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Ez egy képes tartalmi elem
Ez egy képes tartalmi elem, tökéletesen
használható az ajánlatban szereplő
termékkőr, vagy cégünk tevekénységének
bemutatására.

Ezen tartalmi elemeket is csak egyszer kell
létrehozni, utána egyetlen gombnyomással
az ajánlatba illeszthető. SŐT ha
előfordulhatnak változó szövegrészek akkor
csak helyezen el {{változókat}} , és miután
hozzáadta és a helyére mozgatta a tartalmi
elemet, csak a {{változókat}} kell megadni.  

Ez a második képes tartalmi
elem

Nem kell foglalkoznia a designnal, a
rendszer automatikusan a megfelelő helyre
igazítja, tördeli a megjelenést, hogy mind
nyomtatott mind elektronikus mind pedig
pdf formában tökéletesen mutasson 
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Ez egy fő kép nélküli tartalom.
Tökéletes tartalmi elem arra, hogy bemutassuk a cégünk tevékenységét, illetve az árajánlat
tartalmára vonatkozó hasznos információkat osszunk meg. 

 

Természetesen ez a mező is külön
formázható.
 
Amennyiben a dokumentumot online formában szeretnénk továbbítani, hasznos lehet egy
link elhelyezése.
 

 
Ez a mező is használható  termékek, folyamat vagy akár a csapattagok bemutatására.
 

 

 

https://ajanlatszerkeszto.hu%26embedded%3D1/
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Ajánlat tételek
Csak adja hozzá az ajánlat tételeit, és változtassa azok alapértelmezett paramétereit
amennyiben szükséges. 

 
Rendszerünk az egymást követő ajánlattételeket automatikusan egy táblázatba rendezi. 

Megnevezés
Netto

egységár Mennyiség
Netto
érték Adókulcs

Bruttó
érték

Unikornis maszk
 Minden ajánlattétel

rendelkezhet külön-
külön is formázható
leírás mezővel
 
 

1000HUF 1db 1000HUF 27 % 1270HUF

Unikornis nyereg
 

2000HUF 3szett 6000HUF 27 % 7620HUF

Σ HUF 7000HUF 8890HUF

Több táblázat egyetlen
ajánlaton belül

Csak illesszen egy tartalmi egységet az
ajánlat tételek közé, és automatikusan új
táblázat generálódik. 

Megnevezés
Netto

egységár Mennyiség
Netto
érték Adókulcs

Bruttó
érték

Unikornis maszk
 Minden ajánlattétel

rendelkezhet külön-
külön is formázható
leírás mezővel
 
 

1000HUF 2db 2000HUF 27 % 2540HUF

Unikornis nyereg
 

2000HUF 2szett 4000HUF 27 % 5080HUF

Σ HUF 6000HUF 7620HUF
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Megnevezés
Netto

egységár Mennyiség
Netto
érték Adókulcs

Bruttó
érték

Unikornis maszk
 Minden ajánlattétel

rendelkezhet külön-
külön is formázható
leírás mezővel
 
 

1000EUR 1db 1000EUR 27 % 1270EUR

Unikornis nyereg
 

2000HUF 1szett 2000HUF 27 % 2540HUF

Σ EUR 1000EUR 1270EUR

Σ HUF 2000HUF 2540HUF

Ajánlat összegzés
A fenti példán is látható, hogy minden rész táblázat is tartalmaz egy összesítő mezőt, de
amennyiben szeretné, hogy az ajánlat legvégén is legyen egy összegzés akkor kapcsolja be azt
a lehetőséget az ajánlat alján. 

Ajánlat totál : Σ HUF 15000HUF 19050HUF

Σ EUR 1000EUR 1270EUR

Jó Áron

Ügyvezető igazgató 

T : +36 30 970 21 46
@: info@yos.hu


