
 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

1 
 

Mobil alkalmazás használati útmutató 

 

Tartalomjegyzék 
 

Bevezetés ........................................................................................................................................................... 3 

Telepítés ............................................................................................................................................................ 3 

Regisztráció ........................................................................................................................................................ 3 

Belépés: ............................................................................................................................................................. 4 

Gyorsmenü: ....................................................................................................................................................... 4 

Correct ikonsor: ................................................................................................................................................. 5 

Számlák: ........................................................................................................................................... 6 

Szállítólevelek: ............................................................................................................................... 11 

Rendelések: .................................................................................................................................... 11 

Foglalások: ..................................................................................................................................... 16 

Nyugták és Díjbekérők: ................................................................................................................. 17 

Ajánlatok: ....................................................................................................................................... 18 

Tervezett rendelések : .................................................................................................................... 22 

Listák:............................................................................................................................................. 22 

Fuvarok: ......................................................................................................................................... 23 

Projektek: ....................................................................................................................................... 24 

Munkalapok: .................................................................................................................................. 26 

Kiadás/Bevételek: .......................................................................................................................... 26 

Események: .................................................................................................................................... 28 

Pénztárjelentések: ........................................................................................................................... 29 

Pénztárbizonylatok: ........................................................................................................................ 30 

Készletek – Sorozat készletek: ....................................................................................................... 30 

Iktatások: ........................................................................................................................................ 31 

Üzenetek: ....................................................................................................................................... 33 

Feladatok: ....................................................................................................................................... 34 

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

2 
 

Riasztások: ..................................................................................................................................... 36 

Partnerek: ....................................................................................................................................... 36 

Termékek: ...................................................................................................................................... 38 

Képek: ............................................................................................................................................ 39 

Vonalkód: ....................................................................................................................................... 39 

Mappák: ......................................................................................................................................... 39 

Kijelentkezés: ................................................................................................................................. 39 

 

  

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

3 
 

Bevezetés 
A CorrectXMob alkalmazást azért fejlesztettük, hogy megkönnyítsük partnereink és az ügyfeleik munkáját. 

Mostantól mobiltelefonról is elérhetik a partnerek és termékek adatait, lekérdezhetők a dokumentumok 

részletei, és helyhez kötés nélkül bármikor csatlakozhatunk a Correct Vállalatirányítási rendszeréhez. 

A menü személyre szabható, olyan menüpontokat szerkesztünk a Correct rendszerében, ami segítségére lesz 

a vállalat gördülékenyebb működéséhez. 

Az app folyamatosan fejlesztés alatt van, a pontosság, a haladás és az újdonságok követése érdekében. 

Telepítés 
A telepítés két platformon is elérhető; 

Android telefon esetében Play Áruház – CorrectXMob - letöltés 

iOS telefon esetében App Store -CorrectXMob – letöltés 

Regisztráció 
Az I.T.C. Kft által kiadott „Kapcsolat azonosítóval”, és megadott „Munkaállomás” azonosítóval 

tudunk regisztrálni. 

A belépés alatt, kis + ikon segítségével fel tudunk több céget is regisztrálni, amiben jogosultak 

vagyunk használni a Correctet. 
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Belépés 
Az alkalmazásba ugyanazzal az azonosítóval és jelszóval tudunk belépni, mint a Correct rendszerbe. 

 

 

Gyorsmenü 
 

A bal felső sarokban három vízszintes vonalkára lépve az alábbiakra van lehetőség: 

- Az „Azonnali értesítés küldése” menüponttal az adott pillanatban bejelentkezett felhasználóknak 

tudunk üzenetet küldeni a rendszeren belül. Legyen az mobil vagy egyéb eszközön bejelentkezve. 

- A „Kapcsolatok” pontban, az általunk menühöz hozzáadott, számunkra elérhető cégek listáját 

tudjuk lekérdezni. 

-Beállításoknál a ki/belépés módjait szabhatjuk testre. 

-Adatvédelmi irányelvek alatt a szabályok bővebb felsorolása, leírása van. 

-Kijelentkezés 
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Visszatérve a beállítások menüjéből, megjelennek a Correctből már ismert funkciók ikonjai, a 

Correct menü.  

A menüt természetesen igényre szabjuk, minél hatékonyabban tudja a partner használni.  
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Correct ikonsor 

 Számlák 

 

 

 

 

             A listából kiválasztom a számlát, amit meg szeretnék tekinteni. Rákattintok. 

A számlák fület lenyitva, tudjuk 

kiválasztani, hogy a számlákat, vagy 

csak a tételeit szeretnénk lekérdezni, 

esetleg sorozatszám szerint keresnénk 

a rendszerben. 

Ugyanúgy kereshetünk időszakra, 

raktárra, partnerre. 

 

A példában dátumra keresünk, 

november 1-9 közötti időszakra. 

Jobb felső sarokban a kis kifele mutató 

nyíllal nyitjuk meg a lekérdezett listát. 

Számlát ezen a felületen nem csak 

lekérdezni, újat felvinni is lehet. 

Új számlákat a fejlécben, a + jelre 

kattintva tudunk rögzíteni. 
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Ha a dokumentumnak van PDF nézete (e-mailben küldtük ki a számlát PDF-ként csatolva vagy egy bejövő 

számlát beszkenneltünk), akkor az innen megnyitható. (Jobb felső sarok) 

A jobb felső sarokban a jobbra mutató nyíllal további adatokat nézhetünk meg; tételek, megjegyzések, 

napló, szöveg. 
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Számla tételekre is kereshetünk. Adatok fülön a számla tételeket választjuk, akkor a lap alján 

megjelenik a termékkereső. 

A termékkeresőbe beírtuk, vagy a kis nagyító segítségével kikerestük a terméket, rögtön rákérdez, 

hogy melyik üzletkötő, partner, raktár, és milyen dátum alatt keressen. Természtesen nem 

kötelezően kitöltendőek, választhatunk is melyik paramétert adjuk meg. 

A példában a raktárt és a dátumokat adtuk meg. 
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A listán látható a termék mikor, kinek, milyen mennyiségben, milyen értékben lett eladva. 
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Abban az esetben, ha a számla sorozatszámára keresnénk , a számla menü elején, a „ Száml 

sorozatszámok” menüre kattintsunk.  

                                           

 

             

A kijelző alján megjelenik a sorozatszám mező. Ide be lehet gépelni a kódot, vagy a mező végében 

található három ponttal (…) megnyitjuk a vonalkód olvasót. 

A lista megjelenik, amiben részletesen látható a termék mozgása. Mikor, honnan jött, és kinek lett 

értékesítve.  
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Szállítólevelek 

 

A szállítólevelek lekérdezése ugyanúgy működik, mint a számláké. Itt is lekérdezni és újat felvinni 

tudunk. 

 

                                            

 

Rendelések 

 

Rendelés készítéséhez a fejlécen a + jelre kattintva elkészítünk egy vevőtől bejövő kérést. 

Kiválasztom a „Vevőtől bejövő rendelést”, és a jobb felső sarokban lévő pipával belelépek. 
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A példánkban a partnerre keresünk rá, ahogy elkezdjük gépelni a nevet, feljön a pertnerlista, a névre 

kattintunk, majd a jobb felső sarokban lévő kis pipával választjuk ki.   

 

                                     

 

A vevő kiválasztásán kívül, itt választhatunk raktárt, ÁFÁs, nem Áfás, FAD-os lehetőséget, 

devizanemet, fizetési módot. 

Itt módosíthatunk a partner adatain is. 

A felső jobb sarokban lévő jobbra mutató nyíllal megyünk tovább a tételekhez. 
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A tételek fülön a + jellel 

hozzá adunk a 

rendeléshez terméket. 

 

Elkezdem írni, beadja a 

terméklistát, majd a 

pipával kiválasztom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiválasztott termék 

megjelenik, itt tudom 

felvinni a darabszámot. 
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Megjelenik a rendelésen a tételünk a + jellel újat vihetünk fel a” kuka” ikonnal törölhetjük. 

Részösszegek, Nettó, Bruttó értékek a lap alján jelennek meg. 

A jobb sarokban lévő nyíllal tovább lépünk. 

 

               

 

Ezen az oldalon, akár hosszabb szöveget is írhatunk a rendeléshez kapcsolódóan.  

A jobb felső sarokban lévő pipával véglegesítjük a rendelést. 

 

                

 

 

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

16 
 

Foglalások  

 

Foglalás folyamata is ugyanazon az elven fut, akár a számla, szállítólevél, és a rendelések. Lekérdezhetők a 

foglalások, külön tételre és foglalás sorozatszámokra is kereshetünk.              

Megtekinthető a partner adatai, és a foglalás tételei. Új foglalást is rögzíthetünk a felületen. 
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Nyugták és Díjbekérők  

   

A nyugták is lekérdezhetők, és készíthetők, szintúgy a díjbekérők. 
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Ajánlatok 

 

Ajánlatot készíthetünk partnereink részére. Ezek lekérdezhetők mobil applikáción is. A példánkban 

dátumra, és a nem számlázott ajánlatokra szűrünk. 

A találatokból egybe belelépünk, látjuk a partner adatait és az ajánlat értékét. Megtekinthető az ajánlat PDF 

formátumban is.  

Jobb felső nyíl ikonnal tovább lépve a tételek felsorolásához jutunk. 
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A PDF ikonra kattintva feladja a lehetőségeket, hogy mivel kívánjuk megnyitni a dokumentumot. 

 

A tételek áttekintése után, a jobbra nyíllal a naplózást látjuk, ki és mikor módosított az ajánlaton. 

Következik a szöveg fül, ez csak leolvasható, viszont a megjegyzésbe viszont tudunk gépelni hozzászólást. 

 

 

 

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

20 
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Tervezett rendelések  

 

Abban az esetben, ha van olyan partnerünk, aki megszokott rendelési listával rendelkezik előre,( amivel 

számolhatunk) viszont lehet benne időnként változás, ezt rögzíthetjük, majd ha szükséges módosíthatjuk.  

Listák 

 

A listák, olyan segéd dokumentumok, melyek a partner igényei szerint felvett tételeket sorolja fel, amiből 

később olyan dokumentum készíthető, amilyet a partner szeretne. Számla, szállítólevél, ajánlat stb… 

Lekérdezhetőek a Listák vagy a Lista tételek.  
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A lista tételekben a kiválasztott termékbe lépve meg tudjuk nézni melyik partnerhez tartozik a tétel. 

                                                 

Fuvarok 

 

Szállítóleveleket lehet összeszervezni fuvarokba. Logisztikai segítség a kiszállításhoz. 

Fuvarokra, tételeikre, sorozatszámokra is szűrhetünk. Ekáerbe is be lehet küldeni. 
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Projektek 

 

Több részfeladatot vagy munkafolyamatot magában foglaló egység, melyhez bármilyen a Correctben 

létrehozott dokumentum is rendelhető, illetve létrehozható.   

Lekérdezzük a projekteket például dátumra szűrve, majd kiválasztjuk amelyiket meg szeretnénk nézni. 

A Tárgy mezőben láthatjuk a rövid projektleírást. A felső sarokban kifelé mutató nyíllal tovább lépve a 

„Dokumentumok” következnek, itt látjuk a már kapcsolódó dokumentumok listáját, amit persze meg is 

tudunk nyitni egyenként. 

         

A dokumentumoknál egyenlőre rendeléseket, foglalásokat találtunk ehez a projekthez. 

 

Következő felületre szintén a jobbra mutató nyíllal jutunk,” Csatolmányok” ide fotókat készítetünk, 

mappákat köthetünk, megoszthatjuk őket  és javításra is van mód. 
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Megjegyzénél applikáción keresztül is hozzáírhatunk.  

Napló – Részletezi, ki mikor milyen feladatot végzett el a projektben. 

      

 

Az utolsó oldalon pedig , publikus, és nem publikus szöveget rögzíthetünk. 
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Munkalapok 

 

A gyártás során létrehozott dokumentumok lekérdezésére szolgál. 

A munkalapok lekérdezhetők az alkalmazásban dátumra, raktárra, partnerre vagy teljesített, és 

teljesítettlen feladatokra. 

A kapott felsorolásba belépve tudjuk figyelemmel követni a munkafolyamat állapotát. 

 

                                                     

 

 

Kiadás/Bevételek 

 

Pénzmozgások nyilvántartására szolgál. Itt tudjuk lekérdezni az automatikusan keletkezett, illetve a kézzel 

létrehozott kiadás/bevételeket. 

A képernyő alján választhatunk, hogy a ki vagy bejövő készpénzes számlákat akarjuk látni. 

A listából kiválasztott számla megnyitásakor, a fejlécen megjelenik egy lapocska ikon, amire kattintva 

ellenőrizhetjük a csatolmányokat, azaz ebben az esetben a partnertől bejövő számlát. PDF formátumban 

jelenik meg, amit a kis ceruza ikonnal megnézhetünk, és meg is oszthatjuk, tovább küldhetjük.  
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Események: 

 

Rögzíthetünk partnerekhez eseményeket, találkozókat, megbeszéléseket stb. Itt is többféleképpen lehet 

keresni, a példában dátumra keresünk. A listában az adott dátum alatti eseményeket hozza, kiválasztva a 

keresett partnert, megnézhetjük milyen teendőnk van. A Tárgy mezőben látjuk a rögzített feladatot. 

A kezdő képernyőn, a fejlécen a kis + jellel lehet új eseményt rögzíteni. 

           

            
    

Az új esemény felvételekor választhatunk partnert a Correct 

partnerlistából, vagy ha nincs a listában, töltsük ki az adatait, amit nem 

rögzít a partnerekhez, csak ehhez az eseményhez fog tartozni. 

Ügyintéző neve mezőt az ügyben kapcsolattartó személy, értékesítők, 

ügynökök esetében szoktuk rögzíteni, akivel személyesen bonyolítjuk 

az ügyet például egy cég esetében. 

Adatokat, dátumokat, tárgyat értelemszerűen megadjuk. 

A fejlécen található kamera ikonnal szükség szerint fotót készíthetünk, 

a mappa ikonra kattintva pedig csatolhatunk az eseményhez 

dokumentumot. 

A jobb felső sarokban lévő nyíllal új oldalra jutunk. 

Itt megjelölhetjük az ügyhöz tartozó felelősöket. 
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Felelősök bejelölése után, jobbra mutató nyíllal tovább lépünk, itt készíthetünk fotókat, majd a jobb 

sarokban lévő pipával rögzítjük az eseményt. 

                                              

Pénztárjelentések: 

 

Mobilon is ellenőrizhetjük a pénztárak állását. A pénztárjelentések menüben időszakra, pénztárra, 

partnerre is kereshetünk, lekérdezve időszakos forgalmakat.  

A jelentések listájából kiválasztva egy napot, részletesen kinagyítva is megjeleníthető a képernyőn a jobb 

áttekinthetőség érdekében. 
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Pénztárbizonylatok: 

 

Pénztárbizonylatok menüjében szintén kereshetjük a bizonylatokat partner szerint, kiadás/bevétel szerint, 

dátum szerint is.  

A pénztárbizonylatok lekérdezési listából kiválasztunk egyet, megnyitva részletesen látjuk a tranzakciót.  

       

  

Készletek – Sorozat készletek: 

  

Raktár/raktárak készleteit név szerint, esetleg vonalkód szerint kereshetünk. A szűrés után a termék, a 

példánkban egy Pen Drive, készleten csupán egy darab van. Sorozat készlet lekérdezés ugyanígy működik.  
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Iktatások: 

 

Iktatni mobilalkalmazásban csak lekérdezni lehet, újat rögzíteni nem. 

 A kezdő oldalon ki kell választani az iktatott dokumentum típusát, és állapotát. Tudunk dátumra, partnerre, 

tartalomra keresni, továbbá lezárt, bejövő/kimenő/belső dokumentumra. A példában a Típushoz a kimenő 

ajánlatokat állítottuk be, az Állapothoz pedig a kiküldött -opció, és dátumot. 
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Iktatások listája erre az időszakra felsorolja a dokumentumokat, ebből kiválasztunk egyet megtekintésre.  

Iktatási szám, állapot, partner, egyéb személyes adatok, és a tárgy mezőben, tartalomból egyéb fontos 

megjegyzés is leolvasható. 

Jobb sarokban lévő nyíllal következő oldalra lépünk, ott csatolt fájlokat lehet leolvasni.  

       

Csatolt fájlok fejlécén a jobbra mutató nyíllal ismét tovább lépünk a megjegyzésekre. 

   

 

Itt több információt is leolvashatunk, ha a 

dokumentum létrehozásakor rögzítettek. A 

CorrectXMob alkalmazásban viszont ide lehetséges 

hozzáírnunk megjegyzést a fejlécben lévő kis + jellel. 

A megjegyzést a pipával rögzítjük. 

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

33 
 

Üzenetek: 

 

Az üzenetek felületen először választunk csoportot, legyen a cégen belüli üzenetek, a gyorsválasztó 

lehetőségnél viszont nem szűrők az üzenetek közűl.  

Belistázza a megadott dátumra az összes belső üzenetet. 

       

 

A kezdőlapon, a fejlécen lévő + jellel új üzenetet írhatunk. 

Az új üzenet csak belső üzenet lehet. Prioritás fülön jelezhetünk fontossági mértéket is. Felső soron 

rögzíthetünk hozzá fotót, vagy csatolt dokumentumot is. 
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Feladatok:  

  

A ITC Kft saját applikációját tudom bemutatni, de nyilván cégenként testre szabjuk. 

A feladatoknál kiválasztjuk a csoportot a felsoroltak közül. Ha nem választunk, az minden esetben azt 

jelenti, hogy mindent magába foglal a lekérdezés. Gyorsválasztó fülön pedig a bejelentett hibák/feladatok, 

amik érdekelnek pillanatnyilag. 

    

      

 

 

A listában minden adat 

megjelenik, ami fontos, a 

bejelentés dátuma, 

bejelentés módosítási 

ideje, ki volt a bejelentő, 

partner, egy rövid leírás a 

feladatról. A kijelző alján 

a kettős nyilakkal tudunk 

előre/hátra lépni az 

olvasáshoz. 
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Felelősök lapon a ceruzára kattintva megjelenik a lista a felhasználók nevével. Ez a funkció módosítható 

mobilalkalmazásból is. A következő képen a munkafázisokat látjuk, időponttól-időpontig. 

Ezután a megjegyzések jönnek, a + jellel szerkeszthető. 

Megjegyzésről a következő oldalra lépve a Naplóban, részletesen megtekinthetők az elvégzett 

munkafolyamatok, észrevételek, feljegyzések.  

Utolsó oldalon a Szöveg fülön publikus, és nem publikus szöveget olvashatunk, ha van közzé téve. 

A kiválasztott feladatra lépve megnézhetjük a 

részleteket.  

A fejlécben a Feladat felirat mellett megjelennek a 

bejelentett feladatok esetében új lehetőségek. 

A Play gomb segítségével el tudjuk indítani a 

feladatot, a szünet gomb segítségével, 

ideiglenesen szüneteltethetjük. Ez az olyan 

munkák esetében lehet segítség, amikor fontos, 

hogy mennyi időt fordítottunk a feladatra. 

A jobb felső sarokban álló nyíllal tovább lapozunk 

a következő oldalra. 
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Riasztások: 

 

Ez a funkció belső üzenetet továbbít a feladatok helyes működése érdekében. 

A háttérben futó szolgáltatások megakadása, leállása esetén, riasztást küld a rendszer az I.T.C. Kft. 

karbantartói felé, hogy ellenőrizzék az elakadás okát. 

A felhasználónak nincs teendője vele! 

 

Partnerek:  

 

A keresendő név beírásával a partnerlista megnyílik. Kiválaszthatjuk, hogy a jelenleg aktív, vagy passzív, 

esetleg az összes partner között szeretnénk keresni. Beállíthatjuk azt is, hogy ez a partner ügyfél, valamelyik 

sajkát raktárunk, vagy esetleg dolgozónk. Kettőt kattintva a névre tudunk belépni az adatlapjába. 
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Az adatlap tartalmazhat rengeteg információt, a néven és a címen kívül. 

Abban az esetben, ha fel van jegyezve a telefonszám, a mező végén a három pötty ikonra lépve, rögtön 

hívhatjuk is a partnert telefonon, vagy viberen. Ugyan így megnyitható az e-mail cím mezőből a 

levelezésünk is. 

       

A szerződések oldalon, ha lekérdezünk a dokumentumokat, a kis ceruza ikonnal belelépve meg is lehet 

nézni a tartalmát. (Rögtön az iktatás felirat jelenik meg, mivel a szerződés iktatva van!) 

Események fülön lehet mobilalkalmazásból is hozzáfűzni új eseményt.  

A jobbra nyíllal lépünk 

a következő oldalra, 

ami az Ügyintézők 

adatait tartalmazza. 

E-mail címeket, 

telefonszámokat 

tartalmazhat, amikre a 

mező végén a jobbra 

mutató nyíllal már 

szintén rögtön 

tárcsázhatunk, vagy 

levelet írhatunk 

számukra. 
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A partnerek menüben is lehet felvinni megjegyzéseket, csatolni mappákat, fotókat. 

        

Termékek:  

 

A termékek listájában úgy, mint a partnerek listájában, név szerint tudunk keresni. A termékbe belelépve (a 

három pontos ikonnal) látjuk a termék árkategóriáját. Következő lap -> raktárkészletet mutat, amire név 

szerint, és vonalkódot leolvasva is kereshetünk. Vonalkód leolvasásra a sorozatszám mező végében 

található három ponttal van lehetőség.  
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Képek:  

 

A képek ikon alatt, bármikor készíthetünk fotót, amit a Correct rendszer tárol, amit bármikor fel tudunk 

használni. 

Vonalkód: 

 

A vonalkód ellenőrző a leggyorsabb módja annak, hogy az ikonra lépve rögtön szkenneljük, és 

beazonosítsuk a terméket. 

Mappák: 

 

A mappák, mint egy fájlkezelő, hozzáférést enged az összes beállított mappa megtekintéséhez, amire 

jogosultak vagyunk. 

Kijelentkezés: 

 

Kijelentkezéssel a teljes menüből kilépünk, a következő bejelentkezésig. 

Lehetőség van lekérdezni a termék 

pontos leírását is (ha előzőleg ki lett 

töltve), és a hozzá fűzött megjegyzések 

elolvasására is.  

Mobilalkalmazásban a megjegyzéshez 

van lehetőségünk hozzáírni is, a kis + 

jellel. 
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