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++ rendszer 8.16 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 szintén honlapon elérhető telepítési útmutató 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.
A 8.16-os verzióba bekerült újdonságokról az alábbiakban olvashatnak:

Rendszerfelügyelet

Cég adatok másolásának bővítése jogcímtörzzsel
Új cég létrehozásakor eddig is lehetőségünk volt egy meglévő cég adatait átmásolni az újonnan létrehozandó
cégbe. Ezt a funkciót bővítettük, hogy a számlakeret mintájára lehetőség legyen a pénzügyi jogcímtörzset is
átmásolni.

Keretrendszer

MNB deviza árfolyam importálás
Lehetőséget biztosítunk, hogy devizakönyvelés esetén beolvasásra kerüljön az MNB árfolyamból a könyvelési
deviza árfolyamának reciproka a HUF devizanemhez kilenc tizedesjegy hosszúságban.

Kereskedelem modul

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
Módosításra került az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás xml állomány. Jelen verziótól az adószám
mezőbe a számlán rögzített csoportos adószámot tölti fel a rendszer amennyiben rendelkezik ezzel.
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Alap számlasablon módosítása
Az alap számlasablon cégadatok szekcióját kibővítettük, hogy megjelenítésre kerüljön a megfelelő csoportos
adószám. Mivel ez a módosítás csak az újonnan létrehozott cégeknél működik, ezért a meglévő cégekben
történő aktiváláshoz kérje ügyfélszolgálatunk segítségét.
Elektronikus számlakép
A Számlaközponton keresztül küldött számlák esetében eddig nem volt lehetőség a végleges nyomtatási előkép
megtekintésére. Jelen verziónkat kibővítettük, hogy a számla rögzítés előtt már azt a nyomtatvány képet
láthassa a felhasználó, mely a vevőnek elküldésre kerül.
Rendelés generálás
Az eszközök között található rendelés-generálás funkciót kibővítettük, hogy a cikktörzsben található
ároszlopokból választhatóan lehessen legenerálni a rendeléseket.
Cikkszám megjelenítés
A sarzsszám áttekintőben eddig nem látszódott a cikkszám. Nem csak megjelenítésre került a mező, de a
listaablak formátuma alapján a keresésre is lehetőséget biztosítottunk.

Adat export-import modul

Kialakításra került egy új modul, melyben összevonásra fognak kerülni a különböző helyeken található
exportálási és importálási lehetőségek. Első lépésként két új funkciót helyeztünk el ebben a modulban.
NAV xml és Számlázz.hu import
Két új számlafeltöltést hoztunk létre, melyek külső rendszerekből történő un. NAV xml formátum beolvasását
és a Számlázz.hu csv fájl feldolgozását teszi lehetővé a Pénzügy modulba. Ehhez a funkcióhoz regisztráció
szükséges, ezért kérjük, tájékozódjon értékesítési tanácsadójánál.
Webáruház kapcsolatok bővítése
A most megjelent verzióban két új webáruház kapcsolatot alakítottunk ki. Ezek a Shoprenter és az Unas
webáruházzal való kapcsolódást biztosítják, melynek révén lehetőség van a rendelések feldolgozására, és a
törzsadatok export-import kommunikációjára.

Pénzügy modul

Pénztárak jogosultság beállítása
A Pénzügy és a Házi pénztár modulban a Pénzeszközök törzsadatoknál kialakításra került az adott analitikus
vagy bizonylati pénztár jogosultági beállítása, melynek keretében megadható, hogy mely felhasználó vagy akár
szerepkör használhatja az adott pénzeszközt.
Új kimutatások
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Ügyfeleink kérésére továbbfejlesztettük a múltbeli időpontos kimutatásokat, így már egy lekérdezéssel
elérhetővé vált a nyitott számlák és teljesítések listája.
Számla bontás
A Kereskedelem modulban megadott számlabontás feladását módosítottuk, hogy az áfa analitikában és
bevallásban pontosabban jelenjenek meg az áfás adatok. Az ehhez szükséges paraméterezéseket keresse a
dokumentációban, de ügyfélszolgálatunk is szívesen áll rendelkezésére.
65M nyomtatvány feltöltés módosítása
Bővítésre került a 65M nyomtatvány kitöltése, mely során a pénzügyi számlarögzítéskor felvitt adatokat is
bővíteni kellett. Ezzel kapcsolatosan került be a rendszerbe az előzményszámla fogalma, mely használatához
segítséget talál a dokumentációban.

Tárgyi eszköz modul

Aktiválási jegyzőkönyv
Jelen verziótól lehetőséget biztosítunk, hogy az importálással létrehozott illetve a kisértékű tárgyi eszközöknél
is elérhető legyen az aktiválási jegyzőkönyv, mely innentől a könyvelési devizanemet is figyelembe veszi.

Banki kommunikáció

Új banki kapcsolat
Új K&H Bank kapcsolatot hoztunk létre, mivel új banki terminálprogram került az ügyfeleinkhez. Kérjük, hogy
ennek aktiválásához keresse ügyfélszolgálatunkat.

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

A support részleg konzulensei természetesen folyamatosan partnereink rendelkezésére állnak a használatot
érintő kérdésekben - 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 a beérkezett javaslatokat mérlegelve, 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!
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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 8.16 verzió új
funkcióit, kérés esetén ezeket beállítják a megfelelő használathoz.

Üdvözlettel:

rEVOLUTION Software Kft – Office csapata
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