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Támogatási szolgáltatás-megújítások az Oracle Store-
ban 
 

Időtakarékos online megújítás 
 
Öt nyomós érv amellett, hogy miért érdemes csatlakozni a sok ezer Oracle ügyfélhez, akik már áttértek az Oracle 
Store-ban történő online megújításra: 
 

 

 
 

1. Könnyű bejelentkezés: Gyors, ingyenes és biztonságos aktiválás az Oracle Store-on keresztül. 

2. Nonstop elérés: A függőben lévő, múltbeli és jövőbeli támogatási megújításait bármikor megtekintheti 

az online felületen. 
3. Egyszerűbb kezelés: Támogatási megújításait könnyedén kezelheti és megoszthatja a szervezetén belül. 
4. Időmegtakarítás: A megújításokat az internetes felületen keresztül pár kattintással elvégezheti. Ráadásul 

többféle fizetési mód közül is választhat. 
5. Folyamatos segítségnyújtás: Az Oracle támogatás megújítási ügyintézője készséggel áll a 

rendelkezésére. 
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A támogatási szolgáltatás-megújítások elérése és 
elfogadása 

A támogatási szolgáltatás-megújítások elérése a megújítási emlékeztetőn keresztül 
 
A rendszer a támogatási szolgáltatás-megújítás érvényességének lejárata előtt 120 nappal e-mail üzenetben 
értesíti Önt, hogy Ön az Oracle Store-ban elfogadhatja a támogatási szolgáltatás megújítását. Az e-mail 
értesítésben szerepel az Ön felhasználóneve (az e-mail címe egyben a felhasználóneve) és URL-hivatkozásokat a 
következőkre: 
 

 Megújításhoz kapcsolódó gyors fizetés 

 Megújítások kezelése 

 Igénybe vehető akciók 

 

 
 
Megjelenik a felhasználóneve és jelszója hitelesítésére vonatkozó felszólítás. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor 
lehetőség van a jelszó alaphelyzetbe állítására. 
 
 
Az első alkalommal történő eléréssel kapcsolatos megjegyzés 
 
Ha először jelentkezik be az Oracle Store-ba, akkor kattintson a rendszertől kapott értesítő e-mail üzenetben 
található Saját profil Jelszó alaphelyzetbe állítása hivatkozásra, és írja be az értesítő e-mail üzenetben szintén 
megtalálható felhasználónevét (amely megegyezik az Ön e-mail címével). 
 
A rendszer elküldi a jelszó alaphelyzetbe állításával kapcsolatos instrukciókat az Ön fiókjához társított e-mail címre. 
Ha a másodjára kapott e-mail üzenetben található „Jelszó alaphelyzetbe állítása” hivatkozásra kattint, akkor a 
rendszer egy új jelszó létrehozására kéri Önt. 
 
Ezt követően beléphet az Oracle Store-be, és kitöltheti a fiókjához kapcsolódó adatokkal előre kitöltött regisztrációs 
űrlapot saját Oracle Store-profilja létrehozásához. 
 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
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Az Oracle Store-profil sikeres beállítását követően a rendszer az Oracle Store kezdőlapjára lépteti Önt. 
Ekkor elméletileg készen áll rá, hogy az Ön Oracle támogatási szolgáltatás-megújításait elérje. 
 
Ha bármilyen kérdése merül fel vagy bármilyen problémát észlel az Oracle-fiókjával kapcsolatban, akkor látogasson 
el az Oracle-fiókkal kapcsolatos, gyakran ismételt kérdések oldalra. 
 
 

A támogatási szolgáltatás-megújítások elérése az Oracle Store-on keresztül 
 
Másik lehetőségként a bejelentkezést követően az Oracle Store kezdőlapjáról is elérheti a támogatási szolgáltatás-
megújításokat. 
 

Írja be a szükséges 
adatokat, majd kattintson 
a „Store-profil 
létrehozása” gombra.  

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
https://shop.oracle.com/contract/0


Felhasználói útmutató: Támogatási szolgáltatás-megújítások az Oracle Store-ban 

6 
 

 
  

Az intézkedésre váró 
támogatási szolgáltatás-
megújítások megtekintéséhez 
kattintson a „Támogatási 
szolgáltatás-megújítások” 
gombra. 
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Megjelenik a Függőben lévő támogatási szolgáltatás-megújítások nevű lista az alábbiak szerint. 
 

 
 
 
Kattintson az áttekinteni kívánt támogatási szolgáltatás-megújítás számára a Függőben lévő támogatási 
szolgáltatás-megújítások listában. Megjelennek a támogatási szolgáltatás megújítására vonatkozó adatok. 
 

 
 
 
Ha készen áll a továbblépésre, akkor kattintson a „Fizetés” gombra. 
 
 

  

Az adatok áttekintéséhez 
kattintson a Támogatási 
szolgáltatás megújítása 
gombra. 
 

Ha kész a folytatásra, 
kattintson a „Fizetés” 
gombra. 
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A támogatási szolgáltatás-megújítás elfogadása 
 
Ekkor kiválaszthatja a Megerősítés és megrendelés lehetőséget. 
 

 
 
 
A Megerősítés és megrendelés oldal végigvezeti a következő lépéseken: 

 Számlázás: A számlázási kapcsolattartó vagy cím aktualizálásához/módosításához kattintson a 

„Szerkesztés” gombra. Ha a megfelelő cím nem létezik, megadhat egy új számlázási címet. Ha fizetési 

módként a „Fizetés beszerzési megrendeléssel” lehetőséget választotta, akkor a megrendelésen szereplő 

számlázási kapcsolattartónak és címnek meg kell egyeznie a mellékelt beszerzési megrendelésen szereplő 

számlázási kapcsolattartóval és címmel. 

 Fizetési mód: Kattintson a „Szerkesztés” gombra a fizetési mód kiválasztásához (pl. hitelkártya, beszerzési 

megrendelés, számla vagy POEF). 

o Megjegyzés: Az elérhető fizetési módok országonként változhatnak (bizonyos országokban – ahol 

nem áll rendelkezésre beszerzési megrendelés – a megrendelések az aláírt és beküldött Űrlap a 

beszerzési megrendelés alóli mentességhez nevű dokumentummal is elfogadhatók). 

o Megjegyzés: A rendszer a támogatási szolgáltatás-megújítások automatikus megújítása opciót 

alapértelmezés szerint „Fizetés számlával” fizetési módra állítja. Opcionálisan megadhat eltérő 

fizetési módot (hitelkártya, beszerzési megrendelés), legfeljebb 32 nappal a támogatási 

szolgáltatás-megújítás kezdő dátuma előtt. 

 Feltételek és előírások: A vásárlás folytatásához kattintson a „Feltételek és előírások” gombra az oldal 

alján, tekintse át a feltételeket és előírásokat, és jelölje be az „Elfogadom a feltételeket és előírásokat” 

négyzetet. 

A számlázási kapcsolattartó vagy 
cím módosításához kattintson a 
„Szerkesztés” gombra. 
 

A fizetési mód kiválasztásához 
kattintson a „Szerkesztés” gombra. 
 

A négyzet bejelölésével fogadja el 
a feltételeket és előírásokat (és a 
szolgáltatási szerződést, ha létezik 
ilyen). 

Kattintással fogadja el a 
támogatási szolgáltatás 
megújítására vonatkozó 
megrendelést. 
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 Oracle Hospitality és Retail Műszaki Támogatási szolgáltatási Megállapodás (TSSA): A jelen 

szolgáltatási szerződés tartalmazza a programhoz és/vagy hardverhez kapcsolódó műszaki támogatási 

szolgáltatások Oracle-nél történő közvetlen megújításának elősegítéséhez szükséges feltételeket és 

előírásokat, amelyeket kötelező elfogadni az Oracle-nél történő első megújítás feltételeként. A vásárlás 

folytatásához kattintson a „Szolgáltatási szerződés” gombra a szolgáltatási szerződés áttekintéséhez, és 

jelölje be az „Elfogadom a szolgáltatási szerződést” négyzetet. A TSSA megállapodást kizárólag az 

Oracle vállalattól vásárolt támogatási szolgáltatástámogatási szolgáltatásai első alkalommal történő 

megújítása során kell elfogadnia. 

 Megrendelés elküldése: Ellenőrizze a megrendelés pontosságát, és ha kész, kattintson a „Megrendelés 

elküldése” gombra. 

A támogatási szolgáltatás-megújítás elfogadásának megerősítése 
 
A rendszer megjelenít egy üzenetet, amely megerősíti a megrendelés teljesítését. 
 

 
 
A rendszer az elfogadott megújítást áthelyezi az Előzmények részbe, a Store által küldött elfogadási e-mail 
üzenetet pedig az Oracle Store Üzenetközpontban naplózza. 
 
Az intézkedésre váró vagy korábban már elfogadott/lefoglalt támogatási szolgáltatás-megújítások megtekintéséhez 
kattintson a kezdőlapon a „Részletek megtekintése” gombra. Válassza az „Előzmények” pontot, kattintson az 
áttekinteni kívánt támogatási szolgáltatás-megújításra, majd kattintson az „Üzenetek” fülre. Az elfogadási e-mail 
üzenet részleteinek megtekintéséhez kattintson az „Az Ön Oracle támogatási szolgáltatásának megújítása – 
Elfogadva” hivatkozásra. 
 
 
 

Megjelenik a megrendelés 
teljesítését megerősítő 
üzenet. 
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A támogatási szolgáltatás-megújítások automatikus megújításának ellenőrzése 
 
A Függőben lévő támogatási szolgáltatás-megújítások oldalon állva a támogatási szolgáltatás-megújításokhoz 
beállíthatja az „Automatikus megújítás” megújítási módot. Ilyenkor nem szükséges a kasszához lépnie, illetve nem 
szükséges a támogatási szolgáltatás-megújításokat a bevásárlókosarába tennie. 
 

 
 

Az adatok áttekintéséhez 
kattintson a Támogatási 
szolgáltatás-megújítás 
„Automatikus megújítás” 
opciójára. 

Az elfogadási e-mail üzenet részleteinek 
megtekintéséhez kattintson előbb az 
„Üzenetek” fülre, majd az „Az Ön Oracle 
támogatási szolgáltatásának megújítása – 
Elfogadva” üzenetre. 
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Ekkor megjelennek a támogatási szolgáltatás-megújítás részletei. A megfelelő hivatkozásokra kattintva 
módosíthatja az „Ügyfél hivatkozási száma”, az „Ajánlat címzettje” és a „Számlázási név” paraméter adatait. A 
„Fizetési adatok” áttekintését követően a fizetési mód frissítéséhez kattintson a „Módosítás” gombra. 
 

 

 
Az „Automatikus megújítás” opcióra beállított megújításokra vonatkozó adatok legkésőbb a kezdődátum előtti 32. 
napig frissíthetők. Ezen dátumot követően a megújítást zárolja a rendszer, így annak adatai a továbbiakban már 
nem lesznek szerkeszthetők. A rendszer a kezdődátum előtti 30. napon automatikusan lefoglalja a megújítást. 

 

Támogatási szolgáltatás több évre szóló megújításának lehetősége 
 
Bizonyos támogatási szolgáltatás-megújításoknál mostantól egy és három év közötti időtartamra megújíthatja a 
támogatás időtartamát, közvetlenül az Oracle Store-ban. A több évre szóló támogatási szolgáltatás vásárlásának 
előnye a támogatási díj átalányként történő rögzítése és az éves megújítási folyamattal járó ügyintézési költség 
csökkentése. 
 
A több éves opció jelenleg olyan támogatási szolgáltatás-megújításokra korlátozott, mint például az Oracle 
Database, Database Enterprise Edition Options és a Database Enterprise Management termékekhez nyújtott 
támogatás (amennyiben a vásárlás Oracle Database-zel együtt, azonos megrendeléssel történik) és amelyek egy 
naptári évre fizetendő támogatási díja kevesebb mint 50 000 USD. 
 
A műszaki támogatási szabályzatban leírtak szerint a műszaki támogatási díj teljes összege a mindenkori 
támogatási időszakot megelőzően esedékes és fizetendő, és a megrendelés elküldése után a műszaki támogatási 
szolgáltatásra vonatkozó megrendelés nem érvényteleníthető, valamint a fizetett összeg nem téríthető vissza. 
 

A több év időtartamra megújítható támogatási szolgáltatások a Függőben lévő támogatási szolgáltatás-

megújítások című oldalon a több évre szóló megújítási lehetőség rendelkezésre állását mutató jelzéssel láthatók. 

A kívánt módosítások elvégzéséhez 
kattintson az „Ajánlat címzettjére 
vonatkozó adatok frissítése” vagy a 
„Számlázási adatok frissítése” 
gombra. 

Az aktuális „Fizetési 
adatok” módosításához 
kattintson a „Módosítás” 
gombra. 
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Több évre szóló ajánlatkérésének elküldése után az állapot „Függőben lévő több évre szóló segítségnyújtás” 
állapotra változik, és miután az illetékes Oracle értékesítési képviselő frissítette a támogatási szolgáltatás-
megújítást az Oracle Store-ban, Ön áttekintheti és elfogadhatja a támogatási szolgáltatás-megújítást. 
  

Az „Ajánlatkérés” gombra kattintva több évre 
szóló ajánlatot kérhet a támogatásért felelős 
értékesítési képviselőtől. 

Kérjen több évre szóló ajánlatot legfeljebb 1800 
karakter terjedelemben, és a „Küldés” gomb 
megnyomásával hozza létre a támogatásért felelős 
értékesítési képviselőnek küldendő e-mailt. 

A „Legnagyobb megtakarítás” a 
három év alatt elérhető 
megtakarítás összege. 
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Az Oracle Store további funkciói 

A támogatási szolgáltatás-megújítási megrendelő dokumentum elérése 
 
Miután egyszeri bejelentkezésre használható fiókjával bejelentkezik az Oracle Store-ba, szervezete résztvevő vagy 
megtekintő szerepet betöltő tagjai (lásd a támogatási szolgáltatás-megújítás megosztását) elérhetik és letölthetik a 
megrendelő dokumentum Oracle Store-ban megjelenített adatokat tükröző példányát. 
 
A támogatási szolgáltatás-megújításokra vonatkozóan részletes információt a megrendelő dokumentum tartalmaz. 
 
 A megrendelő dokumentumot a „Megrendelő dokumentum” hivatkozásra kattintva érheti el a következő oldalakon: 

 Függőben lévő támogatási-szolgáltatás megújítások 

 A támogatási szolgáltatás megújításának összegzése 

 Mentett kosár 

 Fizetés 
 

 
 
 

Korábban már elfogadott vagy jövőbeli támogatási szolgáltatás-megújítások 
elérése 
 
A bejelentkezést követően az Oracle Store kezdőlapjáról elérheti a korábban már elfogadott/lefoglalt támogatási 
szolgáltatás-megújításokat, valamint a jövőbeli megújításokat is. 
 

A támogatásiszolgáltatás-megújításhoz 
kapcsolódó megrendelő dokumentum 
eléréséhez és/vagy letöltéséhez 
kattintson a „Megrendelő dokumentum” 
gombra, és kövesse az utasításokat. 

https://shop.oracle.com/contract/0
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Saját irányítópult megnyitása 
 
Az Irányítópultján keresztül (válassza a neve alatt látható „Az Ön fiókja” menüpontot) gyorsan és könnyedén 
elérheti az Ön támogatási szolgáltatás-megújításaival és promócióival kapcsolatos információkat. 
 

 
 
 

Profiladatok. 

Utolsó bejelentkezés dátuma. 

Támogatási szolgáltatásokra vonatkozó 
információ: 
Függőben lévő, Előzmények, Jövőbeni 
és Megosztási listák stb. nézet 

Mentett kosarak. 

Megrendelések. 

Kattintson az „Az Ön fiókja” 
gombra, majd válassza a 
„Támogatási szolgáltatások” 
elemet, ha szeretné megtekinteni a 
„Függőben lévő”, az elfogadott 
(„Előzmények”) és a „Jövőbeli” 
támogatásiszolgáltatás-megújítások 
elérésére vonatkozó opciókat. 
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Segítségkérés támogatási szolgáltatás megújításához 
 
Lehetőség van arra, hogy segítséget kérjen a függőben lévő és jövőbeli támogatási szolgáltatás-megújításokhoz. 
Kattintson az áttekinteni kívánt támogatási szolgáltatás-megújításra a listában. Ha kérdése van a támogatási 
szolgáltatás megújításával kapcsolatban, akkor kattintson a „Segítségkérés” hivatkozásra. Kérését továbbítjuk az 
Oracle támogatással kapcsolatban illetékes értékesítési képviselőnek, és Ön e-mailben kap visszaigazolást a 
segítségkérésről. 
 

 
 
 

 
A segítségkérés szövegének megadására vonatkozó felszólítás jelenik meg. 
 

 
 

A támogatási szolgáltatás-megújítás megosztása 
 
A támogatási szolgáltatás-megújítás megosztásával több felhasználót vonhat be a támogatási szolgáltatás-
megújításban történő együttműködésbe. 
 

Írja le legfeljebb 1800 karakterben, hogy 
milyen segítségre van szüksége. 

A „Segítségkérés” gombra 
kattintva hozzon létre egy e-mail 
üzenetet a támogatásért felelős 
értékesítési képviselő részére. 

A „Küldés” gomb megnyomásával 
hozza létre az e-mailt. Egy másolat a 
Beérkezett üzenetek mappájába kerül. 
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A támogatási szolgáltatás-megújítást megoszthatja további, résztvevő vagy megtekintő szerepet betöltő 
felhasználókkal az igényelt hozzáféréstől függően:  

Résztvevő szerep: Megtekintés, elfogadás és segítségkérés  
Megtekintő szerep: megtekintés és segítségkérés  
(Megjegyzés: a hozzáadott felhasználó e-mail tartománynevének azonosnak kell lennie.) 

 
Lépjen a „Támogatási szolgáltatás megújításának összegzése” oldalon a „Megosztás” lapra. 
 
 

 
 
 

 
 

  

A „Felhasználó vagy lista 
hozzáadása” gombra kattintva 
nyissa meg a „Támogatási 
szolgáltatások megosztása” 
szakaszt. 

Írja be a felhasználó adatait, jelölje 
be a megfelelő szerepkörhöz 
tartozó jelölőnégyzetet, majd 
kattintson a „Megosztás” gombra. 
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Ajánlat címzettjére vonatkozó adatok frissítése 
 
Lehetőség van arra, hogy a függőben lévő támogatási szolgáltatás-megújítások felelősét megváltoztassa. 
A „Függőben lévő támogatási szolgáltatás-megújítások” részben kattintson az Ajánlat címzettjére vonatkozó 
adatok frissítése” gombra. 
 

 
 
A támogatási szolgáltatás-megújítással kapcsolatos ajánlat címzettjére vonatkozó adatok frissítéséhez meg kell 
adni az ajánlat új címzettjére vonatkozóan az alábbi adatokat: 

 Keresztnév 

 Vezetéknév 

 E-mail cím (a tartománynévnek azonosnak kell lennie) 

 Cím 

 Telefon 
 
Az ajánlat új címzettjének megadásával a támogatási szolgáltatás-megújítás törlődik az ajánlat eredeti címzettjének 
fiókjából az Oracle Store-ban. 
  

Kattintson az „Ajánlat 
címzettjére vonatkozó adatok 
frissítése” gombra, és adja 
meg a támogatásiszolgáltatás-
megújítás tulajdonosával 
kapcsolatos módosításokat. 
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Az „Ügyfél hivatkozási száma” mező frissítése 
 
Az „Ügyfél hivatkozási száma” mező belső nyomon követési célokra használható.  
A „Támogatási szolgáltatás megújításának összegzése” oldalon kattintson az „Ügyfél hivatkozási száma” 
gombra. 
 

 
 
 
 

 

  

Kattintson a „Szerkesztés” 
gombra, majd adja meg az 
„Ügyfél hivatkozási száma” 
mező értékét. 

Az „Ügyfél hivatkozási száma” 
bejegyzés szerkesztésének 
befejezéséhez kattintson a 
„Küldés” gombra. 
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A támogatási szolgáltatás-megújítás adatainak letöltése 
 
Normál CSV-letöltések: 
Lehetőség van arra, hogy a támogatási szolgáltatás-megújítások adatait (legfeljebb 10 000 sort) letöltse egy CSV-
fájlba. 
 
 
Az összegzés letöltése: 
A következő képernyőkön állva, a „Műveletek” részben található „Letöltés” menüpontból elérheti az összegző 
jelentést (a letöltött adatokra a rendszer érvényesíti az oldalon esetlegesen beállított szűrőket): Függőben lévő 
támogatási szolgáltatás-megújítások; Előzmények; Függőben lévő és Előzmények nézet; Jövőbeli; Mentett kosarak; 
valamint Aktív kosár (az adott kosárban lévő összes támogatási szolgáltatás-megújításra vonatkozóan). 
 

 
 
Az összegző jelentés a „Függőben lévő támogatási szolgáltatás-megújítások” oldalon található „Letöltés” 
hivatkozásra kattintva is elérhető. Az ezekben a jelentésekben szereplő, letöltött információkat a rendszer 
semmilyen – az oldalon esetlegesen beállítható – szűrő alapján nem szűri, és a sorok számára vonatkozóan sem 
szab korlátot. A „Letöltés” hivatkozás a képernyő jobb oldalán látható. 
 
Részletes letöltés: 
A részletes jelentés kizárólag a „Függőben lévő támogatási szolgáltatás-megújítások” képernyőn található „Letöltés” 
hivatkozásra kattintva érhető el. 
 
 
 
 

Az adatok összegző 
formátumban történő 
letöltéséhez kattintson 
előbb a „Műveletek”, majd 
a „Letöltés” gombra. 
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A kapott Összesített jelentés a következő mezőket 
foglalja magában: 

A kapott Részletes jelentés a következő mezőket 
foglalja magában: 
 

 Támogatási szolgáltatási szám 

 Ügyfél 

 Végfelhasználó  

 Kezdő dátum és záró dátum 

 Beszerzési megrendelés száma (kizárólag az 
„Előzmények”, valamint a „Függőben lévő és 
Előzmények nézet” képernyőről történő letöltés 
esetén) 

 Ügyfél hivatkozási száma 

 Támogatási szolgáltatásokra vonatkozó 
megjegyzések, ha léteznek ilyenek 

 Pénznem 

 Összeg 

 Ajánlat címzettjének kapcsolattartója 

 Egyszeri bejelentkezésre használható 
felhasználónév 

 Állapot 

 Mentett kosár 

 Megújítási mód 

 Megosztásban résztvevők száma 

 Utolsó frissítés végrehajtójának felhasználóneve 
 

 Támogatási szolgáltatási szám 

 Ügyfél 

 Végfelhasználó 

 Kezdő dátum és záró dátum 

 Szolgáltatási szint 

 Termék 

 Támogatás azonosító/CSI-szám 

 Példányszám 

 Mennyiség 

 Sorozatszám 

 Telepítési hely 

 Vevői megrendelés száma 

 Beszerzési megrendelés száma (kizárólag az 
„Előzmények”, valamint a „Függőben lévő és 
Előzmények nézet” képernyőről történő letöltés 
esetén) 

 Ügyfél hivatkozási száma 

 Támogatási szolgáltatásokra vonatkozó 
megjegyzések, ha léteznek ilyenek 

 Pénznem 

 Összeg 

 Ajánlat címzettjének kapcsolattartója 

 Egyszeri bejelentkezésre használható 
felhasználónév 

 Állapot 

 Mentett kosár 

 Megújítási mód 

 Megosztásban résztvevők száma 

 Utolsó frissítés végrehajtójának felhasználóneve 
 

 
 

Az adatok „Összegző jelentés” vagy 
„Részletes jelentés” formátumban történő 
letöltéséhez kattintson a „Letöltés” gombra. 
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Támogatási szolgáltatás keresése a beszerzési rendelés száma szerint 
 
Az Előzmények, valamint a Függőben lévő és Előzmények nézet oldalon keresheti meg az elfogadott támogatási 
szolgáltatás-megújításokat a beszerzési megrendelés számának a beírásával. A „Műveletek” részben válassza a 
„Szűrő” elemet. Az „Oszlop” paraméternél válassza a „Beszerzési megrendelés száma” értéket. A „Kifejezés” 
mezőbe írja be a keresett beszerzési megrendelés számát. 
 
 

 

Súgótémakörök elérése 
 
A képernyő alján található hivatkozás segítségével elérheti az Oracle Store A támogatási szolgáltatások 
megújításával kapcsolatos súgó oldalát. 
 

 
 
 

  

A keresett súgótémakör megtekintéséhez 
kattintson az „A támogatási 
szolgáltatásom megújítása” gombra. 

Kattintson a „Műveletek” gombra, majd 
válassza a „Szűrő” elemet. 
Az „Oszlop” paraméter alatt válassza a 
„Beszerzési megrendelés száma” 
elemet. 

https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=dstore:1001:11643992889942::::P1001_HELP_CATEGORY_ID:2218679196730660826304
https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=dstore:1001:11643992889942::::P1001_HELP_CATEGORY_ID:2218679196730660826304
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