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Első használat
Az e-Számla rendszer demó verziója a következő címeken érhető el:
Adminisztrátor felület: https://vectrum.no-ip.biz/multi_eszamla_admin
Felhasználói felület: https://vectrum.no-ip.biz/multi_eszamla
A honlapok SSL kapcsolaton keresztül érhetőek el, hogy a felhasználó és a szerver közötti
kommunikáció biztonságosabb legyen. Az SSL kapcsolathoz szükség van egy tanúsítványra,
amely a honlapot hitelesíti. A jelenlegi demó rendszerben egy ideiglenes tanúsítvány van
használva, amelyről a böngészők nem tudják megállapítani az eredetiségét, ezért figyelmeztető
üzeneteket adnak erről. (1. és 2. ábra)

1. ábra: Firefox - Figyelmeztetés

2. ábra: Internet Explorer - Figyelmeztetés
Ezeket az üzeneteket jelen esetben figyelmen kívül kell hagyni.
Firefoxban ehhez először a „Vagy hozzáadhat egy kivételt...” linkre, majd a „A
kivétel hozzáadása...” gombra kell kattintani. (3. ábra)
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3. ábra: Firefox - Kivétel hozzáadása
A megjelenő ablakban kattintsunk a „Tanúsítvány letöltése” gombra. (Ha nem
szeretnénk ezeken a lépéseken minden egyes alkalommal végigmenni, akkor hagyjuk bejelölve a
„Kivétel megőrzése” opciót.) Végül kattintsunk a „Biztonsági kivétel
megerősítése” gombra. (4. ábra)

4. ábra: Firefox - Kivétel megerősítése
Ezekkel a lépésekkel telepítettük a Firefox tanúsítványtárába a demó rendszer tanúsítványát.
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Internet Explorer esetében kattintsunk a „Továbblépés erre a webhelyre (nem
javasolt).” linkre.
Ha nem akarjuk ezt a figyelmeztetést újra látni, akkor először kattintsunk a böngészősáv
melletti „Tanúsítvány hiba” gombra, majd a megjelenő ablakban a „Tanúsítvány
megtekintése” linkre. (5. ábra)

5. ábra: Internet Explorer - Tanúsítvány megtekintése
A következőnek felbukkanó ablakban kattintsunk a „Tanúsítvány telepítése...”
gombra. (6. ábra)

6. ábra: Internet Explorer - Tanúsítvány
telepítése
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A megjelenő ablakban kattintsunk egymás utána a „Tovább”, „Tovább”, majd a
„Befejezés” gombra. (7. ábra)

7. ábra: Internet Explorer Tanúsítványimportálás
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Végezetül a újonnan előugró ablakban kattintsunk az „Igen” gombra. (8. ábra)

8. ábra: Internet Explorer - Tanúsítvány telepítése
Ezekkel a lépésekkel telepítettük a Windows tanúsítványtárába a demó rendszer tanúsítványát.
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Felhasználói regisztráció
Az e-Számla rendszerbe történő regisztrációhoz nyissuk meg a http://vectrum.noip.biz/multieszamla linket egy böngészőben. A megjelenő oldalon kattintsunk a
„Regisztráció” linkre. (9. ábra)

9. ábra: Kezdő oldal
A következő oldalon adjuk meg az adatainkat, majd kattintsunk a „Tovább” gombra. A
felhasználónév csak az angol ábécé kis- és nagybetűit, számokat és aláhúzás karaktert ('_')
tartalmazhat. Emellett és 5 és 20 karakter közöttinek kell lennie a hosszának. A jelszóra
ugyanezek a kikötések érvényesek. (10. ábra)
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10. ábra: Regisztráció
Ezzel befejeztük a regisztráció első lépését.
A regisztráció első lépése után a rendszer küld egy e-mailt, amely az aktivációs kódot
tartalmazza. Ezt a linket meg kell nyitni egy böngészőben a regisztráció véglegesítéséhez.
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Szolgáltatói ügyfél regisztráció
Miután sikeresen regisztráltunk az e-Számla rendszerbe, lehetőségünk nyílik a szolgáltatókhoz
regisztrálni. Ehhez az ügyfél felületen rá kell kattintanunk a szolgáltatói regisztrációra, majd ki
kell választanunk a kívánt szolgáltatót és meg kell adnunk szolgáltató által kért adatokat. (11. és
12. ábra)

11. ábra: Szolgáltatói regisztráció
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12. ábra: Szolgáltatói regisztráció folytatás
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Számlalista
A rendszerben lehetőség van rá, hogy megtekintsük az eddig kiállított elektronikus számlákat.
Ehhez a menüben kattintsuk a „Számlalistára”. (13. ábra)

13. ábra: Ügyfél oldali számlalista
A megjelenő listát lehetőség van az oszlopok szerint sorba rendezni. Kattintsunk rá az oszlop
nevére, amely alapján a listát sorba szeretnénk rendezni.
A számlák részleteinek a megtekintéséhez kattintsunk kívánt számla valamelyik mezejére. Ha
szeretnénk a számlát valamilyen formátumban letölteni, akkor kattintsunk számla után található
valamelyik ikonokra. Az első ikon segítségével az APEH által elfogadott xml formátumban
tudjuk megtekinteni a számla adatokat. A második ikonnal a pdf formátumban lévő számla képet
tudjuk megjeleníteni. A harmadik ikonnal a hiteles számlát tudjuk letölteni, amely tartalmazza a
xml formátumban lévő számla adatokat, a pdf formátumban lévő számlaképet és az időbélyeggel
ellátott digitális aláírást is es3 formátumban.
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