
 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat segít végiggondolni azokat a szempontokat, amiket érdemes figyelembe 
venned  ahhoz, hogy a legmegfelelőbb online számlázót tudd kiválasztani vállalkozásod 
számára. 
 

Szempont Részletek 

Automatizált fizetés Lesz-e automatizált fizetés a honlapodon? Ha igen, akkor célszerű azt 
összekötni automatikus számlázással is, így hatékonyabban tudsz dolgozni. 

Személyes értékesítés Szoktál-e személyesen értékesíteni? (Pl. vásárban, boltban) Ha igen, szükség 
lesz arra, hogy a rendszerből kézzel is ki lehessen állítani számlákat akár offline 
környezetben is (ha olyan helyen vagy, ahol nincs internet) 

További rendszerekkel való 
össszekötés 

Nézd meg, hogy a kiválasztott számlázó támogatja-e az általad használt 
webáruházrendszert, CRM-et vagy időpontfoglalót, valamint az általad 
használt fizetési módokat (pl. Paypal) 

A jelenlegi honlapoddal 
használható-e? 

Ha egyedi fejlesztésű a honlapod, egyeztess a fejlesztővel, hogy össze tudja-e 
kötni a honlapot az általad választott számlálórendszerrel! 

Hány felhasználó férjen 
hozzá? 

Ha szeretnéd, hogy a könyvelőd vagy a pénzügyi kollégáid, asszisztensed is 
hozzáférjen a számlázáshoz, olyan csomagot válassz, amit több felhasználó is 
elérhet. 

Szeretnéd-e bővíteni? Számolj azzal is, hogy ha növekszik a vállalkozásod, milyen funkciókra lehet 
szükséged, illetve mekkora ügyfélszám növekedés lehetséges. Olyan 
szolgáltatót válassz, ahol könnyen lehet csomagot váltani, ha szükséges. 

Lesznek-e külföldi 
ügyfeleid? 

Ha lesznek külföldi ügyfeleid, akik nem Forintban fizetnek, speciális számlázási 
szempontokat is figyelembe kell venned, tájékozódj róla, hogy a választott 
számlázó támogatja-e ezeket (devizás számlázás, idegen nyelvű felület). 

Várható ügyfélszám 
(napi/havi) 

A legtöbb szolgáltatónál a csomagokat a havonta kiállított számlák száma 
határozza meg, ezt vedd figyelembe, amikor csomagot választasz! 

További hasznos funkciók, 
amikre szükséged lehet 

Előlegszámla és díjbekérő kiállítás, automatikus számlakiállítás, tömeges 
számlakiállítás fájlból, több cég kezelése egy fiókból, több bankszámla kezelése 

Online számlázó választás szempontok 

 

Szakértő: 
Vida Ágnes, 
pszichológus, online marketing szakértő 
www.gazdagmami.hu 

 

http://www.gazdagmami.hu/


 

Fontos! 
 
2021. január 4-től a kiállított számlákról kötelező online is adatot szolgáltatni a NAV felé, akkor 
is, ha kézi számlát állítasz ki. 
 
Az online adatszolgáltatással kapcsolatos szabályokat itt találod: 
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home   

A legismertebb online számlázók:  
 
Számlázz.hu,  
Billingo,  
Billzone,  
Innvoice,  
ClearAdmin,  
Kulcssoft,  
Számlázóprogramom,  
Ebiz,  
E-számlacentrum,  
Provimax,  
Ügyvitel.net,  
Symbion,  
Számadó,  
AxelPro,  
OMNT,  
Infocentrum 

 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
https://www.szamlazz.hu/szamla/main
https://www.billingo.hu/
https://www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo
https://www.innvoice.hu/
https://clearadmin.hu/
https://www.kulcs-soft.hu/
https://www.szamlazoprogramom.hu/
https://www.otpebiz.hu/
https://www.ezona.hu/hu
https://www.provimax.hu/
http://ugyvitel.net/
https://www.symbion.eu/
https://szamado.hu/
https://www.axel-szamlazo-program.hu/
https://omnt-szamla.hu/
https://www.infocentrum.hu/

