Tisztelt Ügyfelünk!


Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtő programjának 2004. évi 9.45-ös változatát. Mielőtt feltelepíti a jelen programot, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 
A 9.45-ös bérszámfejtő program immáron elkészíti a NYENYI adatszolgáltatást, amely a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2004. évre menüponton keresztül érhető el. A legyűjtött NYENYI adatokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
1. Minden személy TAJ számát le kell ellenőrizni, fiktív TAJ számot pedig nem szabad használni, mert az súlyos adatkeveredéshez vezet! A program NYENYI modulja ugyanis a TAJ számok szerint kezeli a személyeket, az egyforma TAJ számú személyeket egynek veszi. Ennek megfelelően viszont az év közben állományt változtató személyeket (akiket külön-külön személyként kellett rögzíteni) összevezeti a program, és az utolsónak a személyi adatait adja át a NYENYI program felé.
2. A beállított időadatok alapján, a személy képernyőn a Max. jár alap sorban a tárgyévi egyéni nyugdíjjárulék fizetési felső határt a program az F3 billentyű lenyomására automatikusan kiszámítja, de az érték kézzel továbbra is korrigálható. Mivel a program a személy időadatait a személy egyéb adataival együtt tárolja el, ezért a személy időadatainak esetleges módosításakor először a személy adatait kell F9-cel (vagy szürke plusszal) lerögzíteni, majd a személy adataiba Enterrel ismét belépve lehet a maximális járulékalapot kiszámoltatni. Ezt a plafont a program figyeli a NYENYI lap elkészítésekor. Kézi módosítás esetén felhívjuk a figyelmet arra, hogy évközi kilépőnél ebben a rovatban csak a jogviszony végéig terjedő időszakra érvényes felső határ szerepelhet.
3. A NYENYI modul a 2004. évi NYENYI laphoz kiadott útmutató szerint működik. Figyelembe veszi a maximális (társaságok tagjainál a minimálist is) egyéni járulékalapokat, a segítő családtagoknál és az egyéb állománycsoportba tartozóknál a minimálbér 30%-ához kapcsolódó biztosítotti vagy nem biztosítotti állapotot, annak járulékalapokban és járulékokban megmutatkozó következményeit, a biztosítás szünetelésének időszakait és bizonyos – a program által ismert – esetekben annak jogcímeit, a munkakörrel és munkaidővel kapcsolatos adatokat és azok változásait. Figyelem! A NYENYI lapnak vannak olyan mezői is, amelyekhez a program egyáltalán nem tud adatot szolgáltatni. Ezeket a mezőket kézzel kell kitölteni a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2004. évre menüpontban található adatkezelő modulban.
4. Segítő családtag és Egyéb jogviszony esetén a személyi adatok naptár részében csak azokat a napokat állítsa be M Munkanap, U Ünnepnap, P Pihenőnapnak, amelyekre a díjazások szóltak, a többit tegye E Egyéb nem fizetettre vagy T Betegség (táppénz)-re, mert a program csak ekkor számol jól biztosításban töltött időt és arányos szolgálati időt. Ha két díjazási időszak között csak T táppénz van beállítva, akkor a két időszakot egy biztosításban töltött időnek veszi, de a táppénzre eső arányos szolgálati időt természetesen ekkor is kezeli.
Ha egy nem fizetett időszakra csak T Táppénzes napok vannak beállítva, akkor az önállóan álló ilyen időszakot a program biztosításban töltött időként kezeli, szolgálati időt is meghatároz rá.
5. A befizetett járulékokhoz a program által év közben levont értékeket kínálja fel a NYENYI modul. Azt, hogy ezek az összegek ténylegesen be is vannak-e fizetve, a program nem tudja ellenőrizni! A NYENYI adatok legyűjtésekor képződő listán a számított járulékok a NYENYI lap készítő modul által kiszámolt, az egész évet figyelembe vevő, alsó és felső járulék limitekkel korrigált értékek. Magánnyugdíjpénztári tagok esetén a program nem ismeri a tagok belépésének és kilépésének adatait, azokat kézzel kell megadni.
6. A munkakör és munkaidő adatok év közben változhattak, ezek dátumait viszont a program nem kérte be. Emiatt ezen dátumok képzése úgy történik, hogy amely számfejtés fejében az előzőhöz képest ezen adatokban eltérés mutatkozik, ott a megelőző számfejtés dátumát tekinti a program a változás dátumának. A heti munkaidő értékeket a program a számfejtések fejében megadható napi óra értékek 5-tel való felszorzásából képzi. Mivel ez nem feltétlenül ad helyes értéket, ezért az adatokat célszerű átvizsgálni!
7. Figyelni kell arra, hogy a cég adószáma és TB-törzsszáma ugyanúgy legyen megadva mint a NYENYI programban, különben az adatok importálása a NYENYI programban nem fog végrehajtódni (a NYENYI program az import fájl 20. sorát hibásnak fogja jelezni). Tapasztalataink szerint a legtöbb importálási hiba itt áll elő!

A NYENYI adatok legyűjtése a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2004. évre menüpontban kezdeményezhető, később pedig az adatok itt, a NYENYI adatkezelő modulban találhatók meg, ahol tetszés szerint módosíthatók (Enter), törölhetők (Del), és új személyek vagy jogviszonyok felvételére is mód van (Ins). A menüpontra lépve első alkalommal automatikusan megtörténik az adatok legyűjtése és készül egy NYENYI segédlet is, amely a szokásos listázó funkciókkal nézhető meg képernyőn vagy nyomtatható ki. Figyelem! A segédlet igen hosszú is lehet, ezért nem javasoljuk annak kinyomtatását, inkább képernyőn célszerű azt tanulmányozni.
A NYENYI adatkezelő modulban az egyes személyek adataiba belépve az adatok abban a formában találhatók, ahogy a NYENYI program ill. NYENYI lap is kezeli azokat. Először a személyi adatok képernyőjében lehet az adatokat módosítani, majd az alábbi lista alapján lehet elérni a többi adatot (az egyes adatok eléréséhez ugyanazokat a funkcióbillentyűket használja a program, mint a NYENYI program adatbeviteli része, csak itt a Shift billentyűt is használni kell):

Elérendő adatok
Funkció billentyű kombináció
Személyi és lakcím adatok, alkalmazás minősége, heti 48 órát meghaladó munkavégzés
Shift-F3
Biztosított idő, szolgálati idő, járulék alapok és járulékok
Shift-F4
Munkaidő adatok (ha az adott esetben ez értelmezett)
Shift-F5
Biztosítás szünetelése, ellátatlanság adatok (ha értelmezett)
Shift-F6
Magánnyugdíjpénztári tagság ténye
Shift-F9
Munkakör (FEOR), főtevékenységi kör (TEAOR) (ha értelmezett)
Shift-F10
Korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időszakok
Shift-F11

Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó munkavégzésével kapcsolatos adat nem kapott külön képernyőt (a NYENYI programban ezek az adatok F2-vel érhetők el), hanem a személyi adatok képernyőjén adható meg a lakcím adatok alatti részben. A személyi adatoknál a program megpróbálja a közterület neve, jellege, házszám adatokat automatikusan kitölteni, de – mivel a program ezeket az adatokat nem szétbontva kérte be – nem biztos, hogy ez sikeres, ezért ezeket az adatokat minden egyes személynél át kell nézni. A titulus mező szabadon kitölthető, de célszerű a NYENYI laphoz kiadott útmutató szerinti titulusokat használni. A biztosított személy állampolgárságának alaphelyzetben HUN-t (magyart) ajánl fel a program. Amennyiben ez nem megfelelő, úgy ez szintén ezen a képernyőn módosítható.
A többi adatnál több tétel is megengedett, így ott áttekintő képernyők jelennek meg a fenti billentyű kombinációk hatására, ahol a szokásos billentyűkkel lehet új adatot felvenni (Ins), módosítani (Enter), törölni (Del). Ne felejtse el, hogy az adatokat F9-cel (szürke + -szal) rögzíteni kell! Ahol kódokat kér a program, ott az F2-re (szürke * -ra) megjelenő táblázatokból lehet választani. Amint az a táblázatból is látható, Shift-F11 billentyűkombinációval egy új képernyő érhető el, amelyen megadhatók a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időszakok.

Amennyiben szeretné az adatokat exportálni a NYENYI program felé, úgy a NYENYI adatkezelő modulban (Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2004. évre menüpont) F9-et nyomva az AMIBER.204\EXPORT\NYENYI könyvtárban elkészül az exportfájl (amelyből a NYENYI program Importálás funkciója az adatokat képes fogadni). Az exportfájl neve: <a vállalkozás adószámának első 8 karaktere> + .TXT, pl. 12345678.TXT. AZ EXPORTFÁJLT KÉZZEL A NYENYI PROGRAM KÖNYVTÁRÁBA KELL MÁSOLNI, mert az csak onnan képes importálni!
Figyelem! Nem készül exportfájl, ha a program olyan hibákat talál az exportálandó adatokban, amelyek miatt a NYENYI program nem lenne hajlandó bedolgozni az adatokat. Bár a hibavizsgálat nem teljeskörű, a legfontosabb hibákat kiszűri. Hiba esetén készül egy lista, amelynek alapján a hibás tételek javíthatóak.

A levélhez mellékelt lemezen lévő bérszámfejtő program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvégezni:

1. Be kell tenni a kapott lemezt a megfelelő floppy meghajtóba, és ki kell adni az A:INSTALL vagy a B:INSTALL parancsot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS Indítópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhető az AMICUS ügyviteli programcsomag telepítése panelben.
2. Meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programot felmásolni (általában a C: winchester).
3. Sikeres telepítés után a program a szokásos módon indítható.

A program használatához jó munkát kívánunk!

Budapest, 2005. március 18.
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