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Vevő név, cím állomány
A vevő adatállomány az ismételten (legalább havi ciklikussággal) jelentkező utasok
(törzsutasok) által igényelt egyszerűsített számla bizonylatok jegykiadógéppel történő
egyszerűsített kiállításának adatállománya (adatbázisa). A vevő adatállomány a vonali
pakkban helyezkedik el. A gép identifikációs adattárának egy paramétere jelöli ki a név, cím
adatállomány kezdetének címét (helyét) a vonali pakkban (nagypakk 3.-ik, flash pakk
általában 8-ik, a volt Tisza Volán a 16-ik 64 kb modul). Az identifikációs adattár egy másik
paramétere pedig azt jelöli ki a név, cím állomány rekord hosszúsága mekkora (32/64 bájt).
A név, cím adatállomány kötelező eleme a kezdő címtől elhelyezkedő 4 db karakter tartalma,
amelynek „Név:” karaktersorozatnak kell lennie egyébként a program nem ismeri fel az
vevőadatot és nem tudja azt betölteni, nem találtként kezeli.
A név, cím adatállomány minden egyes tagja két rekordra bontott, a vevő adat így
összességében 64 vagy 128 bájtos. Mindkét rekord utolsó karaktere lehet nyomtatható, mert a
program maga pakolja a rekord után a soremelés karaktert. A név rekord szabadon állítható
része 28 karakter. A második rekord a cím adat, azonban itt nem vizsgált a kezdő karakter
sorozat, ezért minden egyes karaktere (32 karakter) a vevő cím leírására használható. A
„Cím:” elhagyása a nyomtatásban mindössze esztétikai problémát jelent.
A rekord hosszúság egy vonali pakk állományban csak 32 vagy 64 bájt lehet. A volt Tisza
Volán területén a nagy vonali pakk használata következtében a 32 bájtos méret használt.
A mechanikus nyomtatós jegykiadógépek esetében a 2 x 64 bájtos méretű vevő adat
használatánál figyelemmel kell lenni, hogy az impakt nyomtató egy sorába max. 37 karakter
fér a 38-ik automatikusan a következő sorba kerül nyomtatásra, ha pl.: a 31.-ik karakter utáni
karaktereket új sorba akarjuk nyomtatni, akkor a 32.-iktől a 37.-ik karakterig szóközt kell
beírni, majd ezt követheti a nyomtatandó karakterek sorozata. A rekordok fix hosszúságúak
ezért az értéktelen pozíciók hexa 00-val töltendőek fel (a space kinyomtatódik!)
A thermonyomtatós elővételi pénztári jegykiadógépek a vevő adatok esetében lehetővé teszik
az első nyomtatott sorba úgy a név, mint a cím rekord esetében 42 karakter beírását. Ha ezt
meghaladja a nyomtatható karakterek száma (bele értve a space karaktert is), akkor csak 32-t
ír az első sorba, a többit a másodikba. A második sorok 4 pozícióval jobbra behúzottak, hogy
az elsősorral azonos pozícióból induljon a változtatható adat tartalom nyomtatása.
A név, cím adatállományba beírható karakter kódokat a Microsoft 852-es kódlap szerinti
karaktereket jelenítik meg a kinyomtatásban.
2 x 32 bájtos szerkezetű vevő törzsadat állomány:
NÉV:DENSO Magyarország Kft.ÿÿÿÿÿ
CIM:Sz.fehérvár, Holland F. 14.*
NÉV:HM Bakony Harckiképzö Közpon
CIM:Várpalota, Ćrpád u. 1.******
NÉV:MĆV Zrt. Várpalota**********
CIM:Várpalota, Vasútállomás*****
NÉV:BABATI JANOS****************
CIM:1213 BUDAPEST SztIstvan 92/A
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2 x 64 bájtos szerkezetű vevő törzsadat állomány:
NÉV:Bács-Kiskun megyei MGSZH. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CIM:Kecskemét, Halasi u.34. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
NÉV:Bácsvíz Zrt. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CIM:Kecskemét, Izsáki u. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
NÉV:Bányai Júlia Gimnázium ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CIM:Kecskemét, Nyíri u.11. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Magyarázat:
*= H20 (space)
ÿ= H00
¤=H00
A név, cím adatok modulonként kereshetőek elő (címezhetőek). Egy modul 64kbájt méretű, a
2x32 karakteres név, cím állományból 1000 db név fér egy modulba. A 2x64 karakteresből
500 db. A kezelő által beírandó az előkeresést biztosító címzés 0-tól 999 ill 499-ig terjed. Az
egyszerűbb használat érdekében a gyakori (nagy db számú) egyszerűsített számla igényű
vevőket célszerű a lista elejére elhelyezni, hogy 1-2 számjegy beírásával a vevő adatai
előkereshetőek legyenek, mert a jegykiadógép nem várja el baloldalról a nulla feltöltést.
Egy modult meghaladó vevő állomány esetén a következő modult kell használni, ekkor a cím
nem sorfolytonosan növekedik, hanem egy 1000 többlettel indul. Tehát a második név, cím
tároló modul első eleme az 1000 lesz, míg az utolsó eleme 1999 vagy 1499. A harmadik
modulban letárolt vevő adatok legelső eleme pedig 2000 lesz és így tovább.
Az eredetileg 2013 dec. 31. használható AP 206 engedély számú pénztárgépi programos
EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép VSzP programmal számlázó célgéppé alakítás
lehetőségét a 23/2014 számú NGM rendelet teremtette meg. A számlázó célgép esetében
szabadon alakíthatóvá vált a konstrukció, ami körülmény lehetővé tette a XXI-ik századra
lassú működésű mechanikus nyomtató thermóra cserélését a gépben. A VSzP program a
bizonylat sorszámozás és a sztornó művelet kivételével mindenben azonos a pénztárgépivel
(ami lehetővé tette az áttérés komplikáció, kezelői oktatás stb nélküli megvalósítását).
A thermonyomtató eltérő jegypapír és karakter mérete következtében a vevői adatok
megjelenítése terén változtatásokat biztosított azzal, hogy egy 4 soros vevő adat kinyomtatása
nem növelte az egyszerűsített számla nyomtatás időtartamát számottevően. Az elővételi
pénztári kiszolgáláshoz kialakítottan rendelkezésre áll olyan lehetőség, amely a nyomtató által
biztosította 42 karakter hosszig egy sorba nyomtatja a vevő adat név és cím első sorait. Amit a
mechanikus nyomtató már két sorba nyomtatna.

Karakterek száma a 64B és 128B adatállományokban:
64 bájt
128 bájt
(1-1 soros adatmegjelenítés) (2-2 soros adatmegjelenítés)
NÉV: +28 karakter
NÉV: +60 karakter
32 karakter
64 karakter
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Fejléc szerkesztési minták
elővételi pénztári thermonyomtatós jegykiadógéphez
2x64 bájtos vevő név, cím adatokkal

Egysoros név és cím sorok

0123456789ABCDEF
NÉV:Ez egy 32 ka
rakteres rövid n
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CIM:Ez egy 32 ka
rakteres rövid c
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

NÉV:Ez pedig 42
karakter hosszú
közép név!¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CIM:Ez pedid 42
karakter hosszú
közép cím!¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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Két-két soros név és cím

NÉV:Ez már 128 k
arakteres név me
ző ide lehet az
adószámot beírni
CIM:Ez már 128 k
arakteres cím me
ző itt is lehet
adószámot beírni

NÉV:Ha elég 32 k
arakter névnek!!
Asz:12345678-N-X
X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
CIM:Ha elég 32 k
arakter címnek!!
Asz:12345678-N-X
X¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

5

NÉV:Ha 42 karakt
erbe fér bele a
teljes cégnév! A
sz:12345678-N-XX
CIM:Ha 42 karakt
erbe belefér a t
eljes cégcím!! A
sz:12345678-N-XX

Megjegyzés:
A szerkesztés során a „CIM” szöveg elhagyható, illetve oda pl.: a vevő, címhez tartozó
irányítószám írható.
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Jegyzetek:
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