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Nyomtatás ElitCONTO és SigmaCONTO 
könyvelőprogramokból 

 
 
 

ElitCONTO és SigmaCONTO könyvelőprogramjaink minden olyan a Windowsba 
telepített nyomtatót kezelni tudnak, melyek a szabványos Windows grafikus 
nyomtatást használják. Könyvelőrendszereinkhez beépített karakterkészlettel 
rendelkező (PCL-3, PCL-5, PCL-6), szabványos nyomtató kimenettel (LPT) 
csatlakoztatható tűs, lézer vagy tintasugaras nyomtatót ajánlunk, de használható USB 
és Ethernet csatlakozású nyomtató is. A Windowsos nyomtatók beállítása a Windows 
operációs rendszeren belül történik. 
 
Nyomtatási beállítások a könyvelőprogramban 
 
A nyomtatónak a Windowsban történő megfelelő beállítása után a 
könyvelőprogramot kell a megfelelő üzemmódra beállítani. Nyomtató üzemmód 
kiválasztása az Irattár / Paraméterek menüponton belül választható. A 
számítógép kikapcsolása után ezt a program automatikusan megjegyezi. Ha 
hálózaton használja a programot, és használ jelszavas belépési rendszert, akkor a 
nyomtató típusa személyenként állítható, így lehetőség van a helyi és a hálózati 
nyomtató terminálonkénti kihasználására. 
 
Listák készítésének módszere: 
 

 Értékelés nyomtatóra 
 Értékelés képernyőre: a képernyőn megjelenített listák az F10 

nyomógomb segítségével küldhetőek el nyomtatásra. 
 
A nyomtató típusának kiválasztása: 
 

 EPSON: ESC/P(2) kompatibilis, mátrix nyomtatók esetén ajánlott beállítás. 
 IBM Proprinter: Propinter kompatibilis, mátrix nyomtatók esetén 

ajánlott beállítás. 
 HP Deskjet: PCL-3 kompatibilis, tintasugaras nyomtatók esetén ajánlott 

beállítás. 
 HP Laserjet: PCL-5, PCL-6 kompatibilis lézernyomtatók esetén ajánlott 

beállítás. 
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 EXCEL-CSV: 2015. évtől lehetséges bizonyos listákat egy új típusú EXCEL-
CSV formátumban lekérni, mely listák segédprogram konvertálása nélkül is 
jól használhatóak az Excel programban. 

 Windows nyomtató: csak grafikus nyomtatásra képes, USB poros 
nyomtatók esetén ajánlott beállítás. 

 
Nyomtatás PDF-be 
 
Ahhoz, hogy PDF formátumban tudjon listázni a könyvelőprogramból 
rendelkeznie kell valamilyen PDF nyomtatóval. Amennyiben ilyen még nincs 
telepítve a számítógépen, akkor ajánljuk a doPDF alkalmazást. Ha már a PDF 
nyomtató telepítve van, akkor a PDF lista előállításának menete a következő: 
 

1. A Windowsban a Nyomtatóknál állítsa be alapértelmezett nyomtatónak a 
telepített PDF nyomtatót! Jobb klikk a nyomtatón, majd Beállítás 
alapértelmezett nyomtatóként. 

2. Ezt követően a könyvelőprogramban az Irattár / Paraméterek 
menüpontnál válassza a Windows nyomtató lehetőséget! 

3. Kérje le a könyvelőrendszerből a szükséges listát! A PDF nyomtató meg 
fogja kérdezni, hogy hova és milyen néven kívánja elmenteni az elkészült 
PDF állományt. 

 
Excel lista előállítása 
 
2015. évtől a Listázás menüpontban a Főkönyvi Számla, Összes 
Főkönyvi Számla, Főkönyvi Kivonat, Főkönyvi Kivonat Nyitó 
Forgalommal, Időszaki Főkönyvi Kivonat és az Időszaki 
Főkönyvi Kivonat Nyitó Forgalommal listák egy új típusú Excel-CSV 
formátumban is elkészíthetők, mely listák segédprogram konvertálása nélkül is jól 
használhatóak az Excel programban különböző összesítések elvégzésére. Az új 
típusú Excel-CSV fájlok készítésekor az elkészült fájl neve a szokásos kék helyett 
zöld ablakban kerül kiírásra. EXCEL-CSV listázáshoz válassza az Irattár / 
Paraméterek / EXCEl-CSV lehetőséget! Az ilyen módon lekérhető listák 
köre folyamatosan bővül majd a későbbiekben. Kérjük, folyamatosan tartsa 
könyvelőprogramját naprakészen a letölthető programfrissítésekkel! 
 
A fentebb fel nem sorolt listák, illetve a korábbi évek programjai esetén Excel 
formátumú lista előállításához konvertálásra van szükség. A PDF formátumban 
lekért listák szerkesztésére, módosítására, a listák adataiban történő keresésre, 



 

Niara Szoftverek 
1026 Budapest, Pasaréti út 43. 

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891 
Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu 

valamint Word, Excel, stb. formátumba történő átalakításra a Foxit PhantomPDF 
programot ajánljuk, melyből ingyenes próbaverzió is letölthető. 
 
Nyomtatás hálózatban 
 

1. A nyomtatót meg kell osztani hálózati nyomtatóként! 
2. A NET USE parancs segítségével át kell irányítani a nyomtatást a helyi 

nyomtatóról a hálózati nyomtatóra! Ehhez célszerű létrehozni egy-egy bat 
fájlt – illetve azokhoz parancsikont az Asztalra -, melyeknek a tartalma a 
következő kell legyen:  

o A nyomtatás átirányítása a hálózati nyomtatóra: 
net use lpt1 /delete 
net use lpt1 \\nyomtatókiszolgáló\megosztásnév  
(melyben a nyomtatókiszolgáló a nyomtatót megosztó kiszolgáló 
neve, a megosztásnév pedig a nyomtatómegosztás neve) 

o A nyomtatás visszaállítása helyi nyomtatóra: 
net use lpt1 /delete 

 


