Tisztelt Felhasználónk!
2015 február 1-től már a rEVOLUTION Ügyfélkapun ( http://www.revolution.hu/ugyfelkapu ) keresztül töltheti
le az Iroda++ új verzióit, frissítéseit, így most a legújabb rEVOLUTION Iroda++ 2010 rendszer 8.15 verziószámú
frissítését is.
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a Követési- és garancia-szerződés 2. D) pontja értelmében „a
szoftver új változatának leszállítását követő 6 hónappal a rEVOLUTION már nem köteles a régi változat
karbantartására és támogatására”, ezért célszerű a mellékelt telepítési jegyzőkönyv alapján a frissítést
elvégezni.
Ahogy eddig is minden program verzió kiadásához, ehhez a verzióhoz is ajánljuk szolgáltatás csomagunkat,
amelynek keretében konzulens kollégáink szakszerűen elvégzik a program verzió telepítését.
FONTOS! Mielőtt elindítják a frissítőt, győződjenek meg róla, hogy van-e elég hely a szerveren a biztonsági
mentések elvégzéséhez! Az Ügyfélkapunkon segítséget talál a frissítés futtatásához, illetve a futtatás közben
felmerült problémák megoldására.
Az adóhatósági adatszolgáltatási kötelezettség változása miatt januárban kiadásra került az Iroda ++ 8.13 v 2-es
verziója, ami több változást is jelentett a rendszerben.(Például: Új funkciók, kibővített partnertörzs.) Ezen felül
a 8.14-es verzióban kialakításra került egy új felület, ami a mai igényeknek, használatnak jobban megfelel. Ez a
menüszalag az MS Office menüszalagjához hasonlóan került kialakításra, hogy minél könnyebb legyen a
megismerése, és használatba vétele.

A 8.15-ös verzióba bekerült újdonságokról az alábbiakban olvashatnak:

Keretrendszer

Feladási állomány
A korábbi verzióban szétbontásra került partnercím adatok átvezetésre került az mdb-s külső feladási
állományban is. Természetesen ez a változás a rendszeren belüli feladásokat nem befolyásolja, így csak azokat a
felhasználókat érintheti, akik más rendszerek felé adják fel bizonylataikat ebben a formátumban.

Az ablaknevek egységesítése
A korábbi verziókban az ablaknevek nem voltak egységesek, néhol előre került a modul és ezt követte a
funkció, de volt ahol ez fordítva szerepelt. Jelen verziótól egységesítettük a feliratokat, így könnyebbé válik a
már megnyitott ablakok között az eligazodás, keresés.
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Kereskedelem modul

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
Ügyfeleink bejelentési alapján módosításra került az adóhatóság felé küldendő xml állomány generálása.
Mostantól az előleg- és a visszavásárlás számlákkal együtt fogja az adatszolgáltatási fájlt előállítani.
Kimutatások bővítése
A belső készletmozgások bizonylatai lista végére betettünk két új kimutatást, melyek a receptúrás gyártással
kapcsolatos mozgásokat listázza ki. Az egyik a gyártási összefoglaló bizonylattal összefogva mutatja meg a bevét
és a kivét bizonylatokat, a másik pedig a bevételezéshez kapcsolja hozzá a gyártási kivét bizonylatot.
Előlegbekérő küldése e-mailben
Az előlegbekérő rögzítés után már nem csak kinyomtatásra van lehetőség, hanem e-mailben is elküldhető
közvetlenül. Természeten ehhez az e-mail küldési beállításoknak és az ügyfelek e-mail címének már rögzítve kell
lennie.
Előlegkezelés módosítása
A korábbi verziókban bővítésre került előlegkezelés és felhasználás során felmerült problémák kerültek
módosításra, hogy a művelet során felmerült problémák a továbbiakban ne jelentkezzenek.
Készletszint ellenőrző felület
A készletszint ellenőrzést bővítettük, így lehetőség nyílt a háromszintű cikk- és a webcsoportok szerinti szűrésre
is.
Árajánlat rögzítés
Jelen verziótól lehetőség van az árajánlatok esetében a mennyiségi egységnél a nulla érték megadásra is.
Természetesen az ehhez kapcsolódó alapnyomtatványon a mennyiség továbbra is szerepelni fog, de egyedi
formátumok készítésére szívesen állunk rendelkezésükre.
Print Preview gyorsbillentyűk
A bizonylatok képernyőre nyomtatásakor gyorsbillentyűvel elérhetővé vált a lapozás és a nyomtatás funkció.

Pénzügy modul

Pénzügyi számlasor feltöltés
A pénzügyi számlarögzítés új funkcióval bővült ki, melynek segítségével txt, csv vagy xls fájlokból lehet a
számlasorokat feltölteni. A fájlleírások, oszlopdefiníciók a Pénzügy modul kézikönyvében találhatóak.
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Áfabevallás export fájl készítése
Az A65-ös nyomtatvány elkészítéséhez szükséges xml fájlt kibővítettük, hogy a bejövő EU áfás adóösszegen
kívül az adólapja is bekerüljön a nyomtatványba. Az excel formátumú lekérdezés is módosításra került, mert el
voltak csúszva az oszlopok megnevezései az adatokhoz képest.

Főkönyv modul

Mérleg és eredménykimutatás sablon
A főkönyv modulban elérhetővé vált a 2016 üzleti évtől alkalmazandó mérleg és eredménykimutatás
összköltségeljárással sablon. Új cég létrehozása esetén automatikusan ez jelenik meg, a már meglévő cégek
esetén a Mérleg és jelentéskészítő menüpontban az Új jelentésnél az Importálás „Üresből” helyen érheti el.
Ehhez kapcsolódóan új cég létrehozásakor már a 2016 évi új számlatükör, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi
feladási jogcímek kerültek bevezetésre.

Az új fejlesztések, bővítések használatához sok sikert és eredményességet kívánunk!

A support részleg konzulensei természetesen folyamatosan partnereink rendelkezésére állnak a használatot
érintő kérdésekben is igény szerint konzultációs lehetőséggel, hogy Ön sikerrel alkalmazhassa a bővítéseket, és
minél több előnyt szerezzen általuk.
Továbbra is várjuk észrevételeiket, ötleteiket új fejlesztésekre, bővítésekre vonatkozóan! A következő frissítés
tervezésekor ezek alapján arra fogunk törekedni, hogy a bővítések minél több felhasználó számára egyszerűbb,
hatékonyabb munkát eredményezzenek figyelembe véve az igények számát és a megvalósíthatóság
időtartamát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a verzióváltásnál az egyedi sablonokra, egyedi kimutatásokra nincs garanciavállalás.
Eltűnés, használhatatlanná válás esetén a javítást csak térítés ellenében tudjuk elvégezni.
A gyors és problémamentes verzióváltáshoz kérje konzulenseink segítségét az akciós telepítési csomag
keretében!
A szolgáltatás tartalmazza:





Adatbázis archiválás
Új verzió telepítése, konvertálása
Egyedi sablonok, riportok ellenőrzése
Oktatás

A szolgáltatás keretében az új verzió megfelelő telepítése és konvertálása után ellenőrzésre kerülnek az egyedi
sablonok és riportok. A sikeres átállás után rövid oktatás keretében konzulenseink bemutatják a 8.15 verzió új
funkcióit, kérés esetén ezeket beállítják a megfelelő használathoz.
Üdvözlettel:

rEVOLUTION Software Kft – Office csapata
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