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Cégünk 1988 óta foglalkozik szoftverek fejlesztésével. Jelentős tapasztalatokat szereztünk lakásszövetkezeti ügyintézési 
területeken is, több helyen működő rendszerünk révén. A terméklistánk széles: lakásszövetkezeti rendszer, könyvelési 
rendszer, készlet- eszközgazdálkodási rendszer, bérszámfejtő, számlázó, kereskedelmi rendszer, pénztár, minősített termék 
modul, fe-mini modul, vetőmag nyilvántartó modul, üzemanyag elszámolás, CRM, kontrolling, kiskereskedelmi pénztárgépes 
értékesítő és készletnyilvántartó, gyártási modul, cash-flow. Ezen kívül több mint 50 cég könyvélését végzi a könyvelő 
irodánk. Mérlegképes könyvelő, könyvvizsgáló, pályázatíró, informatikus, programozó munkatársaink segítik a szakszerű 
munka ellátását.  

A Klétus Soft 2000 Lakásszövetkezeti nyilvántartó szoftver lakásszövetkezet kérésére 0-ról került kifejlesztésre kifejezetten 
erre a területre. Átfogó megoldást nyújt a társasházkezelés során jelentkező  ügyintézési feladatok ellátására. A szoftver 
fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítunk a speciális terület komplex kiszolgálására. 

Szoftverünket folyamatosan fejlesztjük, finomítjuk, optimalizáljuk. Fontos kritérium szoftverünk fejlesztésekor a hatékonyság 
(idő és költség), könnyen átlátható menürendszer, könnyű kezelhetőség, sokrétű adatszolgáltatás. 

Programunkkal és/vagy segítségünkkel könnyebbé, gyorsabbá, átláthatóbbá tudja tenni a működését.  Segíthetünk a rendszer 
bevezetésében, felügyeletében, számítástechnikai felügyeletben, könyvelési, pályázatírói szaktanácsadásban, 
könyvvizsgálatban. Vállalunk könyvelést, bérszámfejtést, analitikus nyilvántartást. Választhat, hogy ön végzi a könyvelést, 
nyilvántartást, bérszámfejtést a mi segítségünkkel, vagy elvégezzük a munkát ön helyett. Ha elmaradása van, segítünk, vagy 
vállaljuk a nyilvántartás naprakész állapotra hozását. 

A következőkben vázlatosan összefoglaljuk, a lakásszövetkezeti és pénztári modul főbb tulajdonságait. Kívánságra a többi 
modulról is leírást adunk, illetve személyes bemutatókon tudjuk bemutatni a komplett rendszert, vagy annak moduljait igény 
szerint. 

Lakásszövetkezeti modul: 
 

• Társasház nyilvántartás (1.kép) 
A ház szabadon bővíthető jellemzőinek, a hozzá tartozó lakások, garázsok, üzlethelyiségek, gépészeti 
berendezések, tartozékok nyilvántartását lehet megvalósítani. Követni lehet az életpályájukat, karbantartásukat, 
kötelező műszaki vizsgálatukat. Nyilvántartásba vehetjük a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat, képeket, 
levelezéseket.  

 
• Lakások nyilvántartása (2.kép) 

Lakások szabadon bővíthető adatainak tárolása, tulajdonos változásainak nyomon követése. Lakásokkal 
kapcsolatos dokumentumok, képek nyilvántartása, élettörténete.    
 

• Partner (tulajdonos) adatok nyilvántartása (3. kép) 

A partnerek/tulajdonosok személyes adatainak széleskörű nyilvántartása, mely segíti velük a kapcsolattartást. 
Lehetőség van a személyes adatok mellett tetszőleges dokumentumok, képek csatolására, akár közvetlenül 
szkennerről (pl.: okmányok, képek, levelek … ). Folyamatában tudjuk kezelni a személyes adatokban történő 
változást. Lehetőség van a partner személyes kapcsolatainak (tulajdonostárs, családi, baráti kapcsolatok), 
elérhetőségeinek, munkahelyeinek, bankszámláinak és abban történő változásainak nyilvántartására. 
 

• Jogviszony nyilvántartása (4. kép) 

Tulajdonosi jogviszony szabadon bővíthető adatainak (beköltözés, kiköltözés, jogviszony, kedvezmény adatok …) 
nyilvántartása. A jogviszony illetve abban bekövetkező változások kezelése, szerződések, levelezések, 
ügyintézéssel kapcsolatos dokumentációk (pl.: felszólítók, reklamációk, hibabejelentések, egyeztetések stb). 

 
• Lakók, tulajdonosok tartozásainak nyilvántartása (5. kép, 12.kép, 15. kép) 

Tartozások, befizetések, egyenlegek nyilvántartása szabadon bővíthető bontásban (közös költség, víz, 
szemétszállítás, stb.). Lehetséges rendszeres, illetve egyedi tartozás előírása. A rendszer egyenleg információt 
szolgáltat jogviszonyonként, partnerenként (több jogviszony esetén), házanként, jogcímes, vagy összesített 
bontásban tetszőleges időintervallumra. A folyamatos, egyedi terhelések előírásával, befizetések, jóváírások 
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lerögzítésével biztosítja a naprakészséget. Lehetőség van késedelmi kamat automatikus terhelésére egyedi 
elbírálás alapján, illetve csoportosan. 
 

• Folyamatos terhelések, (6. kép) 
Jogcímenként határozhatjuk meg a rendszeres terhelések értékét. A terhelések változásának időponthoz kötésével 
lehetőség nyílik a terhelések változásának nyomon követésére, illetve előre meghatározatjuk a változás idejét és 
mértékét. A rendszeres tartozásokkal a program automatikusan megterheli a lakókat (9.kép), jelentős mértékben 
csökkentve a feldolgozási munkálatokat. Az időszakosan szükségessé váló folyamatos terhelések mértékének 
változtatását egy kifinomult modul segíti, amellyel csoportos változtatást tudunk végrehajtani tetszőleges 
jogcímekre, globálisan vagy csak szelektálva a halmaz egy részére (pl.: társasház). (8. kép) Az árváltoztatás 
történhet m² arányában, %-s mértékben, fix növekedés, árcsoportok szerinti meghatározásban stb, kézi korrekció 
lehetőségével. 
 

• Tőke jellegű nyilvántartás (6. kép, 16. kép) 
További lehetőség, un „tőketartozás” előírására. (pl: tető felújítás esetén hiteltörlesztés). Ekkor a rendszeres 
terhelés mellett meghatározhatjuk a tőketartozás mértékét, amelyet a rendszer figyelembe vesz. A folyamatos 
terhelés csak a tőketartozás mértékéig történik. A program a terhelések, egyenlegek mellett információt 
szolgáltat az eredeti tőketartozásról, annak jelenlegi egyenlegéről, lakónként, házanként, lakásszövetkezet 
bontásban jogcímenként, összesen, tetszőleges idő intervallumra.    
 

• Behajtás nyilvántartás (7. kép) 
Tartozás behajtás esetén lehetőség van a behajtást elkülönítésére az egyéni tartozástól. A behajtás 
nyilvántartása szintén jogcímenként valósul meg. Segítségével nyomon követhetjük a behajtás teljesülésének 
folyamatát, a behajtással kapcsolatos ügyintézést, levelezést, annak dokumentumait. Behajtással kapcsolatos 
információkat kapunk tetszőleges szempont szerint tételesen, lakóra, házakra, jogcímenként vagy összesítve, 
tetszőleges időszakra. Lehetőség van a behajtások és díjtartozások külön-külön vagy összesített elemzésére. 
 

• Körlevél készítési lehetőség (11.kép)  
Lehetőség van egyenlegközlők, felszólítók, díjváltoztatási levelek stb küldésére. A beépített levelek mellett saját 
egyedi leveleket is készíthetünk a körlevélkészítő modullal, a rendszerben tárolt adatok felhasználásával. Így 
tetszőleges saját értesítőleveleket hozhatunk létre. A varázslóval kinyomtathatjuk a leveleket tetszőlegesen 
meghatározott partnerek csoportjára (pl.: házakra, nagy tartozókra stb). 
 

• Eseménykezelő, dokumentumkezelő, időgép 
Minden egyes tranzakcióhoz eseményéket köthetünk, amelyben leírhatjuk az esemény idejét, esemény jellegét, és 
magát az eseményt. Az eseményhez, illetve tranzakcióhoz korlátlan számú dokumentumot csatolhatunk a 
rendszer dokumentum kezelő moduljával. A dokumentumok lehetnek bármilyen elektronikusan tárolt file-ok 
(Word,excel, képek …). Lehetőségünk van papír alapú dokumentum hozzákapcsolására, amennyiben van 
szkennerünk, mert a modul képes közvetlenül a szkennerről is adatot fogadni. A tranzakción belül lehetőség van 
a dokumentumok csoportosítására is, pl.: egy egyeztetés során felmerült dokumentumokat egy csoportba 
foglalva tároljuk. Az eseményekhez időgépet is kapcsolhatunk, amely segítségével a rendszer figyelmeztet 
bennünket egy később bekövetkező eseményre, elvégzendő feladatra (14.kép). A figyelmeztetés mellett a 
függőben levő feladatunkat is követhetjük a modullal. 

 
• Folyószámla elemzés, behajtás elemzés (13.kép) 

Segítségével a rendezetlen egyenlegek, behajtások között tudunk eligazodni. Szűrés, csoportosítás segítségével 
gyakorlatilag kimeríthetetlen tárházat kapunk, amellyel elemezhetjük a tartozásokat. Pl: lehetőség van aktív, 
elköltözött lakók, legrégebben fizetők, legnagyobb tartozók kiszűrésére, tetszőleges jogcímbontásban, tetszőleges 
időszakra, díjtartozás, behajtás vagy behajtás és díjtartozás együtt, tetszőleges házra, személyre, lépcsőházra, 
címre bontva, beállítható rendezettség szerint ( névsor, lakások szerint, tartozás mértéke szerint, befizetés ideje 
szerint …. stb), 
 

• Befizetések, előírások, jogcímek, házak elemzése (12. kép) 
rendelkezésünkre áll a nagyon rugalmas szűrés, csoportosítás, rendezési funkciók, alábontási lehetőséggel. Ezek 
segítségével bármilyen időszakra, csoportra tudunk információt lekérni, amely adatot szolgáltat a 
beszámolókhoz. 
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• Információszolgáltatás (15. kép) 

A rendszerbe több mint 150 - folyamatosan bővülő - információs táblázat lett beépítve, amelyek nagyon sok 
szempont szerint lekérdezést tesz lehetővé. Paramétereinek segítségével az információs táblák által elérhető 
adatszolgáltatás kimeríthetetlen lehetőségét kapjuk a rendszerrel. 

      
Pénztári modul: 
 

Segítségével kezelhetjük a pénztári nyilvántartásunkat. Elkészíti a kiadási bevételi pénztárbizonylatokat, Pénztárjelentőt. 
Folyamatosan láthatjuk a pénztár egyenlegünket. Közvetlen összeköttetésben van a lakásszövetkezeti rendszerrel. A 
bevételezett díjtartozás egyből megjelenik az analitikában, illetve a pénztári bizonylat kiállításakor közli a befizető 
tartozását jogcímenként, külön a díjtartozást, külön a behajtást. 

 
- Pénztári kiadások, bevételek kezelése 
- Pénztári bizonylat nyomtatás  
- Pénztári egyenleg követése 
- Pénztárjelentő (Napi,dekád, időszaki) 
- Pénzkészlet, címletjegyzék 
- Deviza pénztár (Tetszőleges devizanem, Árfolyamok nyilvántartása, Automatikus letöltés az MNB-től) 
- Pénztári bizonylatszerkesztési lehetőség  
- Automatikus kerekítés 
- Dekád kezelése 
- Partner folyószámla kezelés 
- Kapcsolat a pénzügyi rendszerrel, analitikai rendszerrel 
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Könyvelési modul: 
 

• Kötelezettségek, előírások 
Az analitikai rendszerrel való összeköttetés révén automatikusan kerülnek fel az adatok a könyvelésbe 
 

• Bejövő (szállító) számlák kezelése 
A beérkező bejövő számlák rögzíthetők a rendszerben. A bankszámla, pénztár terhelésekor (kiadás) a számla 
behívható, így folyamatosan figyelemmel kísérhető a szállító számlák kiegyenlítése. 
 

• Kimenő számlák készítése 
A számlázó moduljával törvény szabályai szerint számla állítható ki. A számla teljesítésekor a számla behívható, 
így folyamatosan követhetők a vevői kintlévőségek. 
 

• Könyvelés  
A pénzforgalom, vegyes rögzítése történhet a kettős és pénzforgalmi szemléletben. Folyamatos könyvelési 
lehetőséget biztosít, havi, éves zárás nem feltétele a folytonosságnak. Tetszőleges bankszámla pénztár 
használható.  

 
• Költségelemzés 

Költséghelyek, munkaszámok, szervezetek, eseménykódok alkalmazásával maximális adatszolgáltatás nyílik a 
társasházak igényeinek kielégítésére, költségeinek elemzésére, tetszőleges időszakra, bontásra 
 

• Electra interfész modul 
Segítségével rendszer automatikusan könyveli a bank által létrehozott export állományt. 
 

• Időszak, áfa időszak 
Biztosítja az adatszolgáltatás, áfa bevallás integritását.  
.  
 

• Analitikus nyilvántartások  
Kezeli a vevői, szállítói rendezett, rendezetlen, lejárt rendezetlen folyószámlát. Áfa analitikát. Számlakönyv. 
Naplózás. 
 

• Kimutatások  
Tetszőleges időszakra bontva adatot szolgáltat a házak gazdálkodásáról, kiadásáról, bevételeiről. 
 

• Mérleg, eredmény kimutatások 
Tetszőleges időszakra. 

 
• Deviza kezelés 

Deviza pénztár, folyószámla kezelés, árfolyamkezelés, árfolyam automatikus letöltése (MNB). Árfolyam 
differencia automatikus könyvelés. 
 

• Kerekítési különböztet könyvelés 
 
• Vevő, szállítói folyószámla 

Kezeli a vevői, szállítói rendezett, rendezetlen, lejárt rendezetlen számlákat. Egyenlegközlő, felszólító levél 
készítés.  Kompenzálási lehetőség. Késedelmi kamat kimutatás, értesítés, automatikus terhelési lehetőség. 
Pénzforgalmi tervezési lehetőség. 

 
• Egyenleg-közlők, felszólítók 

Tetszőleges időszakra. 
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A rendszer általános szolgáltatásai: 
 

• Személyre szabható képernyő 
Minden felhasználó alakíthatja az adatbeviteli, megjelenítési ablakokat, a rajta megjelenő információkat, grid 
oszlopokat. Így a saját igényeik, és monitoruk maximális kihasználhatósága szerint állíthatja be a rendszert. 
 

• Személyre szabható riportok 
A rendszerben tárolt riportokat a felhasználó igényeinek megfelelően alakíthatja, formálhatja. Oszlopok 
eltüntetésével, felfedésével, átrendezésével, összegfokozatok, bemenő paraméterek állításával variálhatja a 
kimenő adatokat. A beállításokat sablonokban tárolhatja, amelyekre későbbiekben hivatkozhat 
 

• Export lehetőség 
A rendszerben megjelenő adatok, lekérdezések exportálhatók Word, Excel, Rtf, Text, Html, Dbf, Paradox 
formátumban. 
 

• Információ megjelenítés 
Az információk bármilyen nyomtatón kinyomtathatóak, készíthető pdf állomány. 
 

• Egyedi nyomtatványok létrehozása 
A rendszerben levő nyomtatványokat paraméterezhetjük, lógóval elláthatjuk. Újra tervezhetjük beépített 
nyomtatványszerkesztővel. A nyomtatvány szerkesztő segítségével új nyomtatvány formátumokat is illeszthetünk a 
rendszerbe. 
 

• Szkenner funkció 
Bizonylatok felvitelénél lehetőség van az eredeti, és hozzá kapcsolódó bizonylatok szkennelésére, és tárolására. 
Így az alapbizonylat előkeresése nélkül is van lehetőségünk a későbbi ellenőrzés esetén a bizonylatra 
rápillanthat. 
 

• Áttérés 
További segítséget tudunk adni más programokból való áttéréshez, adatmigrációjoz, 
 

• Telefonos, Személyes konzultáció 
Telefonos szaktanácsadással, kívánság esetén személyes konzultációval segítjük a partnereink munkáját.  
 

• Távsegítség 
Távsegítség igénybevételével, gyorsan és szakszerűen tudunk beavatkozni a felmerült probléma elhárításában. 
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1.kép (Társasház, lakói, dokumentumai, gépészet dokumentumai, felújítás időzítés) 

 

 
 
 
 

2.kép (Lakás adatai, tulajdonosai, ügyintézés dokumentumai) 
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3.kép (Partner adatok) 

 

 
 
 

4.kép (Tulajdonosi adatok, levelezéssel, dokumentumtárral) 
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5.kép (Tulajdonos folyószámla, egyenleg adatok) 
 

 
 

6.kép (Havi terhelések, Tőke jellegű tartozás) 
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7.kép (Behajtás adatai, levelezés, dokumentum tár,  egyenlege) 

 

 
 
 

8.kép (Gyors, csoportos havi terhelések változtatása) 
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9.kép (Automatizált havi előírás) 
 

 
 
 

10.kép (Befizetések gyors rögzítése) 
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11.kép (Körlevél szerkesztés) 
 

 
 
 

12.kép (Elemzések, beszámoló készítés) 
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13.kép (Tartozások, behajtások elemzése) 
 

 
 
 

14.kép (Határidős tevékenységek) 
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15.kép (Több mint 150 féle különböző lekérdezés) 

 

 
 
 

16.kép (Tőke jellegű tartozások kimutatása) 
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17.kép (Pénztár kezelés) 

 

 
 
 

18.kép (Pénztár bizonylatai) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


