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Figyelem! Az alábbiakban bemutatott képernyőmentéseken lévő adatok kitalált 
minta adatok. A valósággal való bármiféle hasonlóság vagy egyezés kizárólag a 
véletlen műve. 
	  
Iktatás 
 
1. Iktatási határidők automatikus átemelése a határidőnaplóba 

 
Az Iktatókönyvben rögzített tételekhez tartozó határidők automatikusan 
rögzíthetőek annak a munkatársnak a határidőnaplójában, akinek az iktatás 
kiszignálásra került. Határidők esetében teendőt, míg határnapok esetén új 
időpontot hoz létre a rendszer. 
 

     
 

2. Iktatási mellékletek könnyebb kezelhetősége 
 
Az iktatott tételekhez rendelt mellékleteket egy külön listában is megjeleníti a 
Justitia az adott tétel részletes adatait mutató dobozka alatt. Innen a 
mellékletek egyrészt dupla kattintással megnyithatók, másrészt a Drag and 
Drop („Fogd és Vidd”) funkció vagy a vágólapra másolás segítségével úgy 
lehet a mellékleteket más programokba (pl. levelező program) átmásolni, 
hogy nem kell külön megnyitni az adott iktatott tételt szerkesztésre.  

 

 
 

3. Kiszignált tételek jelölése elintézetlenként/elintézettként 
 
Amikor egy iktatatott tétel kiszignálásra kerül egy munkatársnak, 
elintézetlenként jelöli meg a rendszer. Az elintézetlen tételek az 
iktatókönyvben piros színnel jelennek meg, mindenki által láthatóan. Egy 
tételt elintézettként a jobb egérgombbal tudunk megjelölni, erre a műveletre 
azonban csak az a munkatárs képes, akinek az adott tétel kiszignálásra 
került. 
 
Minden egyes bejelentkezésnél a Justitia megvizsgálja az adott felhasználó 
elintézetlen tételeit, és ha van ilyen, feldob egy figyelmeztető ablakot, 
ahonnan a tételek listája is egyből megjeleníthető. Ebben az ablakban 
választható, hogy a program a következő bejelentkezésnél is küldjön-e 
figyelmeztetést ugyanezekről a tételekről. 
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4. Ügyfél oszlop az iktatókönyvben 
 
A központi iktatókönyv oszlopai között megjelenik egy új „Kapcsolódó ügyfél” 
oszlop, amelyik az ügyekhez rendelt iktatások esetén az adott tételhez 
tartozó ügy ügyfeleit jeleníti meg. A kapcsolódó ügyfelek nevei egy adott 
tételre kattintva a részletes adatoknál is külön megjelennek. Nyomon 
követhetővé válik tehát, hogy mely tételek mely ügyfelek ügyeihez tartoznak. 

 

 
 

5. Saját ügyekhez tartozó iktatások megjelenítése 
 
A központi iktatókönyvben megjelenik egy új szűrési feltétel, a „Csak a saját 
ügyek tételei”. Ezzel a feltétellel az összes olyan tétel listázható, amely olyan 
ügyhöz tartozik, aminek a tulajdonosa az éppen bejelentkezett felhasználó. 
Ez a funkció akkor lehet tehát hasznos, ha egyes ügyeken több 
munkatársunkkal dolgozunk közösen, és szeretnénk látni minden olyan 
iktatott tételt, amik a munkatársainknak lettek kiszignálva ezekben az 
ügyekben. 
 

  
 

6. Külön ügyenkénti iktatószám képzése 
 
Ezzel az opcionális modullal a személyes beállítások alatt (vagy egy új 
felhasználó létrehozásakor) felhasználónként megadható egy egyedi 
azonosító. Az újonnan létrehozott ügyek hivatkozási számát a szokásos 
évszám/sorszám formátum helyett az ügy tulajdonosának azonosítóját 
használva, „azonosító/sorszám/évszám” formátumban képzi a rendszer. 
 
Amikor az iktatókönyvben egy új tételt iktatunk, az előzmény mező helyett 
egy „Iktatószám az ügyhöz” mező jelenik meg. Amikor az adott iktatáshoz 
hozzárendelünk egy ügyet, ez a szám automatikusan képződik az alábbi 
módon: „azonosító/ügy sorszáma/ügyön belül iktatás sorszáma/ügy 
évszáma”. Ez az ügyön belüli iktatószám akár kézzel is megadható vagy 
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átírható. Mind a központi iktatókönyvben, mind pedig az egyes ügyek Iktatás 
fülén az eredeti iktatószámon kívül megjelenik egy „Iktatószám ügyhöz” 
oszlop, amelyik az adott iktatás ügyhöz rendelt külön iktatószámát mutatja. 
 

     
 

 
 

7. Iktatószám képzése teljes egészében ügy alapon 
 
Ezzel a modullal a Justitia az iktatott tételek iktatószámát a megszokott 
iktatókönyv/évszám/sorszám/alszám formátum helyett „ügy hivatkozási 
szám/ügyön belül iktatás sorszám” alapon képzi. 
 
Az iktatószám automatikusan akkor képződik, amikor az új iktatáshoz 
hozzárendelésre kerül egy ügy, illetve akár kézzel is megadható vagy 
átírható. Az iktatott tétel rögzítése után a hozzárendelt ügyet és az 
iktatószámot már nem engedi módosítani a rendszer. 
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Ügykezelés 
 
1. Ügycsoportok 

 
Az ügyek mostantól ún. ügycsoportokba rendezhetőek. Ez a funkció akkor 
lehet hasznos, ha pl. az állandó megbízások esetén rengeteg ügy képződik 
külön projektek keretében. Így nem csak ügytípus, hanem 
ügycsoport/projektek szerint is rendszerezhetővé válnak az ügyek, növelve 
az áttekinthetőséget. A Keresés ablakban egy külön opcióval könnyedén 
szűrhetjük az egyes ügyeket akár a hozzátartozó ügycsoport alapján is. 
 

 
 

2. Új gyorsszűrési feltételek az ügyek listájában 
 
Az Ügyek listája ablak újabb gyorsszűrési feltételekkel egészül ki. Mostantól 
szűrhetünk egyszerre akár az ügyhöz tartozó ügyfél, az ügy ügycsoportja és 
az ügy típusa alapján is – de természetesen megmarad az ügyszámon és az 
ügy nevén alapuló szűrés is. 
 

 
 

3. Ügyfél oszlop az ügyek listájában 
 
Az Ügyek listájában az új „Ügyfél” oszlopban megjelenik az adott ügyhöz 
tartozó ügyfelek neveinek listája. 
 

 
 

4. Ügyek másolása 
 
Az ügyek tömeges rögzítésében segít a klónozás funkció. Az Ügyek 
listájában a jobb egérgombbal kattintva majd az „Ügy másolása” opciót 
választva megadható az új ügy neve, és a rendszer létrehoz egy új ügyet, 
átmásolva az eredeti ügy alábbi adatait: alapadatok (név, ügytípus, JÜB ügy-
e, perérték), ügy tulajdonosa, ügyön dolgozó munkatársak nevei, érintett 
felek, kapcsolattartók, számlázás típusa (ügyfél alapú; ügy alapú, ezen belül 
óradíjas vagy átalánydíjas), ügy jogosultságai (kik láthatják és kik 
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módosíthatják az ügyet). A másolás során megváltoztatható az ügy 
tulajdonosa, ebben az esetben a másolt ügy tulajdonosa mint az ügyön 
dolgozó egyik munkatárs fog megjelenni az új ügyben. 
 

     
 

5. Ügyek megjelölése rögzítetlenként/rögzítettként 
 
Új ügyek rögzítésekor (vagy meglévő ügyek másolásakor) az adott ügyet 
rögzítetlenként jelöli meg a rendszer. Az ügyet megnyitva és az ügy adatainál 
az Adatok módosítása gombra kattintva megjelenő menüben az ügyet 
bármikor meg lehet jelölni rögzítettként. A rögzítetlen ügyek az Ügyek 
listájában piros színnel jelennek meg. Külön jogosultság (Ügyek / Megjelölheti 
rögzítettként az újonnan létrehozott ügyeket) szabályozza, hogy mely 
munkatársak jelölhetnek meg ügyeket rögzítettként a rendszerben. 
 

     
 

6. Az Ügyek listája ablak nem záródik be automatikusan 
 
Az Ügyek listája ablak nem záródik automatikusan be egy (vagy több) adott 
ügy megnyitása után. 
 

7. Perérték mező az ügyek adatainál 
 
Új ügyek rögzítésénél valamint az egyes ügyek Ügy adatai fülén megjelenik a 
Perérték mező. A perérték pénzneme szabadon megadható, a perérték 
értéke és pénzneme akár utólag is módosítható az Ügy adatai fül Adatok 
módosítása opciójával. A perérték teljesen független az ügy Pénzügyek fülén 
megadott adatoktól. 
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A Keresés menüpontban a munkaidő nyilvántartásban végzett keresések 
találati listájában egy külön oszlopban megjelenik az adott tevékenységhez 
rendelt ügy perértékének az összege (és pénzneme) is. 
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Ügyfélkezelés 
 
1. Cégcsoportok 

 
A névjegyek között mostantól lehetőség van egy új típusú névjegy, ún. 
Cégcsoport létrehozására. A cégcsoportok adatlapján ugyanazon adatok 
adhatóak meg, mint a cégek esetében, megjelenik azonban egy új fül, a 
„Cégcsoport cégei”. Ezen a fülön a rendszerben már rögzített cég típusú 
névjegyeket az adott cégcsoporthoz rendelhetjük, mint a cégcsoport egy 
cége. A cégcsoport névjegyét kiválasztva nem csak a cégcsoporthoz tartozó 
cégeket láthatjuk, de elkülönítve szerepelnek a cégcsoporthoz közvetlenül 
tartozó ügyek és az olyan ügyek is, amelyekben a cégcsoport egyik cége az 
érintett fél. 
 
Ha a Keresés ablakban a cégcsoport ügyeire keresünk (pl. milyen ügyekben 
szerepel a cégcsoport ügyfélként vagy egyéb szerepben; mennyi munkaidő 
tartozik olyan ügyekhez, ahol a cégcsoport ügyfélként szerepel; milyen 
dokumentumok tartoznak az ügyekhez, ahol a cégcsoport az ügyfél) akkor a 
találati listában nem csak olyan ügyek jelennek meg, ahol a cégcsoport 
szerepel érintett félként, hanem olyan ügyek is, ahol a cégcsoport cégei 
szerepelnek. A gyakorlatban ennek a funkciónak a segítségével pl. ha egy 
vállalatcsoport az ügyfelünk, az egyes ügyeknél elegendő a vállalatcsoport 
egy-egy cégét megadni, mint érintett felet és a későbbi kereséseknél a 
vállalatcsoportra történő keresés az összes alvállalatot magában foglalja 
majd. 
 

     
 

2. Névjegyek címkézésének lehetősége 
 
A névjegyek adatlapján lehetőség van arra, hogy címkéket rendeljünk az 
adott névjegyhez a Megjegyzések és címkék fülön. Az egyszer már 
hozzáadott címkéket megjegyzi a rendszer, így a későbbiekben könnyedén 
hozzá tudjuk rendelni más névjegyekhez is. Egy névjegyhez korlátlan számú 
címke tartozhat. A Keresés ablakban megjelenő új opcióval könnyedén 
listázhatjuk az adott címkéhez tartozó névjegyeket – a keresés alapjául akár 
egyszerre több címke is megadható. Ezzel a funkcióval könnyedén 
kategóriákba sorolhatjuk az iroda névjegy adatbázisában szereplő 
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névjegyeket, és a későbbiekben egyszerűen tudjuk listázni vagy kiexportálni 
az egyes kategóriába tartozó névjegyek adatait a rendszerből. 
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Munkaidő 
 
1. Kapcsolattartók cégekhez, ügyekhez és elvégzett tevékenységekhez 

 
A céges típusú névjegyek adatlapján megjelenik egy új fül, a Kapcsolattartók. 
Ezen a fülön az adott céghez a rendszerben rögzített természetes személyek 
közül hozzárendelhetünk egyet vagy többet, mint az adott cég 
kapcsolattartói. A listában az egyik kapcsolattartó alapértelmezett 
kapcsolattartóként is megjelölhető. Ha egy természetes személy egy cég 
egyik kapcsolattartójaként kerül hozzárendelésre, akkor ez az ő adatlapján is 
láthatóvá válik a cég nevével együtt. Egy személy akár több külön cég 
kapcsolattartója is lehet egyszerre. 
 
A rendszerben rögzített ügyek Érintett felek fülén megjelenik egy külön 
Kapcsolattartók nevű lista, ahol az adott ügyhöz tartozó kapcsolattartókat 
lehet rögzíteni. Ügyenként akárhány kapcsolattartó megadható, és a 
kapcsolattartók között külön megjelölhető egy alapértelmezett személy. Ha 
az érintett felek listájában egy új céges ügyfelet rögzítünk, akinek az 
adatlapján szerepel egy vagy több kapcsolattartó, ezeket a személyeket a 
rendszer automatikusan átemeli az ügy kapcsolattartóinak a listájába. Ha a 
listában már szerepelnek kapcsolattartók, akkor az átemelés előtt 
jóváhagyást kér a rendszer. 
 
Munkaidő rögzítésénél kötelező vagy opcionális módon (erre két külön modul 
van) meg lehet adni az adott tevékenységre vonatkozó kapcsolattartót. A 
kapcsolattartó a tevékenységhez tartozó ügy kapcsolattartói közül 
választható ki, és alapesetben az ügy alapértelmezett kapcsolattartója kerül 
kijelölésre. Egy adott tevékenységhez tartozó kapcsolattartó neve a Justitia 
által generált tevékenységösszesítőkön is megjelenik. A kapcsolattartó nevén 
kívül minden egyes elvégzett tevékenység esetében megadható a 
munkavégzés helye is, ez iroda vagy helyszín lehet. A munkavégzés helye 
szintén megjelenik a tevékenységösszesítéseken. 
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2. Munkaidő rögzítésénél 3 külön időtartam 
 
Munkaidő rögzítésénél egy időtartam helyett három adható meg: tényleges, 
ráfordítás és számlázandó. A tényleges mező egy belső adat, és azt mutatja, 
hogy az adott munkatárs ténylegesen mennyit foglalkozott az adott 
tevékenységgel. A ráfordítás a tevékenységösszesítőn is megjelenő 
ráfordítási idő, míg a számlázandó a szerződés szerint a ráfordításból 
számlázandó érték – ez szintén szerepel a tevékenységösszesítőn. 
Tevékenységösszesítők készítése során a ráfordítás és számlázandó érték 
felülbírálható (külön módosítható) a tevékenységösszesítőt készítő munkatárs 
által. 
 
Ennek a funkciónak a haszna a gyakorlatban például a következő lehet: egy 
jelölt 4 órát töltött okiratszerkesztéssel (tényleges idő), azonban a megbízó 
felé csak 2 órát szeretnénk mutatni (ráfordítás), a szerződés szerint viszont a 
2 órából csak 1 órát számlázunk (számlázandó). 
 

     
 

 
 

 
 
3. Határidőnapló bejegyzések átemelése a munkaidő nyilvántartásba 

 
A Határidőnaplóban rögzített időpontok és teendők átemelhetőek a 
munkaidő nyilvántartásba. Ehhez az adott időponton vagy teendőn a jobb 
egérgombbal kattintva a Felvétel a munkaidő nyilvántartásba opciót kell 
választani. Időpontok esetében a rögzítendő munkaidő időtartamát az 
időpont kezdő és végdátuma alapján automatikusan kitölti a rendszer. 
Teendők esetében az időtartamot kézzel kell megadni. 
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4. Ügyfél oszlop a saját munkaidő listában 
 
A saját munkaidőt listázó Munkaidő összesítés ablak új, „Ügyfél” oszlopában 
az adott munkaidő tételhez tartozó ügy ügyfeleinek a nevei jelennek meg. 
 

 
 

5. Rögzített munkák átvitele másik ügyhöz 
 
A munkaidő nyilvántartásban rögzített tevékenységekhez rendelt ügy (ha az 
adott tevékenység még nem került kiszámlázásra) utólag módosítható. 
 

 
 

6. Hosszabb munkaleírás mező 
 
Munkaidő rögzítésénél a munkaidő leírásokat 1 soros mező helyett egy 
korlátlan hosszúságú (egyszerre 2 sort mutató) mezőben adhatjuk meg. 
 

 
 

7. Tevékenység leírások vágólapra másolása 
 
Egy adott, a munkaidő nyilvántartásban rögzített tevékenység leírása az 
adott tevékenységet kiválasztva a Ctrl + C billentyűkkel a vágólapra 
másolható. 
 

8. Munkaidő rögzítése tizedes formátumban 
 
A munkaidő megadása óra és perc formátum helyett 1-tizedesjegyű 
formátumban adható meg (pl. 1,2 óra). Ez a modul a 
tényleges/ráfordítás/számlázandó differenciálással együtt nem használható. 
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Számlázás 
 
1. Ügyfél alapú számlázási modul 

 
Az ügyfél alapú számlázás segítségével rögzíteni lehet az állandó megbízók 
számlázási adatait a rendszerben, így nem kell minden egyes ügyben külön-
külön megadni a számlázási adatokat. Egy adott ügyfélhez tartozó 
számlázási adatokat a Számlázás menüpont Ügyfelek számlázási adatai 
opciójával adhatjuk meg. A háromfajta lehetséges elszámolási mód: óradíjas, 
átalánydíjas és óra+átalánydíjas. Az óradíjasnál munkatársanként eltérő 
óradíjakat állíthatunk be. Az átalánydíjasnál egy átalányösszeget adhatunk 
meg. Az óra+átalánydíjasnál egyrészt beállíthatjuk a munkatársak óradíjait, 
másrészt megadhatunk egy átalány összeget és átalány óraszám limitet. A 
számlázási adatok között külön megadható még az elszámolás pénzneme, 
ebben a pénznemben fogja az óradíjakat és/vagy az átalányt bekérni a 
rendszer. 
 
Az egyes ügyek Pénzügyek fülén megjelenik az Ügyfél alapú számlázási 
mód. Ebben az esetben az adott ügyfél számlázási adatait automatikusan 
átemeli a kiválasztott ügyhöz a rendszer. Ha egy ügyön belül több ügyfél van, 
az érintett felek hozzárendelésénél megadható, hogy melyik ügyfél legyen a 
számla befogadó, tehát melyik ügyfél számlázási adatait használjuk. 
 
A Számlázás menüpont Ügyfél alapú számlázás opciójával ki tudjuk 
választani, hogy melyik ügyfélnek szeretnénk számlázni, majd a kiválasztott 
ügyfél megadott számlázási adatai alapján az összes olyan ügyben tudunk 
tevékenységösszesítést készíteni, amelyik ügyfél alapú számlázásúra van 
állítva és az ügyfél számla befogadóként szerepel. Éles számlázás esetén a 
tevékenységösszesítővel együtt egy számlapiszkozat is készül. A 
tevékenységösszesítés nem csak magyarul, de angolul vagy németül is 
elkészíthető. A számlázási pénznem eltérhet az ügyfél számlázási adatainál 
megadott pénznemtől, ilyenkor a rendszer bekéri az átváltási árfolyamot. A 
tevékenységösszesítést Excel formátumban készíti el a program. 
 

     



	  

	   16 

     
 

 
 
2. Költségek (készkiadások) automatikus számlázása 

 
Az egyes ügyekben rögzített költségeket (készkiadásokat) képes 
automatikusan szerepeltetni a tevékenységösszesítőkön a rendszer. A 
számlázási periódus a költségek esetén is szabadon szűkíthető, és az is 
szabadon választható, hogy mely tételeket szeretnénk a 
tevékenységösszesítőre átemelni. Ha egy éles (tehát nem piszkozat) 
tevékenységösszesítőn egy költség szerepel, akkor számlázottként jelöli meg 
a rendszer, és onnantól az adott tétel a hozzátartozó ügy Pénzügyek fülén 
zöld színnel szerepel. Bármelyik készkiadás utólag is megjelölhető a jobb 
egérgombos menüből számlázottként vagy számlázatlanként. Készkiadások 
rögzítésénél külön megadható, hogy az adott készkiadás számlázandó-e – a 
tevékenységösszesítőkre csak a számlázandó készkiadásokat emeli át 
automatikusan a rendszer. Éles (nem piszkozat) tevékenységösszesítők 
készítése esetén a kiválasztott költségek nem csak a tevékenységösszesítőn 
szerepelnek, de az elkészülő számlára is tételesen átemelésre kerülnek (az 
azonos elnevezésű és összegű tételeket összevonja a program, és 
darabszámmal tünteti fel a külön-külön szerepeltetés helyett). 
 

     
 

3. Költségátalány számolása 
 
Az ügyfelek számlázási adatainál lehetőség van egy költségátalány 
megadására. A költségátalány a munkadíj megadott százaléka, amelyik a 
tevékenységösszesítőkhöz készülő számlán pluszban, külön tételként 
feltüntetésre kerül. Óra+átalánydíjas számlázásnál külön kiválasztható, hogy 
az óradíjból vagy az átalánydíjból számolja-e az átalányt a rendszer. 
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4. Házipénztár modul a számlázó programhoz 
 
A Számlázás ablakban megjelenő Házipénztár modul egy teljes értékű 
házipénztár program a Justitián belül. Az iroda készpénzes bevételei és 
kiadásai gombnyomással rögzíthetőek, a rendszer ilyen esetekben mindig 
bevételi és kiadási pénztárbizonylatot is nyomtat. A Justitiában több külön 
számla kibocsátó is létrehozható, ennek megfelelően minden számla 
kibocsátóhoz külön-külön tartozik egy házipénztár is. Számla kibocsátónként 
két külön nyilvántartás vezethető: egy forint és egy EUR alapú. Készíthető 
időszaki pénztárjelentés és lekérdezhető a napi egyenlegek havi átlaga is. A 
házipénztár modul integrálódik a Justitia számlázó moduljával, készpénzes 
számláknál automatikusan nyomtatható a bevételi pénztárbizonylat is. 
 
Mivel a hatályos jogszabályok megkövetelik a készpénz mozgások 
dokumentálását megfelelő bizonylatok vagy házipénztár program 
használatával, a Justitia házipénztár modulja hasznos kiegészítés a beépített 
számlázó program mellé. 
 

 
 

 
 

5. Többféle tevékenységösszesítő formátum 
 
A Justitia prémium változatában 4 típusú tevékenységösszesítő érhető el. 
Mindegyik Excel formátumban készül, más-más karakterisztikával és 
kinézettel. 
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Némelyik többnyelvű, némelyik csak magyarul elérhető. A 4 formátumból 
egyszerre egy választható, amit a kért programváltozatba építünk egyedileg. 
 

     
 

 
 

 
 

6. Folyamatos teljesítés jelölőnégyzet a számla kiállításnál 
 
Új számlák kiállításánál a Folyamatos teljesítés jelölőnégyzet kipipálásával a 
rendszer a megadott fizetési határidőhöz igazítja (azonos napra teszi) a 
teljesítés időpontját. Amikor ez a jelölőnégyzet aktív a teljesítés időpontja 
külön nem módosítható. 
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Dokumentumok 
	  
1. Dokumentumok mentése más néven – közvetlenül a Word-ből 

 
Microsoft Word-ben a Mentés másként opciót választva a rendszer alapból 
nem új verziót hoz létre, hanem külön megkérdezi, hogy a dokumentum 
mentésre kerüljön egy másik néven ugyanehhez az ügyhöz, vagy a 
dokumentumból egy új verzió jöjjön létre a megszokott módon. 
 

 
 

2. Word dokumentumok mentése PDF-ként a Justitiába 
	  

Ezzel az Office 2007 és újabb változatok esetében megjelenő funkcióval 
lehetőség van arra, hogy a Microsoft Word-ben megnyitott 
dokumentumokból (akár a Justitia kezelése alatt állnak, akár a Justitián kívül 
vannak eltárolva) készítsünk egy PDF fájlt, amit egyből a kiválasztott ügy 
dokumentumai közé ment a program. 
 

 
 

3. Dokumentumsablonok létrehozása bármely fájltípusból 
 
Nem csak a .doc és .docx fájlok, de bármelyinek típusú fájl menthetővé válik 
a dokumentumsablonok közé. Ha nem Word típusú dokumentumsablon 
alapján hozunk létre új dokumentumot, akkor a program egyszerűen készít 
egy másolatot a sablonból az újonnan megadott néven. A nem Word típusú 
dokumentumsablonok esetén az automatikus sablonkitöltési funkció nem 
használható. 
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4. Dokumentumok címkézésének lehetősége 

 
A dokumentumok adatlapján lehetőség van az adott dokumentumhoz 
különböző címkéket rendelni. Az egyszer már hozzáadott címkéket 
megjegyzi a rendszer, és a későbbiekben könnyedén hozzá tudjuk rendelni 
más dokumentumokhoz is. Egy dokumentumhoz korlátlan számú címke 
tartozhat. A Keresés ablakban megjelenő új opcióval könnyedén listázhatjuk 
az adott címkéhez tartozó dokumentumokat – a keresés alapjául akár 
egyszerre több címke is szolgálhat. Ezzel a funkcióval a dokumentumok 
közötti keresés még könnyebbé tehető. 
 

  
 

 
 

5. Dokumentumok gyorskeresése azonosító alapján 
 
A dokumentumok adatlapján megjelenik egy egyedi azonosítószám. Ez a 
szám a Vágólapra gomb segítségével a vágólapra másolható. A Keresés 
ablakban megjelenő új opcióval gyorskeresést tudunk végezni a megadott 
dokumentumazonosító alapján. Így ha pl. egy kollégánknak szeretnénk 
átküldeni egy hivatkozást egy dokumentumra a Justitián belül, elegendő az 
adott azonosító elküldése, és a dokumentum egyetlen kattintással 
megtalálható. 
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6. Dokumentumok automatikus kijelölése mentésnél 
 
Amikor új dokumentumot vagy új dokumentum verziót hozunk létre, vagy 
egy meglévő dokumentumverziót mentünk, ha nyitva van az adott 
dokumentumhoz tartozó ügy, a Justitia az ügy dokumentumainak listájában 
automatikusan kijelöli az új vagy elmentett dokumentumot / dokumentum 
változatot. 
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E-mailek 
 
1. Kézbesítési / olvasási jelentések Justitiába mentése 
	  

Az Outlookban megjelenő Mentés a Justitiába funkcióval a kézbesítési 
jelentések és az olvasási visszaigazolások is elmenthetőek a Justitiába a 
kiválasztott ügyhöz. Az adott ügy E-mail fülén az e-mailek listájában a 
rendszer az e-mailekkel összepárosítva megjeleníti a hozzájuk tartozó 
jelentéseket is. Ha egyszerre kiválasztunk egy e-mailt és egy jelentést, a jobb 
egérgombbal megjelenő Jelentés és e-mail párosítása funkcióval lehetőség 
van arra is, hogyha az automatikus párosításhoz nem állna rendelkezésre 
elég adat (pl. a régebben mentett e-mailek esetében) mi magunk határozzuk 
meg, hogy mely jelentést mely e-maillel szeretnénk összerendelni. 
	  

	  
	  

	  
	  

2. E-mailek automatikus mentése az Outlook-ból történő küldésnél 
 
Az Outlook-ból történő e-mail küldésnél a Justitia minden esetben 
automatikusan megjeleníti a „Mentés a Justitiába” ablakot (a nélkül, hogy 
külön a Küldés és mentés a Justitiába gombra kellene kattintani). Az ablakból 
kiválasztható, hogy mely ügyhöz szeretnénk az adott e-mailt menteni, illetve 
az ablak bezárásával az e-mail nem kerül mentésre egyetlen ügyhöz sem. 
Ennek a funkciónak a lényege, hogy az iroda munkatársait arra késztessük, 
hogy minden kiküldött levelet egyből mentsenek a Justitia adatbázisába. 
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3. E-mailek áthelyezése az ügyek között 

 
Az e-mailek listájában a jobb egérgombbal felugró menü Áthelyezés opcióját 
választva a rögzített e-mailek áthelyezhetőek az egyes ügyek között. Ez a 
funkció hasznos lehet, ha véletlenül rossz helyre rögzítettünk egy e-mailt és 
csak később vesszük észre. 
 

 
 

4. Az e-mailek listájában található e-mailek mellékleteinek mentése a 
dokumentumok közé 
 
A Justitiába mentett e-mailek mellékletei az egyes ügyek E-mail fülén külön 
jelennek meg amikor az e-mailek listájában kiválasztunk egy adott e-mailt. 
Ezeket a mellékleteket mostantól nem csak a merevlemezre lehet menteni, 
de egy kattintással át is lehet másolni az adott ügy dokumentumai közé. 
 

 
 

5. E-mailek fejléc-adatainak nyomtatása 
 
Justitiába mentett e-mailek nyomtatásakor az e-mail fejléc adatait (feladó, 
küldve, címzett, másolat, tárgy) is kinyomtatja a program. 
 

6. E-mail összesítő nézet kikapcsolása 
 
Az egyes ügyek E-mailek fülén az Összesítés nézetben az egyes 
beszélgetéseket tárgy szerint összevonja a rendszer. A jobb egérgombbal 
megjelenő menüből a Beszélgetések összevonása opciót választva ez a 
funkció kikapcsolható. 
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7. E-mail mentésnél az automatikus ügykijelölés kikapcsolása 
 
Amikor az Outlook-ból a Justitiába mentjük a beérkező/kimenő leveleket, 
alapesetben a program automatikusan kijelöli a legutoljára használt ügyet. Az 
ilyenkor az ügylistában a jobb egérgombbal megjelenő menüből a „Jegyezze 
meg a legutoljára használt ügyet” választható opcióval ez a funkció 
kikapcsolható.  
 

 
 

8. Ügyből e-mail küldésnél a mentés megerősítése 
 
Ha egy adott ügy E-mail fülén az Új levél / Válasz / Továbbítás funkciókkal 
küldünk e-mailt, akkor alapesetben a Justitia rákérdezés nélkül elmenti az 
elküldött levelet az ügyhöz is. Ezzel a funkcióval viszont a Justitia feldobja az 
ügyválasztó ablakot (automatikusan kiválasztva az aktuális ügyet) és 
jóváhagyást kér az e-mail elmentése előtt. 
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Keresés 
 
1. Keresőablak tartalmának automatikus törlése 

 
Ezzel az opcionális modullal minden egyes új keresésnél törli a Keresés ablak 
tartalmát a rendszer, tehát nem jegyzi meg a korábbi kereséseket. 
 

2. Excel-be történő exportálásnál az oszlopsorrend megjegyzése 
 
Ha a keresési találatok listájában megjelenő oszlopokat átrendezzük, a 
találatok Microsoft Excel-be történő exportálásánál megőrzi a rendszer a 
módosított oszlopsorrendet. 
 

3. Munkaidő Excel-be exportálásánál az időtartamok összeadható 
számként jelennek meg 
 
Ha a munkaidő nyilvántartásban végzett keresések találati listáját Microsoft 
Excel-be exportáljuk, az időtartamokat tartalmazó mezők számként jelennek 
meg a keletkező Excel munkafüzetben, így könnyedén összegezhetőek és 
szabadon tudunk velük műveleteket végezni. 
 

 
 

4. Ügyfél oszlopok az ügyek, dokumentumok és munkaidő keresések 
találati listájában 
 
Az ügyek és dokumentumok között, valamint a munkaidő nyilvántartásban 
végzett keresések esetében a keresés találati listájában egy külön oszlopban 
az adott bejegyzéshez tartozó ügyfelek nevei is megjelennek (ügy esetén az 
ügy ügyfelei, dokumentumok és munkaidő esetén pedig az adott 
dokumentumhoz vagy munkaidő tételhez rendelt ügy ügyfelei).  
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Egyéb 
 
1. Előre definiált költségek adatainak részletesebb mentése 

 
Az előre eltárolt költségtípusok mentésekor nem csak az adott költségtípus 
leírása, alapértelmezett összege és pénzneme adható meg, de a 
megjegyzései is – a költségtípus alkalmazásakor minden megadott adatot 
betölt a rendszer. 
 

 
 



	  

	   27 

Adatexportáló program 
 
A Justitia az egyes dokumentumokat a saját adatbázisában ömlesztve tárolja a 
szerver számítógépen. A dokumentumok külön nem jeleníthetőek meg a 
Windows Intézőből, csak a Justitia felületén keresztül. Az adatexportáló program 
egy különálló alkalmazás, amellyel a Justitiában tárolt dokumentumok bármikor 
rendezett formában egy mappastruktúrába exportálhatóak. Az exportált adatok 
között a főmappákat az ügyfelek képzik, az ügyfeleken belül az ügyek, az egyes 
ügyeken belül pedig az ügyek almappái és a bennük lévő dokumentumok. Azon 
ügyek, amelyekhez nem tartozik ügyfél ömlesztetten egy külön „!Gazdátlan” 
nevű mappába kerülnek. 
 
Az adatexportáló program képes arra is, hogy csak egy adott dokumentumot 
mentsen ki a program adatbázisából – ha a Justitia a kliens oldalon valamiért 
éppen nem elérhető, és sürgősen szükséges a hozzáférés egy 
dokumentumhoz, akkor különösen hasznos lehet ez a funkció. 
 
Az adatexportáló programmal nem csak a dokumentumok, hanem az e-mailek, 
érintett felek adatai, ügyek, iktatások adatai, iktatókönyvben tárolt mellékletek, a 
munkaidő nyilvántartás és a kiállított számlák adatai is kiexportálhatóak. Az 
ügyek listája, az iktatókönyvek, a munkaidő nyilvántartás és a számlák adatai 
egy-egy külön Excel táblázatba kerülnek. 
 
Az adatexportáló programot a szerver számítógépen kell futtatni, és 
működésének idejére az adatbázis leállítását igényli (a Justitiából ki kell 
jelentkezni). Az adatexportáló program akkor is működik, ha a Justitia 
adatbázisa a kliens programokkal valamiért nem elérhető, hiszen működése a 
Justitiától független. Az adatok Excel-be exportálásához a szerver gépen 
telepítve kell legyen a Microsoft Excel. 
 

     


