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1.- FUNTS-HORNIDURAK 
Funts-hornidurak dira bezeroek gure zerbitzu-sarien minuta kontura ordaintzeko ematen 

dizkiguten diru kopuruak. Diru-sarreratzat jotzen dira. 

Jasotako funts-hornidurari dagokion jarduera zehatzaren pantaila honetan sartuko gara eta klik 

egingo dugu botoi egokian: 

 

Zuzenean eramango gaitu behar diren datu guztiak eskatzen dizkigun pantailara. Esakuneak 

gorriz egongo dira, beraz eremu guztiak bete behar ditugu. 
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1.- Funts-hornidura dela adierazteko, “Eragiketa mota” botoian klik egin, eta eragiketa hori 

hautatuko dugu. Azkenik, klik egingo dugu “Onartu” botoian. 

 

 

Jarraian, erregistratu nahi dugun funts-hornidura hau dagokion aitortzailearen jardueraren 

epigrafea idatzi behar dugu. Ez badugu gogoratzen, botoian klik eginda, aitortzaile horrentzat 

liburuan alta emanda dauden jarduera guztiak dituen leihoa agertuko zaigu. Horrela jarduera 

egokia hautatu ahal izango dugu. 

 

Eta gainerako eremu guztiak beteko ditugu harik eta “Erroreen zerrendak” “0” markatzen 

duela eta desaktibatu egiten dela ikusi arte. Orduan klik egin dezakegu “Onartu” botoian eta 

erregistratuta edukiko dugu funts-hornidura. 
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Pantaila honetara eramango nau eta bertan lan egin ahal izango dut kapitulu honetako 

erregistro guztiekin, baita erregistro gehiago erantsi ere. 

 

1.- “Berria” botoian klik eginda, berriro zabalduko da funts-hornidura edo ordejarri berria 

erregistratu ahal izango dugun leihoa. 

2.- Lerro bat hautatu eta “Ireki” botoian klik eginda, aldez aurretik betetako leihora eramango 

nau, aldaketak edo egiaztapenak egin ahal izateko. 

3.- Lerro bat hautatu eta “Garbitu” botoian klik eginda, erabat ezabatuko dut erregistro hori. 

4.- Funts-hornidura berri bat erregistratzera banoa eta aurreko beste erregistro baten datuak 

baliatu nahi baditut lana azkarrago egiteko, beste erregistro hori hautatu behar dut eta 

“Kopiatu” botoian klik egin. Erregistro berdin-berdin bat sortuko dut; hura “Ireki”, eta aldatu 

beharreko datuak alda ditzaket, besteak bere horretan utzita. Horrela arinago amaituko dut. 

5.- Botoi hauekin batetik bestera ibil naiteke lehendik dauden erregistroen artean. 

6.- “Bilaketa” botoiak beste leiho bat zabalduko dit eta bertan kapitulu honetako edo beste 

kapituluetako era guztietako erregistroak bilatu ahal izango ditut; horretarako, kontsultatu 

nahi dudan kapitulua markatuko dut edo goian eskaintzen zaizkidan iragazkiak erabiliko ditut. 
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7.- “Itxi” botoiarekin, pantaila honetatik irten eta leiho nagusira itzuliko naiz. 

8.- “Irten programatik” botoiarekin, erabat itxiko dut laguntza programa hau. 
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2.- ORDEJARRIAK 
 

Ordejarriak gure bezeroaren izenean eta kontura gastuak ordaintzeko funts-hornidurak dira, 

bezeroak berak aginduta egiten direnak. Gerta liteke gure bezeroak aurretiazko funts-

hornidurarik ez egitea eta geroago ordaintzea diru kopurua.  

Ez dira zerbitzu-sarien parte, eta beraz ez dira jardueraren diru-sarreratzat jotzen. Hala ere, 

erregistratu egin behar ditugu liburu honetan. 

Ordejarriari dagokion jarduera zehatzaren pantaila honetan sartuko gara eta klik egingo dugu 

botoi egokian: 

 

 

Kapitulu honetan dagoeneko erregistroak baditugunez, erregistro guztiak ikusten diren 

pantailara eramango nau eta “Berria” botoian klik egingo dut. 
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1.- Klik egingo dut “Eragiketa mota” botoian eta 

2.- “Ordejarriak” hautatuko ditut 

3.- “Onartu” 

 

 

 

4.- Erregistratu nahi dudan ordejarria aitortzailearen zein jarduerari dagokion, jarduera horren 

epigrafea adieraziko dut. 
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Berriro eramango gaitu erregistroen kudeaketaren leiho orokorrera; lehenago azaldu dugu 

nola erabili behar den leiho hori. 

 

“Itxi” botoian klik eginda berriro eramango gaitu jarduera honen pantaila nagusira, eta bertan 

ikusi ahal izango ditugu kapitulu bakoitzean erregistratu ditugun eragiketen guztizkoa eta 

kapitulu guztien guztizkoa. 

 

 

Liburu honetako kapituluetan idazpenak egin ahala, horien kopurua beti agertuko zaigu 

pantaila honetan. Pantaila honen bidez kontsultak egin ahal izango ditugu eta liburua 

inprimatu, laguntza honen lehenengo blokean jada azaldu den moduan. 


