
 

 

Mit tud a program? 
 

Egy skript (futó program, mely az Önök egyedi adatait tartalmazza) segítségével a dolgozó 

számfejtését követően (de akár később is) a dolgozóhoz rendelt e_mail címre, az egyéni 

bérjegyzék, illetve az utalandó adók továbbítását a vállalkozásnál megadott e_mail címre. 

 

Nem kel a dolgozóknál egyenként rögzíteni az e_mail címeket. Lehetőség van a címek 

csoportos átvételére excel táblából (szükséges adatok: dolgozó adószáma, e_mail címe). 

 

Az elküldött e_maileket naplózzuk, a tárolt adatok: dolgozó neve, adóazonosító jele, 

bérjegyzék küldésének időpontja (nap, óra, perc, másodperc), a küldésre felhasznált e_mail 

cím. A naplók adatait (az Önök által választott időpontban) átadjuk excelbe. 

 

A program használatához leírás készült. 

 

 

 

Mit kell tenniük, ha szeretnék használni ezt a lehetőséget? 
 
1./ A mail@miniszoftorg.hu, vagy a mini93@t-online.hu címre írt e_mailben jelzik, hogy 

szeretnék használni ezt a segédprogramot. Ebben az e_mailben szíveskedjenek jelezni: 

  

- Igénylik, hogy a vállalkozás helyszínén mi végezzük el a szükséges beállítást.
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- Nem igénylik ezt, ebben az esetben meg kell írniuk: 

  - a levelező rendszerük szolgáltatóját (pl. mail@t-online.hu) 

  - a levelező rendszerhez tartozó jelszót 

- azt az e_mail címet, ahonnan kezdeményezni fogják a bérjegyzékek 

továbbítását. (Ha több munkahelyről történik, akkor valamennyi érintett 

munkahely e_mail címére szükség van). 

 

2./ Ha igénylik a személyes telepítést, akkor felvesszük Önökkel a kapcsolatot és egy előre 

egyeztetett időpontban minden szükséges beállítást elvégzünk vállalkozásuk telephelyén. 

 

3./ Ha nem igénylik a személyes telepítést, akkor válaszban elküldjük az Önök által megadott 

adatok alapján beállított skriptet és egy leírást a további teendőkről (beállítások a MunBer 

rendszerben, pdf creátor beállítása stb.) 

 

 

 

Kinek ajánljuk a program használatát? 

 
Olyan vállalkozásoknak, ahol eddig az egyéni jegyzékeket kinyomtatták, esetleg postára is 

adták, s így a bérjegyzékek dolgozóhoz juttatása komoly költséget jelentett. 
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 Ebben az esetben is ismerniük kell a levelező rendszer szolgáltatóját, a jelszót, e_mail címet! 
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Mennyibe kerül? 
 

A segédprogram felhasználói jogának ellenértéke 47.000 Ft+27 % ÁFA, mely magában 

foglalja az Önökre szabott  skript(ek) elkészítését. Nem foglalja magában a helyszíni kiszállás 

költségét. 

 

A helyszíni kiszállás költsége Budapesten 7.000 Ft+27 % Áfa. Budapest közigazgatási 

határán kívül 100 Ft/km+27 % ÁFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


