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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 8.18 verziószámú 

frissítését is. 

A 8.18 verziónk ajánlott frissítési kategóriába került, nem kötelező feltelepíteni. Várhatóan május végén – 

június elején jelenik meg az online számlabejelentéssel kapcsolatos frissítésünk, mellyel a 8.17, illetve a most 

megjelent 8.18 kiadást is frissítheti! 

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 8.18-os verzióba bekerült újdonságokról az alábbiakban olvashatnak: 

 

Felületi változások 

Tovább haladtunk az Iroda ++ rendszerünk többlépcsős megújítása felé, melynek következő lépése a 

menüszerkezet átalakítása volt. Ezt a menüszerkezetet nem kötelező használni, a menüpontokban nincs 

változás, csak a menük csoportosítását optimalizáltuk. A frissítés telepítése után alapértelmezés szerint a 

klasszikus menü jelenik meg. Ha megtörténik valamelyik új menüszerkezetre való váltás, újra ki kell osztani a 

jogosultságokat, mert a beállításokat menüszerkezetenként menti el a program! Céges szintű a beállítás, csak 

rendszergazda módosíthatja, ha átállítja, akkor a cégbe belépő összes felhasználónál változni fog! 
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Az új menüszerkezet kiválasztása 

 

 

Vevői rendelésből szállítói rendelés 

Lehetőség van bizonylatonként vevői rendelésből szállítói rendelést készíteni. Kérjük, válassza ki az alap vevői 

rendelést, majd a Műveletek gombbal aktiválja a Szállítói rendelés készítése menüpontot. 

Kereskedelmi bizonylatok korlátozása nem fizetés esetén 

A rendszerünkben eddig is benne volt, hogy kintlévőség esetén tiltani lehetett bizonyos bizonylatok kiállítását. 

Jelen fejlesztéssel ügyfelenként egy türelmi időt is be lehet állítani, hogy ez a tiltás mikortól legyen érvényes. 

Pénzügyi megjegyzés 

Pénzügyi számla rögzítésekor a fejlécadatoknál lehetőség van egy másik megjegyzés megadására, mely az 

áttekintő listán is megjeleníthető. 

 

Ezen módosítások 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! 
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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. 

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 8.18 verzió új 

funkcióit, kérés esetén ezeket beállítják a megfelelő használathoz. 

 

Üdvözlettel:  rEVOLUTION Software Kft – Ügyviteli csapata 
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