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InCash Ügyviteli Rendszer 
 

Számlázz.hu integráció 
 

Bevezetés 
 
Az InCash Ügyviteli Rendszer és a Számlázz.hu integrációja (összekötése) lehetővé teszi, hogy az 
InCash rendszeren keresztül az Ön ügyfelei számára papír használata nélkül ún. elektronikus 
számlákat állítson ki, melyeket ők egy megadott e-mail címre rövid időn belül megkapnak. Ezzel 
felgyorsíthatja és kényelmesebbé teheti számlázását.  
 
Az integráció az alábbi lehetőségeket biztosítja Önnek: 

- Elektronikus számlák kiállítása (kivéve Előleg számla) 
- Számlamásolatok megtekintése (Számlázz.hu PDF letöltése) 
- Számlakiegyenlítések elvégzése 
- E-Számlák érvénytelenítése és helyesbítése 

 
 

Hozzáférési adatok megadása 
 
A Számlázz.hu integrációhoz szükséges hozzáférési adatokat meg kell adni az InCash 
számlázóprogramon belül a Főmenü -> Beállítások -> Integráció menüpont alatt található E-Számla 
fülön. Itt első lépésként az E-számla típusnál ki kell választani a Számlázz.hu-t, majd a neki 
megfelelő szekcióban meg kell adni a Számlázz.hu weboldalon létrehozott Felhasználónév/Jelszó 
párost. 
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E-számla készítése 
 
Számlakészítéskor, ha a kiválasztott ügyfélnél ki van pipálva és meg van adva az E-Számla e-mail 
címe (amire az elektronikus számlát kapni fogja), akkor a bizonylat típusát át kell állítani E-számlára. 
Rögzítést követően az 
elkészült számla elküldésre 
kerül a Számlázz.hu felé, 
amit ők továbbítanak az 
ügyfél részére. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fontos tudnivalók: 
 
Számlázz.hu elektronikus számla esetén a számla számát és a megjelenítési képét a Számlázz.hu 
szolgáltatja. Ez a számlakép nem egyezik meg az InCash számlázó által elkészített hagyományos 
papír alapú számlákkal. A számlaszámok sem folytatólagosak a hagyományos és a Számlázz.hu e-
számlák esetében. 
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Számlamásolat megtekintése 
 
Elkészült Számlázz.hu e-számlák esetében is van lehetőség a számlakép utólagos megtekintésére 
a Számlamásolat / Érvénytelenítés menüpont alatt. Hasonlóan a hagyományos számlákhoz a 
számla során állva dupla kattintással vagy a fejlécben található Nyomtatási kép segítségével.  
 
Fontos tudnivaló, hogy a Számlázz.hu számlák esetén a nyomtatási kép a Számlázz.hu által 
biztosított számlakép aminek a megjelenítéséhez internet kapcsolatra van szükség, ugyanis azt a mi 
programunk nem tárolja. 
 
Természetesen egy Számlázz.hu számlák esetében is van lehetőség a számla érvénytelenítésére. 
Ez ugyanolyan módon történik, mint a hagyományos számlát esetében, azzal a kivétellel, hogy a 
számlaszámot itt is a Számlázz.hu biztosítja. 
 
 

Átutalásos számlák kiegyenlítése 
 
A hagyományos számlákhoz hasonlóan átutalásos számlák esetében a kiegyenlítés programban 
történő rögzítését követően (Pénzügyek / Átutalásos számlák kiegy. / Átutalásos számlák) ez az 
adat elküldésre kerül a Számlázz.hu felé is, így a Számlázz.hu felületén is kiegyenlítettnek jelenik 
meg a számla. 
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Jelölések / Hibaelhárítás 
 
A Számlamásolat / Érvénytelenítés menüpontban található képernyőn a Számlázz.hu e-számlák 
ikonjai különböznek a hagyományos számlákétól, a könnyebb beazonosítás érdekében. 

Hagyományos számlák esetében ikon jelenik meg. Ezzel szemben a Számlázz.hu e-számlák 

ikonja vagy . A színnek ebben az esetben fontos szerepe van! 
 

Amennyiben az ikon színe narancssárga ( ) és mellette látható a számlaszám is, úgy az egy a 
Számlázz.hu által elfogadott és sikeresen rögzített számla. 
 

Az ikon piros színe ( ) és vele együtt a számlaszám helyén megjelenő Sikertelen reg. felirat arra 
utal, hogy valamilyen hiba miatt a Számlázz.hu nem tudta a számlát rögzíteni. Ebben az esetben 
természetesen van lehetőség a számlát újra elküldeni a Számlázz.hu felé. 
 
Számla újra küldése: 
 
Újra küldés előtte mindenféleképpen ellenőrizni kell, hogy van-e internetkapcsolat és, hogy a 
Számlázz.hu hozzáférési adatok helyesek-e. 
 
Újra küldeni egy sikertelenül beküldött számlát a Számlamásolat / Érvénytelenítés képernyőről 
lehet az érintett számlán jobb egérgomb kattintása után felbukkanó menüből az Elektronikus 
számla küldése menüpont megnyomásával, vagy a jobb oldalt található menüben hasonló neven 
megtalálható menüpont segítségével. 
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