EPER – E-KATA
integráció
1. Összhang a Hivatalban
A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok,
nyilvántartások között egyezőség jön létre.
Mit is jelent az integráció?
A kataszteri rendszerben a kataszteri adatok és a tárgyi eszközök már 2003 óta „integrálódtak”,
összekapcsolódtak, egy ingatlan létrehozásakor automatikusan létrejött a tárgyi eszköz karton is.
Mindegy, hogy a kataszterben vagy a kartonon változtatunk, a másik rendszerben is megtörténik a
változás. Nincs szükség dupla munkára, nincs egyeztetés, nincs hiba lehetőség. Ez a folyamat a
KATAWIN és az E-KATA kataszteri programokban is megtörténik.
A pénzügyi rendszerben egy számla vagy bármilyen más bizonylat azonnal, automatikusan megjelenik
a könyvelésben is. Az étkezetés és konyha modulok adatai is közvetlenül megjelennek a többi
funkcióban. Nem szükséges kézi beavatkozás, nincs hiba lehetőség.

2. EPER – E-KATA integráció
Az integrációs kapcsolat csak az EPER és az E-KATA program között valósul meg. Sajnos a KATAWIN
programmal ilyen kapcsolat már technológiai okok miatt nem oldható meg.
A KATAWIN-ről az E-KATA-ra áttérés nagyon egyszerű. Amennyiben az egyéb eszközöket eddig más
programban vezette, az E-KATA-ra való áttérés során javasolt azokat is áttölteni (segítünk benne).
Az EPER pénzügyi rendszer és az E-KATA kataszteri és tárgyi eszköz rendszer kapcsolata kétirányú:
-

az EPER-ben rögzített számlák átkerülnek az E-KATA feladatkezelőjébe
az E-KATA-ban végrehajtott változások és ÉCS számítás eredménye feladásra kerülnek az
EPER-be.

A kapcsolat éles üzembe helyezését 2016-tól, már az első adatrögzítéstől kezdve célszerű
megvalósítani, hogy a teljes év azonos módon legyen rögzítve. A 2015-ös évben rögzített változások
még nem az új, pontosított kódolással történtek, így az adatátadás nem aktiválható.

3. EPER-ből az E-KATA-ba, a feladatkezelő
A tárgyi eszközök bruttó értékére vonatkozó változások az EPER pénzügyi rendszerben a vevő és
szállító számlák kontírozásakor azonosíthatók. Pontosabban a kontírozások jóváhagyásakor.
Ekkor kerül ugyanis a könyvelésbe a változás, amelyet rögzíteni kell a tárgyi eszköz programban is.
A tárgyi eszközök és különösen a hozzá kapcsolódó kataszteri adatok külön szakértelmet követelő
terület. Az E-KATA-ban általában más személy feladata az adatok felvitele, mint aki az EPER-ben
dolgozik. Emellett időben is máskor történik az adatok feldolgozása. A jelenlegi gyakorlatban ez azzal
a problémával jár, hogy egy adat rögzítése megtörténik az egyik rendszerben, a másikban pedig
elmarad. Az év végi záráskor hosszas egyeztetéssel található meg az eltérés oka.
A megoldás a feladatkezelő.
Az EPER-ben a számla kontírozásának jóváhagyásakor – ha a pénzforgalmi főkönyvi szám alapján az
érinti a tárgyi eszköz nyilvántartást – automatikus feladás történik az E-KATA feladatkezelőjébe.

Az EPER-ből átadott változás megjelenik az E-KATA feladatkezelőjében:

Az E-KATA feladatkezelőben lévő feladatok feldolgozása során közvetlenül elvégezhetők a szükséges
módosítások, sőt, az elektronikus dokumentumok is csatolhatók.

Így nincs elfelejtett adatközlés, emellett precízen dokumentálva lesznek a változások is.

4. E-KATA negyedéves feladás az EPER felé
Az E-KATA-ban rögzített változásokat és ÉCS elszámolást le kell könyvelni az EPER-ben. Ez eddig a
változás lista és az ÉCS lista alapján történt.
Az integráció lehetővé teszi ez elektronikus feladást.
Az Écs lista menüpontban egy kattintással elkészíthető az a könyvelési állomány, amely tartalmazza a
legutolsó negyedév Écs és bruttó változásait.

5. Az E-KATA negyedéves feladás betöltése EPER-ben
Az EPER-ben a Vegyes könyvelés menüpontban tölthetjük be az Ekata által generált könyvelési
állományt. A betöltés során ellenőriznünk kell, hogy mit fog a rendszer lekönyvelni!

A betöltött könyvelési tételek jóváhagyásával az EPER automatikusan lekönyveli az átvett feladást a
vegyes könyvelésben.

Az integráció révén a könyvelés az E-KATA-ban rögzített adatoknak, és a rendeletben előírt
szabályoknak megfelelően történik meg. A könyvelésnél alkalmazandó főkönyvi számokat a program
az E-KATA tárgyi eszköz kartonok és a rögzített változás kódok alapján automatikusan határozza meg.
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