
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
FIGYELEM! 2006. november 1-től cégünk a 06-21-214-8868 telefonszámon is elérhető. Ennek előnye, hogy a számot 

T-Com és Invitel területről helyi tarifánál is olcsóbban lehet hívni. A Hungarotel és a Monortel ezt a szolgáltatást 
nem támogatja, így a 29, 32, 66, 68, 89, 95 előhívószámú körzetekből a szám nem elérhető. 

 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 12.25-ös és bér-
számfejtő programjának 11.25-ös számú változatát. A programok azonos módon regisztrálhatóak az alábbiak szerint 
(amennyiben Ön mindkét programot használja, úgy az alábbiakat mindkét programban, egymástól függetlenül el kell vé-
geznie!): 
1. A Szerviz—Beállítások—Felhasználó adatai menüpontban be kell írni a Felhasználó nevét. Ide azt a nevet kell beírni, 

amely név a program felhasználási szerződésben szerepel. Figyelem! Az ide beírt név szerepel (mint a lista készítője) 
minden listán, és ezen a néven a regisztráció után már nem lehet változtatni, tehát a mező pontos kitöltésére nagy figyel-
met kell fordítani! Amennyiben az Ön számítógépén az ékezetes betűk rögzítése nem megoldott, és emiatt a Felhasználó 
neve nem megfelelően szerepel a képernyőn, kérje segítségünket telefonon! 

2. A Szerviz—Beállítások—Gépazonosító küldése menüpontba belépve a Felhasználó neve még módosítható. A Gépazono-
sító név mezőbe bármit be lehet írni (jelentősége csak több számítógép esetén van). Fontos viszont, hogy ha több gépen 
használja az adott programot, akkor minden egyes gépen MÁS-MÁS gépazonosítót adjon meg. Ha Ön korlátlan számú 
vállalkozás könyvelésére és/vagy bérszámfejtésére használja az adott programot, akkor a Számítógép típusa mezőben 
ME Mellékgépet állítson be. Nem korlátlan esetben minden egyes vállalkozást az adott programmal nyilvántartásba kell 
majd vennie. A nyilvántartásba vételt CSAK EGYETLEN számítógépen, az ún. főgépen végezheti el (akkor is, ha Ön 
egyébként több gépen dolgozik). Figyelem! A főgép státusz megváltoztatására a későbbiekben már nem lesz mód! El 
kell tehát döntenie, hogy melyik lesz a főgép, majd ezen a számítógépen a Számítógép típusa mezőben válasszon FO Fő-
gépet, az esetleges továbbiakon ME Mellékgépet. Megjegyezzük, hogy több gép esetén lehetőség van arra, hogy az egy-
szeres könyvviteli program számára ne ugyanazt a gépet jelölje meg főgépként, mint a bérszámfejtő program számára. A 
főgép és a mellékgép státusz egyébként kizárólag az előbbiekben részletezettek szempontjából érdekes, ezeken túl sem-
milyen más kérdésben nincs jelentősége (azaz: a mellékgépen is pontosan ugyanazok a funkciók használhatók, mint a 
főgépen). 

3. Lehetőség van arra, hogy a gépazonosító jel(ek)et tartalmazó AMI2006.RGF fájl egy Ön által megadott könyvtárban 
(mappában) képződjön, és onnan azt az Internet segítségével eljuttassa hozzánk az info@softartstudio.hu elektronikus 
levélcímre. Ehhez a Küldés módja mezőben F2-t nyomva ki kell választani az Egyéb helyre opciót, majd az Egyéb helyre 
mezőben meg kell adni a könyvtár helyét (alaphelyzetben a program a C:\ könyvtárat ajánlja fel). A könyvtár megadásá-
nál a „\” jel helyett a normál per jel („/”) is használható. A képződött AMI2006.RGF fájlt az elektronikus levél mellék-
leteként kell a levélhez csatolni. Több számítógép használata esetén javasoljuk, hogy a floppy lemezes regisztrációt 
válassza az alábbiak szerint, majd a floppy lemezen lévő AMI2006.RGF fájlt adja meg az elektronikus levél mellékle-
teként. Kérjük, hogy mellékletként csatolja az AMI2006.RGF fájlt, ne pedig a tartalmát írja be a levélbe. Az ekkor ke-
letkező gépelési hibák ugyanis lehetetlenné teszik a regisztrációt, melynek ilyetén meghiúsulásáról külön értesítést nem 
küldünk! 
A floppy lemezes regisztrációhoz a Küldés módja mezőben F2-t nyomva ki kell választani a megfelelő floppy meghajtót. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy alaphelyzetben floppy lemezen vagy elektronikus levélen keresztül végezzük a regisztrációt, 
és csak rendkívüli esetben fogadjuk el a kinyomtatott regisztrációs lapokat. A floppy lemezes regisztráció menete: 

a.) Gépről gépre haladva végezze el a 2. pontban leírtakat úgy, hogy ha FO Főgépet is beállít, akkor ehhez a géphez 
üljön majd le utoljára. 

b.) Készítsen elő egy (lehetőleg) üres, formázott, írható floppy lemezt. Amennyiben az egyszeres könyvviteli és a bér-
számfejtő programot is regisztráltatja, úgy mindkét programhoz használhatja ugyanazt az egyetlen lemezt. 

c.) Helyezze be az első gépbe a floppy lemezt. 
d.) A „Gépazonosító küldése” ablakban nyomott F9 hatására a gépazonosító jel a floppy lemezre íródik. 
e.) Több számítógép esetén vigye végig a floppy lemezt a gépek között úgy, hogy utoljára kerüljön a FO Főgépnek 

megjelölt gépbe. Amennyiben több gépet is FO Főgépnek jelölt meg, úgy a program ezt érzékeli, és lehetőséget ad 
arra, hogy a korábbi gépekhez rendelt főgép státuszokat mellékgépesre változtassa. 

Természetesen mód van arra, hogy minden egyes gépről külön-külön floppy lemezen küldje el a gépazonosító jeleket, de 
ezt nem javasoljuk. Ugyanis, ha több lemezen is van főgép státusz, úgy külön visszajelzés nélkül önkényesen választjuk 
ki, hogy melyik gép lesz a fő gép, és ezen utólag nem tudunk változtatni! 
Rendkívüli esetben mód van arra, hogy nyomtatott formában, ún. regisztrációs lapon küldje el a gépazonosító jelet. Eh-
hez a „Gépazonosító küldése” ablakban a Küldés módja mezőben a NY Nyomtatva módot kell kiválasztani. F9 hatására a 
képernyőn megjelenik a program regisztrációs lapja, amelyet szintén F9-cel ki lehet nyomtatni. Figyelem! A regisztráci-
ós lapon hozzánk eljuttatott gépazonosító jeleket nem a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe! A regisztrációs la-
pokat a floppy lemezes és az elektronikus leveles regisztrációk után dolgozzuk csak fel. 



4. A gépazonosító jel(ek)et tartalmazó floppy lemez / fájl / regisztrációs lap(ok) előállításának fentebb vázolt műveletét 
minden olyan — a Felhasználó tulajdonában lévő — számítógépen el kell végezni, amelyen az AMICUS programcso-
mag 2006-os változatát használni kívánja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyszeres könyvviteli és a bérszám-
fejtő programot külön-külön minden ilyen gépre regisztráltatni kell! Regisztráció nélkül a programok csak október 
31-ig fogadnak el adatokat. 

5. A floppy lemezt (illetve a regisztrációs lapokat) postán kell eljuttatni hozzánk az alábbi címre: 
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A floppy lemezen lévő AMI2006.RGF nevű fájlt természetesen mód van elektronikus levélben is eljuttatni hozzánk. 
Elektronikus levélcímünk: 

info@softartstudio.hu 
 
Kérjük, hogy egyéb elektronikus levélcímeinkre ne küldjön regisztrációs fájlt, mert azok visszaküldését nem garan-
táljuk! Elektronikus levél esetén Önnek a választ is elektronikus levélben küldjük meg. A visszakapott AMI2006.RGF 
fájl közvetlenül felhasználható a regisztráció elvégzésére, amennyiben a „Regisztráció fogadása” ablakban a Kódbevitel 
módja sorban az Egyéb helyről opciót állítja be, és az Egyéb helyről sorba az AMI2006.RGF fájl helyét írja be. 

6. A floppy lemezt posta fordultával küldjük vissza Önnek. (Regisztrációs lap esetén az ügymenet jóval lassabb is lehet!) 
Amennyiben nem a szokásos postacímre kéri a választ, úgy kérjük, hogy azt írásban külön jelezze. Telefonon csak kü-
lönleges esetben, ideiglenes jelleggel végezzük el a regisztrációt. 

7. Az adott program regisztrációja a Szerviz—Beállítások—Regisztráció fogadása menüpontban történik. A floppy lemezes 
és az elektronikus levélben visszakapott fájllal történő regisztrációt a gépek között bármilyen sorrendben el lehet végez-
ni. A program automatikusan felismeri, ha a floppy lemezen vagy a visszakapott fájlban az adott géphez tartozó regiszt-
rációs kód szerepel, és az F9 lenyomására a regisztrációt automatikusan el is végzi. Amennyiben kézzel, a visszakapott 
regisztrációs válaszlapról végzi a regisztrációt, úgy a regisztrációs kód begépelése után a képernyőn látható adatokat az 
F9-cel kell rögzíteni. 

8. Ezt a pontot csak akkor kell elolvasnia, ha nem korlátlan számú vállalkozás könyvelésére és/vagy bérszámfejtésére hasz-
nálja az adott programot. A program regisztrálása után Önnek egyenként nyilvántartásba kell vennie azokat a vállalkozá-
sokat (és csak azokat!), amelyeket élesben kíván használni. A próbálkozásként megnyitott vállalkozások továbbra is 
használhatók a regisztráció nélküli időkorláton belül. Amennyiben az adott vállalkozást élesben kívánja könyvelni 
és/vagy számfejteni, úgy a Szerviz—Beállítások—Cég regisztráció menüpontba kell belépni, ahol a nyilvántartásba vételt 
Ön kezdeményezheti. A nyilvántartásba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a vállalkozás neve és adószáma jól van-e 
megadva, mert utána ezeken az adatokon nem lehet változtatni! Figyelem! Ha egy adott céget nyilvántartásba vett, az 
eggyel csökkenti a még nyilvántartásba vehető cégek számát, és a nyilvántartásból többé nem törölhető ki! 

 
A levélhez mellékelt lemezen lévő egyszeres könyvviteli és vállalkozói 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 paran-
csot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS Indítópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhető az 
AMICUS ügyviteli programcsomag telepítése panelben. 

2. A telepítő programban ki kell választani, hogy melyik programot kívánja feltelepíteni. 
3. Meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programo(ka)t felmásolni. Amennyiben Ön mindkét programot 

használja, úgy először az egyszeres könyvviteli program helyét kell megadni (ált. C-winchester), majd a telepítés után 
ugyanez a művelet következik a bérszámfejtő programmal kapcsolatban. 

4. Sikeres telepítés után a programok a szokásos módon indíthatók. 
 
A programok használatához továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
Budapest, 2006. november 3. 
 
     Tisztelettel: 

 
 

         Landenberger Gábor 


