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 8.17 verziószámú
frissítését is.
A jelenlegi frissítés nem tartalmaz konvertálóprogramot, így a frissítéshez csak a kliensprogramot kell
telepíteni, illetve a 817_modositasok.EXE patchet csak az egyik kliensgépről szükséges elindítani.
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.
A 8.17-os verzióba bekerült újdonságokról az alábbiakban olvashatnak:
Felületi változások
Megkezdtük az Iroda ++ rendszerünk több lépcsős megújítását, melynek első lépése, hogy a felhasználói felület
megjelenítését, láthatóságát fejlesztettük, mivel Ügyfeleink, azaz Önök felől többször érkezett igény bejelentés
arra vonatkozóan, hogy a feliratok túl halványak, nem könnyen olvashatóak.
Ezen módosítás mellett, több olyan változtatást is eszközöltünk, melyet Ügyfeleink jelentettek be, de csak a
használhatóságot javította, azaz nem új funkcióként vagy módosításként jelentkezik a rendszerben.

Az új fejlesztés 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.
A verzió kiadásában szereplő törvényi változások és új adatmezők létrehozása az egyedi sablonokban és
kimutatásokban nem fog megjelenni. A frissítés csak az alapsablonokat és –kimutatásokat érinti, az egyedileg
létrehozott, igényelt nyomtatványokon a módosításokat csak térítési díj ellenében tudjuk elvégezni.
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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 8.17 verzió új
funkcióit, kérés esetén ezeket beállítják a megfelelő használathoz.

Üdvözlettel:

rEVOLUTION Software Kft – Office csapata
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