28 | TOBACCO | MONITOR

Útmutató aDohánybolt Portálhoz

Miért és hogyan használjuk?
2014 novemberétől kezdte meg működését az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonproﬁt Zrt. (ND Nonproﬁt Zrt.) fejlesztésében aDohánybolt Portál.
Az INGYENESEN igénybe vehető rendszerrel aNemzeti Dohányboltok munkáját
támogatja az ND Nonproﬁt Zrt.

A

Dohánybolt Portál létrehozásának eredeti célja kettős volt. Aweboldal elsősorban az Adatgyűjtő rendszerbe az online adatszolgáltatás során
bekerült adatokról biztosít visszacsatolási, lekérdezési lehetőséget adohányboltok számára, másrészt
támogatja adohánybolt által arendszerben nem talált dohánytermékek, árpontok megkeresését, a hiányzó termék bejelentését. A portál kialakításakor
fontos szempont volt a rendszer biztonságos hozzáférésének megteremtése mellett, hogy olyan egy-

szerű és könnyen áttekinthető felületet hozzanak létre, amelynek használatával adohányboltok bármikor
elérhető és napra kész információkat nyerhetnek.
A portál elérhető az ND Nonproﬁt Zrt. honlapjáról
az Adatszolgáltatás – Dohánybolt Portál – Belépés menüpontokon keresztül vagy közvetlenül aböngészőbe
beírt https://bolt.nemzetidohany.gov.hu/ndbp/ címen.
A portál a belépni kívánó felhasználó biztonságos
azonosítását és adatok illetéktelen személyek részére
történő hozzáférhetetlenségét aNemzeti Dohánybolt
készletnyilvántartó szoftvere működéséhez telepített tanúsítvány felhasználásával garantálja. Ily módon tehát amegkötés jelenleg az, hogy aDohánybolt
Portál csak arról a számítógépről érhető el, amelyen
akészletnyilvántartó rendszer is működik.

KEZDŐLAP

ha az itt megjelenő szerződésszám-cím összerendelés nem fedi a tényleges adatokat, kérjük, vegye fel akapcsolatot aKészletnyilvántartó Szoftver
ügyfélszolgálatával, illetve ha megváltozott a DoTIPP!
hánybolt címe, de ez az ND Adatgyűjtő rendszerében még nem látható, kérjük, küldje el az Adatváltozás
bejelentő űrlapot az ND Nonproﬁt Zrt. koncesszió-ellenőrzéssel
foglalkozó e-mail-címére.

A DOHÁNYBOLT PORTÁL SZOLGÁLTATÁSAI

tUFSNÏLLFSFTƞ
– hiányzó termékek és árak keresése
– hiányzó termékek regisztrálására bejelentés küldése
– korábbi regisztrálási kérelmek visszakeresése
tB["EBUHZƺKUƞSFOET[FSCFCFÏSLF[FUUBEBUPLMFLÏSEF[ÏTF
– adott napi árbevétel lekérdezése
– adott napi nyitókészlet lekérdezése
– adatteljesség ellenőrzése

A portálra belépéskor a bal felső sarokban a Dohánybolt szerződésszáma és a hozzá tartozó címe
jelenik meg.

HIÁNYZÓ TERMÉKEK
A hiányzó termékek és árak (csak központilag
rögzített ár esetén lehetséges, cigarettapapír,
füstszűrő, hüvely esetén nem) kereséséhez szükséges adatokat egy olyan felületen lehet beírni,
amely szinte végigvezet magyarázatokkal, legördülő listákkal a kitöltés folyamatán. Mindezen túl
mégis nagyon fontos, hogy akeresett termék vonalkódját (EAN) alehető legpontosabban igyekezzünk begépelni, mert ebben sajnos nem tud támogatást nyújtani a felület. Jellemző elütés például,
ha több azonos karakter van a számsorozatban,
annak a darabszáma nem azonos a tényleges
kóddal. Az ND Nonprofit Zrt. kollégái többször találkoznak azzal is, hogy anulla karakterek helyett
megjelenő Ö betűt üt a felhasználó. Utóbbi vélhetően abból adódik, hogy általában a 9-es után
nem a nulla található a billentyűzeten, hanem az
Ö betű.
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2. ÁBRA. KERESŐFELÜLET
A termékek keresése kapcsán fontos tudni azt is,
hogy egyes termékcsoportokra jellemző az EAN duplikáció, vagyis több ND cikk is tartalmazhatja ugyanazt a vonalkódot. Ez a probléma leginkább a szivaroknál, esetleg a vízipipadohányoknál fordul elő,
lévén ezek import termékek. Az import termékekkel
kapcsolatban ajelenlegi szabályozás azt mondja ki,
hogy amennyiben egy cég import dohánytermék forgalmazásába kezd, akkor neki, mint termékregisztrátornak mindenképpen kötelező termékeit felvetetni
az ND Nonproﬁt Zrt. rendszerébe függetlenül attól,
hogy korábban már léteztek-e ezek adohánytermékek a cikktörzsben más importőr által regisztrálva.
Ezért ilyen esetekben aportál atalálatok között felsorolja az összes olyan cikktörzsbejegyzést, amely
az adott EAN kódot egyaránt tartalmazza.

TALÁLATOK
A keresőablak többféle üzenettel térhet vissza,
ezek függvényében többféle továbblépési lehetőség keletkezhet afelhasználó számára. Akeresőalgoritmus egyébként először végignézi az ND aktuális cikktörzsét, majd amennyiben abban nem találja,
akkor megnézi, hogy akeresett termék már más által bejelentésre került-e. Ha már egyszer megtörtént egy hiányosság bejelentése, arra atermékre új
bejelentés nem adható le. Ilyen esetben ahiányzó
termék az ND cikktörzsben néhány napon belül várhatóan megjelenik.
Meglehet, hogy atermék és ár kombináció létezik
már az ND cikktörzsben, ez esetben atermék adatai
kiírásra kerülnek aképernyőre. Ezek az adatok segítik
a Dohánybolt Portál felhasználót a saját készletnyilvántartó rendszerében azonosítani a terméket, úgymint: ND cikkszám, pontos megnevezés, vonalkód, ár
stb. Ha a keresés azzal az eredménnyel zárul, hogy
az ND cikktörzsben nincs találat, de valaki korábban
már elindított egy ilyen adatokkal feltöltött bejelentést, akkor az ellenőrzés eredményét aképernyő alsó
részén, a Bejelentések között felsorolva fogjuk látni.
Mindkét esetben pontos találatról beszélünk. Pontos
találat esetén már nem lehetséges akeresésben felvett adatokkal új bejelentést létrehozni. Erről afelületről visszaléphetünk akeresőoldalra és tetszés szerint
új keresést indíthatunk.

3. ÁBRA. PONTOS TALÁLAT
Részleges találatról akkor beszélünk, ha a vonalkód–ár kombináció közül vagy csak avonalkódhoz
tartozó terméket a keresett ár nélkül, vagy több
azonos vonalkódú terméket talált a rendszer, és
ezek között lehetnek a keresett árnak megfelelő
ársorok is. Ebben az esetben afelhasználó atalálatok áttekintése után eldöntheti, hogy megtalálható-e az általa keresett termék atalálati listában. Az
eredménytől függően visszatérhet akeresőoldalra,

»

Akeresés eredményeként megjelenő új ablak felső
részén mindig részletes magyarázattal látjuk el atalálatokat. Olvassa el ezeket ﬁgyelmesen.

TIPP!
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vagy egy új bejelentést elküldve kérheti a termék
hiányzó árpontját regisztrálni aTermékregisztrátortól (gyártó vagy importőr).

4. ÁBRA. RÉSZLEGES TALÁLAT
Amennyiben abszolút nincs találat, a felhasználó a keresésben megadott adatokkal kérheti egy új
Bejelentés létrehozását. Ilyenkor atermék adataival
az a Termékregisztrátor, akinél vélhető a felhasználó szerint, hogy tőle származik akeresett dohánytermék, kap egy automatikus e-mail-üzenetet ezekkel
az információkkal.

5. ÁBRA. NINCS TALÁLAT
Általában az a tapasztalat, hogy ezekre a jelzésekre aTermékregisztrátorok viszonylag gyorsan reagálnak. Ha olyan adatokkal (pl. nem volt/van/lesz atermék
amegadott árral forgalomban) kapják ezt az üzenetet,
ami szerintük nem létező terméket takar, visszajeleznek
az ND Nonproﬁt Zrt. felé, hogy azt adohányterméket
nem fogják tudni regisztrálni. Ilyenkor az ND Nonproﬁt
Zrt. munkatársa visszautasítással zárja le abejelentést,
amegjegyzés rovatban jelezve avisszautasítás okát.
Más esetben, amikor jogos a bejelentésben kért termék–ár kombináció, a termékregisztrátorok az ebből
keletkező regisztrációval párhuzamosan jelzik, hogy az
melyik korábbi bejelentéshez tartozik. Ilyenkor abejelentést jóváhagyva, az ND cikkszám megjelölésével
zárja le az ND Nonproﬁt Zrt. munkatársa.
A dohánybolt által beküldött bejelentések státusza bármikor visszanézhető. Így látszik, hogy afelhasználó korábbi bejelentései miként záródtak, és
hatásukra milyen termék–ár kombinációk kerültek be
az ND cikktörzsbe.

6. ÁBRA. BEJELENTÉSEK
MEGKÜLDÖTT ADATOK LEKÉRDEZÉSEI
A dohányboltokból avonatkozó rendeletek által előírt, ND Adatgyűjtő rendszer felé beküldött, kizárólag
arendeletekben meghatározott termékkörre ( jövedékiadó-köteles dohánytermékek és dohányzást kiegészítő termékek) vonatkozó készletforgalom-adatok lekérdezésére itt nyílik lehetőség. Fontos tudni, hogy az
online beküldést követően akészletnyilvántartó rendszerekből beérkezett adatok nem tekinthetők meg
azonnal aDohánybolt Portálon! Az adatok összesítésére és rendszerezésére 1 napot várni kell, tehát alegutolsó, legfrissebb forgalom/készlet adat mindig alekérdezés napját megelőző napi adat lehet.
A lekérdezések mindegyike nagyon egyszerű,
különösebb informatikai előképzettség nélkül kezelhető-használható. Általában egy vagy két dátum megadásával indíthatók. Akapott riportok könnyen áttekinthetők, atáblázatok fejléceire kattintva csökkenő-növekvő
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rendezettséggel átrendezhetők és magyarázó megjegyzésekkel kiegészítve kerülnek aképernyőre. Mindhárom
eredménytábla Excel formátumban letölthető.

hányboltok számára, és arra biztatja akoncessziógyakorlókat, hogy rendszeresen térjenek vissza aportálra
és üzletmenetük tervezéséhez, nyomon követéséhez,
készletmenedzsmentjükhöz használják az innen nyerhető adatokat!

NAPI ÁRBEVÉTEL
GYARMATI PETRA

A felhasználó kérésére két dátum közötti intervallumban aPortál kilistázza anaponkénti összesített forgalom adatokat, bruttó Ft értékben megjelenítve.

7. ÁBRA. NAPI ÁRBEVÉTEL LISTA
ADATTELJESSÉG ELLENŐRZÉSE
MI EZ ÉS HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI?
Az Adatgyűjtő rendszerbe naponta érkeznek be adohánybolt nyitókészlet adatai és a napi értékesítési
adatok. Az adatteljességi vizsgálat során ellenőrzésre kerül, hogy a dohánybolt készletnyilvántartó rendszeréből valamennyi adat beérkezett-e az Adatgyűjtő
rendszerbe. Az ellenőrzés során az Adatgyűjtő rendszerbe beérkezett adott napi nyitókészlethez szintén
a rendszerbe beérkezett valamennyi készletmozgás
(napi értékesítés, bevételezés, készlethelyesbítések)
hozzáadódik, és ez a kiszámított érték összehasonlításra kerül adohánybolti készletnyilvántartó program
által beküldött másnapi nyitókészlettel, ami nem más,
mint az előző napi zárókészlet. Adatteljességről akkor
beszélhetünk, amennyiben a rendszer által kalkulált
előző napi zárókészlet és akövetkező napi, ténylegesen beküldésre került nyitókészlet termékenként azonos. Ilyen esetben az adatteljesség-lekérdezés eredményeként kapott lista „Eltérés” oszlopában csak nulla
értékeket fog látni afelhasználó. Alekérdezés indításához a két egymást követő nyitvatartási napot kell
aképernyőn megadni.

Adohánybolt forgalma általában egy jól behatárolt
sávban mozog. Ha olyan napi forgalom értéket látunk, amely ebből a sávból nagyságrendileg, látványosan „kilóg”, érdemes arra gyanakodni, hogy
TIPP!
azon a napon, ahol ez a nagyságrendi ugrás látható, valamilyen adatrögzítési probléma, elütés vagy más
esemény miatt az adatok torzulva kerültek beküldésre. Ilyenkor
célszerű aKészletnyilvántartó Szoftver ügyfélszolgálatán segítséget kérni az aznapi adatok tételes áttekintésére, és ha szükséges,
azok javítására.

8. ÁBRA. ADATTELJESSÉG-ELLENŐRZŐ LISTA
NAPI NYITÓKÉSZLET
Ebben a lekérdezésben egy konkrét napra vonatkozóan termékenként tételesen nézhetjük meg, hogy
akészletnyilvántartó szoftver akészletadatokat milyen
mennyiségekkel küldte el az ND Adatgyűjtő rendszere
felé. Ismét nagyon fontos megjegyezni, külön felhívni
a ﬁgyelmet arra, hogy a nem naprakész bevételezések adminisztrációja az itt látható készletadatokat torzíthatja.

9. ÁBRA. NAPI NYITÓKÉSZLET
A Dohánybolt Portál elhagyásához nem szükséges
kijelentkezni, elégséges egyszerűen bezárni a böngészőablakot. Az ND Nonproﬁt Zrt. bízik abban, hogy
fejlesztésével valóban hasznos, azonos módon és formátumban értelmezhető információkkal szolgál ado-

Ha az Eltérés oszlopban nem nulla értékeket lehet
látni, akkor érdemes átgondolni, hogy pl. az aznap
érkezett szállítmányok bevételezése megtörtént-e,
illetve az eltérés mértékéből következtethetünk esetleg tévesen vagy elütött mennyiséggel rögzített eladás
vagy bevételezés tranzakcióra.

TIPP!

