
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtő programjának 
2007. évi 12.41-es, javított változatát. 
 
FIGYELEM! A 12.41-es programváltozatban kijavítottuk a 12.40-es változatba bekerült alábbi hibákat: 
 
1. A NYENYI legyűjtő algoritmus a nem kiegészítő tevékenységet folytató társasági tagok és egyéni vállal-

kozók esetén figyelembe veszi a TB törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint a járulékokat legalább a 
mindenkori tárgyhavi minimálbér alapján meg kell fizetni. A program 12.40-es változata ugyanakkor a 
megelőző havi minimálbér alapján dolgozott, ezért abban az esetben, ha a vállalkozó januárra nem vette ki 
legalább a minimálbért, a program járulékalapként 62 500 forinttal számolt a 2007. évi januári 65 500 fo-
rint helyett. A hibát javítottuk. 

 
2. Nyugdíjasok esetén bizonyos esetekben nem jelent meg járulékalap és járulék a legyűjtés végén. A hibát 

szintén javítottuk. 
 
Ha a fenti hibák valamelyike Önnél előfordult, elegendő csak az adott személy adatait újragyűjtetni a prog-
rammal. Ehhez a NYENYI adatok a 2007. évre menüpontba belépve nem kell teljes újragyűjtést kérni, hanem 
egy sorral lejjebb lépve meg kell adni, hogy kinek az adatait kell újragyűjteni (F2-vel ki lehet választani az 
adott személyt). A többi személy – esetleg utólagosan módosított – adata így változatlan marad. 
 
 
A levélhez tartozó 12.41-es verziószámú bérszámfejtő program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell 
elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetőek programjaink: a telepíteni kívánt program hivatkozásá-
ra kattintva, engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni programjainkat, in-
ternetes honlapunkon a floppys hivatkozásra kattintva automatikusan elindul a telepítő program floppyra 
írása (Önnek csak az üres floppy lemezt kell a számítógépbe helyeznie). A lemez megírása után azt be 
kell tenni 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 elvégez-
hető 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. 

 
Amennyiben a telepítéssel vagy a program használatával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérje 
segítségünket a Soft-Art forródróton. 
 
A program használatához jó munkát kívánunk! 
 
Budapest, 2008. április 22. 
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          Landenberger Gábor 


