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1. Belépés az
Online Megrendelői
Felületre
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1. Lépjen fel a www.erzsebetutalvany.hu weboldalra.
2. A kezdőoldalon válassza az Online megrendelő menüpontot.
3. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát.
Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavamat?
Használja az „Elfelejtett jelszó” alkalmazást.
Mit tegyek, ha megváltozott az e-mail címem?
Az Online Megrendelő Felületen a főfelhasználó módosíthatja az e-mail címet,
vagy a weboldalunkról letölthető „Felhasználó fiók igénylőlap” segítségével
módosítható.
Mit tegyek, ha elfelejtettem a felhasználónevemet?
Használja az „Elfelejtett felhasználónév”
alkalmazást.
Mit tegyek, ha nem rendelkezem még
regisztrációval?
Kattintson a „Regisztráció”-ra, és kövesse a rendszer utasításait.
4. Kattintson a „Belépés” gombra.

2.
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FelhasználónéV"
Jelszó•

4.

( Belépés ]
Regi sztráci ó
Elfelejtett felhasználónév
Elfelejtett jelszó

Amennyiben Ön még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor kérjük, kattintson a
"Regisztráció• tehetöségr e! Ha Ön már ügyfelünk, akkor felhasználóneve és jelszava
seg ítségével bejelentkezhet a rendszerbe.
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Hol és hogyan tudom módosítani a szállítási hely és
csomagot átvevő személy(ek) adatait?
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Figyelem!
A szállítási hely adatainak módosítását (szállítási cím, csomagátvevő
neve) minden esetben a megrendelés feladása előtt kell elvégezni az
Online Megrendelői Felületen!
Az Erzsébet-utalvány Plusz kártyához kapcsolódó adatokat a www.
erzsebetutalvanyplusz.hu weboldalon található Online Megrendelői
Felületen tudja módosítani.
1. Válassza ki a Törzsadatok/Szállítási helyek menüpontot.
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Erzs&bet Teszt Krt

Szállítási helyek

Ke:zd6oldal

Belip,e:T....-

Torua.datok

Megrendelés

Ezen az ol:lalon szállítási helyeket és szervezeti ~ Szerveze.4
1. A rendelés során ezekre a helyg<re kémet utalványokat. A
szállíiási helyek tényleges kiszálnási cineket jelöl ·~- .- ,-, -. - - - - - - ..-..;
• · hetyen belüli csoporlOSÍ13st tesznek lehetóYé.
Fooao.s.. hogy az egyes címeken csalt az itt hoz:záju Szalbiast helyek
~ nri az. oda rendel utaMnyokal!
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Felhasz:r iók
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Sz.egységek
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Név' !Székhely
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Szánián fel legyen-e tüntetve?
Azonositó
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Szállitás\ helyen található illetékesek adatai

Figyelem!

1 oldalak: 1

4,

Ké,j,Jk, .-.gy,, .igye/embe, hegy• cscm;,gol áfvevóneve /egf"1jebb
40 karakterhosszanjelenikmeg a csomag cinirat:án abban az
eseiwt~Mamegadotf2emé/yM~ennéJhosszabb.

... lll-

Kapcsolatlartó•

A megadott szállítási cím a megrendelés feladása után már nem változtatható meg!

4. A csomagot átvevő személyeket a „Szállítási helyen található illetékesek adatai” mezőben tudja beállítani, módosítani. A listából az
ügyintézőt a   jellel tudja törölni, új átvevő személyt a „Válasszon a
listából” menüpontra kattintva tud hozzáadni a szállítási helyhez.
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2. Válassza ki a módosítani kívánt szállítási helyet.

3. A kiválasztott szállítási hely adatai a „Szállítási hely adatai” mezőben módosítható.
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!Teszt Ügyintéző

Torlés

1'

Csomagotátvevó· (}
Válasszon a listából!

l<iválasztott elemek
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Ügy;ntézó
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Szálilási helyt,eztarlozó......,,,..; egységek (}
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Helység q_

E-számla ügyintéző (}

Nincsenek adatok!

lvl

Válasszon a listából! 1
t<iválasztott elemek

r='Teszt Ügy;ntézó

vl(}

Szállitási hety adminisztrátora

Fontos, hogy a megrendelt Utalványokat a kiszállítás során kizárólag az itt megadott személyek vehetik át, más személy kizárólag
meghatalmazással.
Csomagot átvevő személyként legfeljebb 2 fő adható meg.

A::lminisztrátor*
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Válasszon a listából! 1
l<iválasztott elemek

vl(}
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5. Kattintson a „Mentés” gombra.
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Hogyan tudok új szállítási helyet rögzíteni?

1. A Törzsadatok/Szállítási helyek menüponton belül válassza az „Új
szállítási hely” gombot!
2. Adja meg az új szállítási hely adatait
3. Név: A programban használt szállítási név, amely a számlán automatikusan nem jelenik meg. Ha szeretné, hogy az adat megjelenjen, az 5. pontban leírt lehetőséget válassza.
4. Cím: a csomag kiszállításának helye, erre a címre szállítjuk az Utalványokat.
2.
5. Lehetősége van jelölni, hogy a számlán és a Díjbekérőn fel legyen-e
tüntetve a szállítási hely neve és címe.
6. Az szállítási hely azonosítóját a program automatikusan generálja, a kitöltése nem kötelező. Azonban ebben a mezőben megadhat
egy egyedi szállítási hely azonosítót is.
7. Amennyiben szükséges, az itt megadott személyt keressük fel
egyeztetés céljából az adott szállítási helyhez kapcsolódóan.
8. Adja meg a csomagot átvevő személyek nevét.

Figyelem!
Legfeljebb két személy adható meg.
A csomagot átvevő személyeket a legördülő listából, vagy új személy
felvételével adhatja meg.
A kiválasztott személyeket a   jellel törölheti a listából.
9. Válassza ki az adott szállítási helyhez tartozó e-számla ügyintézőt.
A megadott személy e-mail címére küldjük a kiállított elektronikus
számlát, amennyiben ezt a számlázási módot választja.
10.Az itt megadott adminisztrátor (Felhasználó) jogosult az adott telephely kezelésére és a szállítási helyhez tartozó megrendelés feladására
11. Kattintson a „Mentés” gombra.
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Szállítási helyek
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Honnan tudom letölteni a meghatalmazás sablont?
Figyelem!
A Meghatalmazás abban az esetben
használható, ha a csomagot átvevő
személy nincs a kiszállítás helyszínén
és időpontjában, így helyette más személy veszi át az Utalványcsomagot.
A Meghatalmazó az eredetileg megadott csomagot átvevő személy, vagy a
Megrendelő cég lehet.
A Meghatalmazás a csomag átvételekor az Utalványok kézbesítőjének
adható át.
1. Válassza ki a Megrendelés/Meghatalmazás sablon menüpontot.
2. Kattintson a „Meghatalmazás letöltése” gombra, és töltse le a nyomtatványt.
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Szállítási helyek

Kezdc5oldal

TOrDadatok

lleáDításol<

Megrendelés

Ezen az ddalon szállítási helye!cet és szervezeti egys:égeket rögzíthet és
szállíiási helyek tényleges lriszálítási cíneket jelölne'lc. míg a szervezeti
Fancs. hogy az egyes címeken csak az itt hoz:zájuk rendelt személyek ·

T........_

Kilépés

a helyel,re kémet 111alván)'Okat A
ítást reszne:k lehelá,,é.
, nyoka!!

lmpatálás

Szálasi helyl!lc ti

Dlpe:!céró, kiosztási jegy2'ék és
e-számla
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M~hatalmazás sablon

1Weil _ _ ..__
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Mit tegyek, ha nem töltődik le
a sablon?
1. Megjelenhet egy felugró ablak,
ekkor az „Egyszer engedélyezve”
gombra kattintson (Internet Explorerben) vagy
2. A böngésző címsorában válassza
a „Felugró ablakok engedélyezése”
lehetőséget (Mozilla Firefox, Google Chrome használata esetén).

X

Az. Internet Explorer blokkolta a(z) megrendeles.erzsebetutalvany.hu webhe.l y egyik előugró ablakát..,_ _ _ _ _ _ _ __

l·

1

Egyszer engedélyuze

A webhelyre vonatkozó beálh\ások •
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Hol tudom ellenőrizni
a feladott megrendelés
állapotát?
1. Kattintson a Megrendelés/
Megrendelések
menüpontra!
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Amennyiben a Feladva oszlopban a jelet látja, a megrendelt Utalványok elkészültek.
Ha a kurzort a jelre állítja,
megjelenik a csomag feladásának dátuma.

Az átadás napján rendszerünk automatikus e-mail üzenetet küld a kiszállítás várható időpontjáról.

Kivátasz.tott szervezet:

Megrendelések

Belév,,e: Teszlrendelo

Törzsadatok

Kezdóotdal

Megre-ndelff

Sugó

felső

8e8.llitilsok

l<il@pé-s

időpontja

Ezen az oldalon adhatja fel megrendeléseit. A
táblázat összevon Megreod e-lések
tdá~ ~k
alapján. ha ezekre
rákattint, az alsó táblázatba betöltődnek az összetartozó megrendelése,.__ _ _ _ _ _ _ _ _,g yanis több szállítási helyre rendel és

számlázási mÓdnak a "Szállítási helyenként külön• lehetőséget választc Bon'tékok
megrendelést generál (külön-külön dijbekéróvel és fizetés után külön-ki··Ta.r.ibb_.

kor száJlilási helyenként külön

Importálás

Rendelések összevontan a rendelés feladása szerint fl<

Dijbekéró, l(;osztási jegyzék és
e-számla

Csomagok°'

Szállítási hely(ek) 0..

Rendelésszám(ok)

Székhely

0

létrehozva

Székhely

101114224

megrendelve

2017-08-2115:16:05 8 OOO Ft

Alap étkezési

Székhely

100585655

lemondva

2014-10-04 21:31:01

.Alap étkezési

Székhely

100565667

lemondva

2014-09-03 13:03:39 30 450 Ft

Iskolai

Székhely

100447669

lemondva

2014-03-04 14:07:44 8 OOO Ft

Alap étkezési

Az itt található dátumtól számított 2 munkanapon belül a
csomag kiszállításra kerül a
megjelölt szállítási címre.

Figyelem!

l &Q

Erzsébet Teszt Kft

UTALVÁNY

2. Válassza ki az adott megrendelést!
A „Rendelések részletesen”
mezőben találja a rendelés
aktuális adatait.

5

1 oklalalc: 2

0..

Állapot
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Meghata~azás sablon

:teg
15 OOO Ft

Új

40 OOO Ft

.l'jándék

2.

1..emond

Rendelések részletesen f)'
Szállítási hely(ek)

Rend.szám 0..

Székhely

101114224

...

összeg
560 OOO Ft

Futárszo gála!
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Hogyan tudom személyesen,
Postahivatalban átvenni a megrendelt Utalványokat?
A megrendelés feladása során a „Szállítás, számlázás” menüpontban tudja ezt a
kiszállítási módot beállítani.
1. A „Szállítási mód” mezőben a legördülő
listából válassza ki a „Személyes átvétel postán” lehetőséget.
2. Írja be a település nevét, ahol a Postahivatal megtalálható.
3. A legördülő listából válassza ki a kívánt
Postahivatalt.

Figyelem!
A személyes átvétel legfeljebb 500.000
Ft értékű Utalvány esetében kérhető.
Amennyiben a megrendelés összege
ezt meghaladja, nincs lehetőség ennek a
szállítási módnak a kiválasztására, azaz
nem jelenik meg a legördülő mezőben.
Átvétel során az átvevő személynek az átvételi jogosultságát személyi igazolván�nyal, a díjbekérő nyomtatott példányával,
meghatalmazott személy esetében cégszerűen aláírt eredeti írásbeli meghatalmazással kell igazolnia.
Erzsébet-utalvány Plusz kártya rendelés
esetén nincs lehetőség személyesen,
Postahivatalban történő átvételre!

KISZÁLLÍTÁSI SEGÉDLET
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Megrendelés · Erzsébet Teszt l(h

Szállítás, számlázás

Megrendelés l<ttöltése

...

Bekűldés

1.
Szállttási mód: Személyes átvétel postán

•

Átvételi helység:
Átvevő postahivatal:

Munkavállalók

13

I@

szarna*: '-·----------'·

Utalványban
részesü lők száma•:

Az alábbi beviteli mezókkel testre szabhatja megrendelését, de a rendelés feladásához
nem szükséges a kitöltésük.. Lehetósé,ge van a dijbekéró és számla Vevő rovatában
adatokat megjeleníteni, illetve megjegyzést is feltüntethet rajtuk.

Számlázási mód: 1 E-számla összesítve

Számlázási adatok

Boríték:

1 db

• Ahp ét;cezési

3.

1 áb

Teljes érték:

8 OOO Ft

• A!ap étkezési

8 000 Ft

Kezelési ktg.:

160 Ft @

Szállítási ktg.:

665 Ft @

fiFA

223 Ft

Rzetendő (br.):

Szállítási
mód:
Átvevőhely:

9048 Ft

Személyes átvétel
postán
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Mi a különbség a Postahivatalban
történő személyes átvétel, illetve
a futárszolgálat kiszállítási módja
között a költségeket tekintve?
- 500.000 Ft értékig a csomag átvehető
a választott postahivatalban, a kiszállítás díja 665 Ft+áfa.
- 500000 Ft érték felett a személyes átvétel nem választható, futárszolgálat
szállítja ki az Utalványokat. A kiszállítás
díja:
- 500.000 Ft értékig: 1025 Ft+áfa/
szállítási cím

KISZÁLLÍTÁSI SEGÉDLET
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- 500.001-1.000.000 Ft-ig: 1506
Ft+áfa/szállítási cím
- 1.000.000 Ft felett: 2500 Ft+áfa/
szállítási cím
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Figyelem!
A megrendelés kitöltése pontban a program automatikusan beállítja a futárszolgálattal történő kiszállítást.
Abban az esetben, ha Ön a „Szállítás,
számlázás” menüpontban a kiszállítás
módját megváltoztatja „Személyes átvétellel postán”-ra, a kiszállítás díja is a szállítási mód díjszabása szerint módosul.
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Hogyan tudom nyomon követni a
megrendelt utalványcsomag útját?

S1

Kezdőoldal

Törzsadatok

1

Megrendelés

r---·---·-~···.
la

Súgó

1

Ki

Megrendelések
1magott kiosztási jegyzékek letöttésére. A
az Excel állomány segílségével pedig egyedileg
:Ironikus formában hitelesek, nyomtatást

0
ékeket az uta!ványok legyártása után érheti el. A F n e
a a jegyzéket nyomtatás elo11. Felhívjuk figyelmél, 1
zerú másolatnak felelnek meg.
Importálás

A Magyar Posta weboldalán található
„Nyomkövetés” szolgáltatással. A postai
nyomkövetéshez szükség van a csomag
azonosítószámára, melyet az alábbi lépések segítségével tekinthet meg.

Beállitások

Adminisztráció

8

Importálás GYVT

;s e-számla fl

Importálás nyugdíjas

Állapot
fizetve

1. Válassza ki a Megrendelés/Díjbekérő,
kiosztási jegyzék és e-számla menüpontot.

feladva
feladva
feladva

2. Töltse le az Online Megrendelői Felületről a csomagazonosítót tartalmazó
Kiosztási jegyzéket és kattintson a ~
vagy a ~ ikonok egyikére.

Kiosztási jegyzék

Otjbekéro

~
~
~

Nyugdijas importálás statisztika 'cezésre

1Oíjb<;kéró, kiosztási jegyzék és
e-szarnia

Kivételkezelés

nem állrende/1< Meghatalmazás sablon

~.

~

3. A letöltött Kiosztási jegyzék „Csomagszám” oszlopában találja a csomagazonosítót, amelynek első 13 karakterét
másolja ki és az alább található további
lépésekkel ellenőrizze a csomag státuszát.

Il.

1~~ ,

2.

~~
~~

~
_,,,.

nem állrendelkezésre

.
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Kiosztási Jegyzék
2017.10

·-

.
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M•gr•Md•"••:um,
Vev5:

Tipua:

Enaiti.t.YUIIVány

Bortilt

....,nyls6g

ÉrtM<

20000 Ft
50000 FI
Ötlu-n:

40
40
80

800000 Ft
:lOOOOOOFI
2800000 Ft

Oolvo&ó novo

Aliirb·

Figyelem!
A postai nyomkövetés szolgáltatás kizárólag az 1.000.000 Ft értékig használható!
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Hol találom a megrendelt Erzsébet-utalvány Plusz kártyát tartalmazó csomag azonosítószámát?
1. Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya Megrendelői
Felületen a belépést követően válassza ki a Megrendelések/Kártyakézbesítés menüpontot!

Kártyakézbesités

Ket.döotdat

2. Válassza ki a Küldemény érkezése/Nyomkövetés
menüpontot!
3. A kereső mezőbe írja be a csomagazonosító első
13 karakterét (pl. PNEUF00000000).

Kllépés

Súgó

Kérjük, a ;<iosztásra vá-ó kártyákat tar.altlazóc~~ k4.ztii=-_zvé.:e~t azen az oJdabi ,;az Dij~e;céró, kioW51 je,;yzi<. e- igazol,a vissza a
c:somagokáNélelét, addig a ffU'b.válalc:* nem tudják használni a kártyát akkor sem,. ha ~~mla
MEghatalmzás sablon

Csomagok keresése
Rendszám

StOrés

StOrófeltételek tortése

IPNE
U
F~

.~

1.

Vona'.:kód:c iKártya<ézoesÍtés
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CD https://www.posta.hu/fooldal

1. Lépjen fel a www.posta.hu weboldalra.

Beállltások

Totnadatok

Megrendel4sek

2. A „Kártyacsomagok” mező „Vonalkód” oszlopban
találja a csomagazonosító számot, melynek másolja ki az első 13 karakterét (pl.: PNEUF00000000).

Hogyan tudom használni a Posta „Nyomkövetés” szolgáltatását?
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agyar Posta

KÜLDEMÉNY
FELADÁSA

BE- ÉS
KIFIZETÉS

PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK

KÜLDEMÉNY ÉRKEZÉSE

HASZNOS TUDNIVALÓK

> Nyomkövetés 1 2.

••

Postafiók-keresó

I

Csomagautomata Nyomkövetés ~

4. Kattintson a „Keresés” gombra!
5. A megjelenő adatok alapján ellenőrizze a csomag
aktuális állapotát.
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6. A részletek gombra kattintva a csomag útjához
kapcsolódó további információkhoz juthat.
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