
Hogyan keressük meg adott üzleti partnerünk adatait? 

Adatokat nagyon sokféle módon kereshetünk, nézzük meg melyek a 

legegyszerűbbek egy adott üzleti partner keresése esetén. 

A legegyszerűbb mód ebben az esetben, hogyha az úgynevezett Adatok keresése 

mezőt használjuk, de hol is találjuk ezt? 

A kezdőképernyőn a jobb felső sarokban. 

 

Kattintsunk bele a mezőbe, majd írjuk be üzleti partnerünk nevét és kattintsunk 

az egérrel a Keresés gombra. 

 

Ekkor megjelennek a keresett üzleti partner adatai. 



 

Akkor sincs baj ha az üzleti partner nevének csak egy töredékét ismerjük, a 

kereső ekkor is segít nekünk. Nézzük meg hogyan! 

Tudjuk azt hogy valamely BS  szó található az üzleti partnerünk nevében, tehát 

írjuk be ezt a keresőbe. 

 

A kereső felajánlja az össze üzleti partnert akinek a nevében szerepel a BS szó. 

Esetünkben most csak egy van, tehát egyből annak az egy üzleti partnernek 

jelennek meg az adatai. 



 

Nézzük meg mi van ha a kft. szóra keresünk? 

 

A rendszer felhozza nekünk az összes olyan üzleti partnert akinek a nevében 

megtalálható a kft. szó. 



 

Ezt követően már könnyen kiválaszthatjuk az általunk keresettet üzleti partnert a 

mellett található sárga nyílra kattintva pedig megnézhetjük a hozzá kapcsolódó 

adatokat. 



 

 

Másik lehetőség az üzleti partner keresésére az üzleti partner felületen történő 

keresés. Nézzük meg hogyan működik ez. 

Válasszuk a főmenüben az Üzleti partnerek, azon belül pedig az Üzleti partnerek 

törzsadatok menüpontot. 

 

A Leírás mezőbe írjuk be hogy Mosaic. 



 

Majd kattintsunk a Keresés gombra. 



 

Ekkor a Mosaic kifejezést tartalmazó üzleti partnereket felajánlja a rendszer. 

Esetünkben egy üzleti partner van amelyben megtalálható ez a kifejezés, ezért az 

Ő adatait egyből meg is jeleníti a képernyőn.  



 

Ha több adat is van ami megfelel a szűrési feltételünknek akkor természetesen a 

listából tudjuk kiválasztani mi éppen melyikre vagyunk kíváncsiak. 

Kereséskor az összes sárga hátterű mezőre lehetőségünk van keresni pl. Tegyük 

fel, hogy mi az összes Forintos üzleti partnerre kíváncsiak vagyunk, akkor a 

Pénznem mezőben válasszuk a Forint lehetőséget majd kattintsunk a Keresés 

gombra. 



 

 



vagy pl. adott üzleti csoportba tegyük fel a kisvállalatokba tartozó üzleti 

partnereinket szeretnénk megkeresni.  

 



 


