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Kiinduló állapot
Az osztrák anyacég magyar fióktelepén üzemelő KÖNIG Maschinen Sütőipari Gépgyártó vállalat nagyszabású SAP
lokalizációs projektjének keretében, a NAV Online Számla rendszerébe való feltöltés megvalósítására is törekedett,
hogy adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tegyen.

Igények, amikre megoldást kerestek
A jogszabályi környezet többször is változott a projekt folyamata során, így kiemelt igényük lett, hogy olyan
rendszer kerüljön leszállításra, mely időtállósága mellett reagál a későbbi változásokra is. Ezen felül pedig
egykapus módon, az SAP-ból kezelhető legyen minden kimenő és bejövő adat, elkerülve egy 3rd-party alkalmazás
használatát a felhasználók felé.

Megoldás a NAVCOM Kit
Az igények pontos felmérését követően a lokalizáció fázisában 3 megoldás került bemutatásra. Ezek mindegyike
biztosította a kötelező NAV adatszolgáltatást, végül pedig az ár/érték szempontok figyelembe vételével a
legelőnyösebb NAVCOM Kit 4 SAP megoldás került kiválasztásra.

Technikai megvalósítás
Az SAP kimenő számla bizonylat adataiból első lépésként összeáll egy adatcsomag. Ez az adatcsomag egy XML
konténerben szállítja a beküldést vezérlő utasításokat, valamint a NAV-hoz beküldendő számlainformációkat. A
számlainformációk egymástól szeparáltan kerülnek letárolásra az adatcsomagban. A feltöltés előtt ez az adatcsomag kerül ellenőrzésre az aktuális NAV OnLine adatszolgáltatási jogszabálynak történő megfelelőség szerint.
Az adatszolgáltatás végeredményéről a NAVCOM Kit lezárásként visszajelzést szolgáltat a beküldő SAP rendszer
számára.

Bevezetés és rendszerintegráció
Az SAP éles indulása előtt a meglévő ERP-rendszer lokalizációjának Online Számla szegmensét is a Dataxo Group
végezte, így adta magát, hogy az SAP oldalon is ez a megoldás kerüljön használatba.
Mivel a NAV XML 3.0 nem csak technikailag hozott számos újdonságot az előző verzióhoz képest, hanem adószakmai oldalon is, ezért a projekt során alapos adószakmai tanácsadást is nyújtottunk. Az új áfa kódok megjelenésével például nem csupán adatszolgáltatási feladat keletkezett, hanem SAP oldalon is szükség volt változtatásokra,
melyet a projektben résztvevő csapatok együtt derítettek fel, és oldottak meg a bevezetés során.

Eredmények
A szoros határidők ellenére, valamint a külföldi anyacég hiányos Online Számla ismeretének kiegészítése mellett is
egy időben leszállított, és azóta gondozás mentesen futó alkalmazás került átadásra. Teljesült, hogy a felhasználók
kizárólag az SAP rendszert látva veszik igénybe a NAVCOM Kit megoldást, mely láthatatlanul teszi a dolgát. Mindezzel pedig ügyfelünk eleget tesz a NAV felé az előírt törvényi adatszolgáltatási kötelezettségének.

