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 A vásárló és ügynök szerep összevonása 

 Kieséses ügynöki rendszer 
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 Példa: termékértékesítés 4700 Forint haszonnal 

Jutalékelszámolás 

'A' ügynök 

'B' ügynök 

'C' ügynök 

'D' ügynök 

'E' ügynök 

•Jutaléka: 1.000 Ft 

•Marad: 3.700 Ft 

•Jutaléka: 1.000 Ft 

•Marad: 2.700 Ft 

•Jutaléka: 1.000 Ft 

•Marad: 1.700 Ft 

•Jutaléka: 1.000 Ft 

•Marad: 700 Ft 

•Jutaléka: 700 Ft 

•Marad: 0 Ft 



 Új ötlet + kis cég  kis költségvetés & egyszerű kivitelezés 

 

 Szempontok: 

 Rendelkezésre álló irodai programok használata 

 Egygépes környezet 

 Alkalmazottak gyors betanítása 

 

Erőforráskeret 



 A megszorításokhoz illő szoftveres megoldás: 

 Microsoft Office programcsomag 

 

 Előnyei: 

 Évek óta használatban van 

 A felhasználóknak nem idegen a környezet 

 Rendelkezik fejlesztői lehetőségekkel 

 Nincs szükség új szoftverek telepítésére (vásárlására) 

Ajánlott megoldás 



 Felhasználói oldal: 

 Microsoft Excel, mint grafikus felhasználói felület 

 Microsoft Access, mint adatbázis 

 Fejlesztői oldal: 

 Office beépített programnyelve: 
VBA – Visual Basic for Applications 

 Access adatbázis elérése ADO interfészen keresztül 

 

Megvalósítás eszközei 



Architektúra 

Microsoft Excel 2010 

ADO 2.8 

 

Ügynök 
nyilvántartó. 

xlam 

Microsoft Access adatbázis 

Database.mdb 

MS SQL  VBA 



Form Modul Osztály 

Felhasználói adminisztráció 

Ügynök törzsadat- és értékesítés admin. 

Termékmenedzsment 

Értékesítések havi zárása, elszámolása 

Banki utalások támogatása 

Rendszerbeállítások menedzselése 

Fájlkezelés 

Hibanaplózás 

Egyéb kiegészítő funkciók ellátása 

Szükséges funkciók és 
kifejlesztett komponensek 

Pirossal: adatbázistáblával kiszolgált komponensek 



Adatbázis táblakapcsolatok 



Jogosultsági mátrix Funkció terület Funkció 

Jogosultsági kör 

N
é

ze
g

e
tő

 

Ü
g

yi
n

té
ző

 

V
e

ze
tő

 

R
.g

az
d

a 

Felhasználó 

adminisztráció 

Felhasználói lista lekérése       x 

Új felhasználó létrehozása       x 

Felhasználó adatainak módosítása       x 

Felhasználó jelszavának módosítása       x 

Felhasználó feloldása (3 hibás belépési kísérlet után, 30 perc után automatán feloldja)     x x 

Felhasználói fiók letiltása/engedélyezése       x 

Felhasználó törlése       x 

Ügynök adminisztráció 

Ügynöklista lekérése x x x x 

Új ügynök (értékesítés) regisztrálása   x x x 

Létező ügynök újraregisztrálása   x x x 

Ügynök személyes adatainak módosítása   x x x 

Speciális ügynök beállítások 

(felettes módosítása, tagsági viszony módosítása, ügynök manuális zárolása/feloldása) 
    x x 

Ügynök aktuális egyenlegadatainak megtekintése   x x x 

Termékmenedzsment 

Készletlista lekérése x x x x 

Új termék regisztrálása   x x x 

Termék bevételezése   x x x 

Termék törlése (csak nem értékesített)   x x x 

Havizárás 

Aktuális periódus lezárása 

(kiutalandó egyenlegek könyvelése, utalás export fájl előállítása banki programhoz és 

értékesítések listázása Áfa bevalláshoz) 

  x x x 

Rendszerbeállítások Rendszerparaméterek beállítása     x x 



Elszámoló 
algoritmus magja Értékesítés

(Új ügynök regisztrálása)

UjUgynok() As Byte

Call JutalekElszamol

(Felettes:=GetFelettes

(Felettes),

Kozvetlen:=False)

Call JutalekElszamol 

(Felettes:=Felettes, 

Kozvetlen:=True)

Kioszotando

Osszeg <> 0

Igen

Call JutalekotAd 

(Azon:=Felettes, 

Kozvetlen:=Kozvetlen)

Jogosult 
jutalékra?

KiosztandoOsszeg=
KiosztandoOsszeg-

Jutalékszelet

Igen

Call 

ErtekesitesNaplo()

Call 

TermKeszletValt()

Adminisztráció
vége

Nem

Nem

'Kedvezményes jutalék 

jogosultság vizsgálata

If Kozvetlen And 

rs.Fields("BeosztottakSzama") 

<= rszMinSajatBeosztott

'Normál jutalék jogosultság 

vizsgálata

If rs.Fields("VonaliErtSzama") 

Mod rszJutalekjogosultsag = 0



Ügynöknyilvántartó v1.0 



Ügynöknyilvántartó v1.0 



Ügynöknyilvántartó v1.0 



Ügynöknyilvántartó v1.0 



Ügynöknyilvántartó v1.0 


