

generálhatunk és nyomtathatunk is vonalkódot a termékhez. 



© 2008-2022 MegaGlobal Kft. | 1043 Budapest, Csányi László u. 34. | +36 1 321 3301 | info@igodepo.hu 

Az új termék megadása gombbal adhatunk hozzá további termékeket: 

Mezők: 

- Alapadatok: 

o Megnevezés: a termék megnevezését tartalmazza 

o Vonalkód: a termék vagy cég által generált vonalkódot tartalmazza 

o Beszállítói vonalkód: a szállító általi vonalkódot jelenti 

o Beszállító: előre meghatározott beszállítói partner lenyíló listából lehet kiválasztani 

o Minimum készlet: Külön előfizetési modullal, megadható a termék minimum készlete is 

o Mennyiségi egység: a felhasználó által előre megadott mennyiségi egység választható ki 

- Tulajdonságok: 

o Márka: előre meghatározott márka/gyártói lenyíló listából lehet kiválasztani 

o Súly: kilóban tudjuk megadni 

o Kategória: a felhasználó által előre megadott termékkategória választható ki 

- Termék ára: - Kiegészítő modul 

o Nettó ár: manuálisan megadható a termék nettó ára, amely manuálisan változtatható 

o ÁFA: legördülő listából kiválasztható, hogy 5% 18% vagy 27% ÁFA-val számoljon a rendszer 

o Bruttó ár: manuálisan megadható érték vagy a rendszer automatikusan kiszámolja a 

megadott nettó ár alapján 

o Pénznem: legördülő listából kiválasztható a termék pénzneme, amin nyilván lehet tartani 

A plusz mezőink saját döntésünk alapján variálhatók. 
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Termék mozgások/műveletek 

Bevételezés 

A Termék mozgások/műveletek menüpont alatt található Bevételezés modullal vehetünk fel 

készletre termékeket. Bevételezésnél praktikusan a vonalkódot/beszállítói vonalkódot 

„becsippantva” vagy annak megadásával kereshetjük meg a terméket, vagy a termék nevének 

megadásával. 

 

Az adatok kitöltése után a Bevételezés gombra kattintva véglegesíthetjük a bevételezést. 

Ekkor megjelenik jobb oldalon egy kis ablakban, hogy a bevételezés sikeres volt. 
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Készlet mozgatás 

Raktárak/tárhelyek közötti mozgatásra/áttárolásra tudjuk használni ezt a funkciót. Kiválasztjuk a 

mozgatni kívánt terméket majd a forrás és cél raktár/tárhely meghatározásával a megfelelő 

mennyiséget át tudjuk helyezni. 

Mozgatás gombbal át is teszi a rendszer a kívánt helyre, ezt egy „Sikeres termékmozgás” üzenettel 

nyugtázza.   
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Kiadás 

Kiadásnál praktikusan a vonalkódot/beszállítói vonalkódot „becsippantva” vagy annak megadásával 

kereshetjük meg a terméket, vagy a termék nevének megadásával. 

A Keresés gombra kattintva vagy azonnal betölt a keresett termék, amennyiben pontos a keresés 

vagy megjelenik a termék találati lista, itt a Kiválaszt opcióval rakható be a kosárba a termék. 

A kiválasztás után adható meg a tárhely, ahonnan kiadjuk a terméket, és a mennyiség. Továbbá a 

kiadás során megadható még egyedi sorozatszám is a könnyebb követhetőség érdekében. 
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A kiadás véglegesítése előtt egy legördülő listából kiválasztható az előre megadott vevő/partner. 

Végül a kiadás gombra kattintva megtörténik a kivételezés. 

A sikeres termék művelet után a kiadás adatok oldalra jutunk, ahol részletezve vannak a kiadott 

termékek és annak tulajdonságai, továbbá a kiadásról letölthetünk egy szállítólevet is. 

Félretesz funkció: A kiadás mellett a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a kiadásra szánt 

termékeket félretegyük, ezáltal a rendszer figyelembe veszi, hogy azokat a termékeket és termék 

mennyiségeket nem lehet már kiadni, csak a foglalt kosár kiadásának folytatásakor.   
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Riportok, listák 

Kiadások 

A rendszer lehetőséget biztosít a kiadások folytatására, vagy a már kiadott termékek adatainak 

visszanézésre és a szállítólevél újbóli letöltésére. A Riportok, listák menüpont alatt található 

Kiadások modulnál vannak listázva a kiadott és kiadásra váró termékek. 

A sorok végén található kiadás folytatása gomb segítségével folytathatjuk a félretett kiadást azokkal 

az adatokkal, amelyeket előzőleg megadtunk.  

Vagy az adatok gomb segítségével visszanézhetünk egy már lezárt kivételezés adatait. 
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Termék mozgások 

Jól elkülöníthetően, típusonként látható a termékek mozgása, melyet Excelbe tudunk exportálni. 

Továbbá a kereső gomb segítségével könnyedén szűrhetjük a listát akár termék/vonalkód, akár 

időszak, akár mozgástípus szerint. 
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Minimum készlet 

Külön modulként a rendszerben lehetőség van termék, termékkategória és raktárok szerint is 

megadni a minimum készletet. (Törzsadatok menü pont alatt található a Minimum készlet oldal.) 

A minimum készlet oldalon lehetőség van beállítani raktárok szerint az egyes termékek minimális 

készlet szintjét. Természetesen nem kötelező a raktárok szerinti beállítás, viszont hasznos lehet több 

raktár és lokáció esetében. A minimális készletet a raktár oszlop és a beállítani kívánt termék 

metszeténél elhelyezkedő négyzetben tudjuk beírni a rendszer által preferált pozitív, egész számot. 

Majd az adatok mentése gomb segítségével tudjuk elmenti a beállítást. 

Továbbá a keresés megkönnyítésének érdekében, az oldalon lehetőség van termékkategória és 

szállítók szerinti szűrésre is. 

Minimum készlet – Report 

Ezen az oldalon egyszerre látható, hogy melyik raktárban van állítva a termékekhez minimális 

készletszint, illetve hol lépte azt át a készlet. (A riport oldal a Riportok, listák menüpont alatt található.) 

A mátrix soraiban a termék megnevezések és alattuk a cikkszám, termékkategória és ha van megadva 

a szállító adatai találhatóak. Az oszlopok egy összesített készlettel kezdenek, utána következnek a 

raktárak, a keresztmetszettben pedig az aktuális készlet/megadott minimálkészlet számai. 

A riportot lehetőség van egy Excel fájlba exportálni, vagy email jelentést lehet kérni a minimum 

készletről. Az email címet, a Felhasználó alatt található Céges adatoknál van lehetőség beállítani. 
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Készlet - menüpont 

Leltár 

Leltár menüpontban a jelenleg készleten lévő termékek jelennek meg összesítve. 

A kereső gomb segítségével raktárra szűrve csak az adott raktárban lévő készletet láthatjuk. 

Vak opcióval, az adott raktárban valaha megforduló termékeket listázza a jelenlegi készletük 

mennyisége nélkül.  

A mentés gomb segítségével a leltározás könnyítéséhez leltáríveket lehet létrehozni, akár az egész 

leltárról vagy már a kereső segítségével szűrt listáról.  

Leltárívek 

A Készlet menüpont alatt található a Leltárívek modul, amely listázva mutatja a folyamatban lévő 

vagy már lezárt leltárlistákat.  

A sorok végén található megnyitás gombbal van lehetőségünk az elmentett leltárívek szerkesztésére 

vagy lezárása. Illetve a lezárt leltárívek jegyzőkönyveinek letöltésére.  
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Mentett leltárív szerkesztésekor meg lehet adni, hogy a leltárívben szereplő terméklista leltározott 

mennyisége pontosan mennyi lett. Továbbá megjegyzéseket lehet felvezetni a leltározott 

termékekhez.  

A leltárív lezáráshoz szükséges megadni az ellenőrző személy nevét, illetve ajánlott egy megnevezést 

is alkalmazni a könnyebb kereshetőség érdekében. A leltárív adatait Excel fájlba van lehetőség 

exportálni majd a lezárás után egy jegyzőkönyvet lehet lementeni a leltározott listáról. 

Készlet 

Készletnél praktikusan a vonalkódot/beszállítói vonalkódot „becsippantva” vagy annak megadásával 

kereshetjük meg a terméket és annak készletét, vagy a termék nevének megadásával. 

Keresés után az adott termék készletét láthatjuk raktáranként/tárhelyenként bontva, jelen pillanatnyi 

állapot szerint. 

 

Budapest, 2022. 12. 09. 


