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 8.12 verziószámú
frissítését.
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 Iroda++ szerveren az IPPSERVER\BACKUP alkönyvtárban az előző frissítés
automatikus mentései ugyanis nem törlődnek automatikusan (biztonsági okokból). Ezeket a következő frissítés
előtt nyugodtan törölni lehet (Pl.: R_IPPDB00001_DBUPDATE_2014_4_18_9_13_50, ami az 1-es számú
adatbázis biztonsági mentése 2014.04.18-án.) .
Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű hely a rendszer meghajtóján, úgy lehetőségünk van
kikapcsolni a biztonsági mentést, ez azonban nem azt jelenti, hogy nem készít biztonsági másolatot a frissítő, de
a sikeres adatbázis konvertálás után a biztonsági mentést törli, s így folytatja a következő adatbázis
konvertálását! Az automatikus mentés törlés bekapcsolása: a frissítőn található IPPDBUpdate.ini file-ban a
DELETEBACKUP=FALSE bejegyzés értékét állítsuk át DELETEBACKUP=TRUE-ra. Ehhez azonban a teljes frissítő
tartalmát be kell másolni a szerverre, majd ott lementeni a módosított INI file-t.
A 8.12-es verzióba bekerült újdonságokról az alábbiakban olvashatnak:

Kereskedelem modul

EKÁER kapcsolat
A szállítólevelek alapján a rendszerből az EKÁER xml formátumában kinyerhetőek az adatok, ezáltal a
bejelentés feltöltése könnyebbé és gyorsabbá válik. Ezen funkció használatba vételéhet kérje tanácsadó
munkatársaink segítségét.
Automatikus árfeltöltési csoport
A cikkekhez hozzárendelhető egy árfeltöltési csoport, melynek alapján a rendszer kalkulálja a megadott
beállítások alapján a cikkhez rögzített árakat.
Rendelés visszaigazolás magyar nyelven
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Bővítettük a nyomtatványok körét, így a vevői rendeléshez már nyomtathatóvá vált a csak magyar nyelvű
visszaigazolás is.
EDI számlaátadás korrekciója
Módosításra került az EDI számlaátadás rendszere is. Mostantól figyelembe veszi a rendszer, nem csak az
elektronikusan átadható beállítást, de az elektronikus számla beállítást is.
Számlaközpont kapcsolat
Kialakítottunk egy új elektronikus számlakapcsolatot is, így a vevői számlák a Számlaközpontnak is átadhatóvá
váltak.
1565 07-es és 08-as riport
A Kereskedelmi kimutatások közé bekerült a 1565-ös nyomtatvány 7-es és 8-as lapjának a feltöltését segítő
lekérdezés. Az M. csoportban találjuk a két riportot, külön a vevőre és külön a szállítóra.

Pénzügy modul

ÁNYK bevallási segédek bővítése
Jelen verziótól elérhetővé vált a rendszerben az A60-as, az F02-es, és a 65M-es nyomtatványkitöltés is.
ÁFA bevallás módosítása 1465>1565
Mivel változást történt a 65-ös nyomtatványban, ezért ennek következtében módosítanunk kellett az ehhez
tartozó xml formátumfeltöltést.
Késedelmi kamat kezelés korrekciója
A felhasználói bejelentések alapján korrigáltunk a késedelmi kamat és a kezelési költség számításán.

Keretrendszer

Bisnode lekérdezés funkció kibővítése
Szintén a felmerült felhasználói igények alapján bővítettük a Bisnode adatlekérés funkciót. A jelen verziótól a
lekérhető alapadatokat visszatölthetjük az adott partnerkartonba, és e mellett ezen adatok mentésre kerülnek
a karton megjegyzés mezőjébe.

Az új fejlesztések, bővítések használatához sok sikert és eredményességet kívánunk!
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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 8.12 verzió új
funkcióit, kérés esetén ezeket beállítják a megfelelő használathoz.

Üdvözlettel:

rEVOLUTION Software Kft – Office csapata
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