
Hozzávalók

Autó adatai 
Rendszám, gyártó, típus, kifizető, kifizető adószáma, autóvezető neve, autóvezető adó-
azonosítója, üzemanyag típusa és a fogyasztás, az autó indulási/érkezési helye, kikül-
detés ideje alapértelmezetten

Székhely és partnerek
Székhely / telephely címe
Ügyfelek és partnerek neve és címe, ahová az autó mehet üzleti célból

Szabadnapok  
Amikor nem használtad az autót üzleti célra

Így hozd rendbe a kiküldetési rendelvényed

Autóhasználati szokások 
Napi állandó utak, egyéb rendszeres partnerlátogatások

Bejövő / kimenő számlák 
A fix, adott napon történt utak, partnerlátogatások rögzítéséhez

Utazás célja
Pl.: üzleti megbeszélés, felmérés, anyagbeszerzés, ügyintézés

http://www.roadrecord.hu
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Alapadatok
Ide rögzítesz minden, az autóval és a partnerekkel 
(felkeresett pontokkal) kapcsolatos általános infor-
mációt. 

Bevezető varázsló 
Az Online felületre való első belépéskor egy beveze-
tő varázsló fogad. A varázslón végighaladva manu-
álisan vidd fel a székhelyed és az autód adatait!

Havi utak
Ide fogod rögzíteni az adott hónapra vonatkozó 
információkat. Felülről lefelé rögzítsd az adatokat, 
menüpontról menüpontra: szabadnapok, utak vég-
legesítése.

Útmutató a NAV-álló kiküldetési rendelvényhez

Utak véglegesítése
Ha hiányoznak utak az elszámolandó távolsághoz 
vagy a költségekhez képest, akkor ezeket pótolha-
tod manuálisan, vagy kérhetsz intelligens kikülde-
tési rendelvény tervezetet.

https://www.roadrecord.hu/program/utvonalajanlas/
https://www.roadrecord.hu/program/utvonalajanlas/


Naprakész a kiküldetési rendelvényed, hogyan tovább?

Rögzítés mobilon 
Rögzítsd útjaidat menet közben manuálisan vagy 
teljesen automatikusan iOS vagy Android 
appunkon! 
Hónap végén pedig véglegesítsd a kiküldetési 
rendelvényed az online programban!

UGYE MILYEN EGYSZERŰ?

Nyomtatás előtt a program
 70 féle logikai ütközés 
vizsgálatával biztosítja, hogy NAV-álló 
legyen a kiküldetési rendelvényed.

Nyomtatás
Ha megfelelő a kiküldetési rendelvény tervezet, 
akkor már csak a kiküldetés idejét kell beállítanod 
azokra a napokra, ahol eltért az alapértelmezettől. 
A 70 féle logikai ütközés ellenőrzése után már jöhet 
is a bizonylat nyomtatása.

Ršgz’tŽs

HHH-666

KIVçLASZTOTT AUTî

Ford Transit

47.492813, 19.022251

JELENLEGI POZêCIî / PARTNER FELVITELE

2020. febru‡r 27., csŸtšrtšk

LçTOGATçS NAPJA

Pfizer
Budapest, Alkot‡s œtja 53.

EHHEZ A PARTNERHEZ ƒRKEZEM

Az utaz‡s cŽlja alapj‡n ez ’gy egy Ÿzleti œt lesz

†zleti t‡rgyal‡s

UTAZçS CƒLJ A
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