
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 
15.25-ös, módosított változatát. 

 
Újdonságok a programban: 

 
 Az egyszeres könyvviteli program Könyvelés—Zárási műveletek—Záró készlet menüpontjában meg-

jelent a zárókészlet felviteli lehetősége. Az itt felvitt adatokkal nyitja meg a 2009. évi egyszeres 
könyvviteli program a következő évet, illetve ezek az adatok szerepelnek majd a 0853-as bevallásban 
is, ezért célszerű a valós adatokat feltüntetni. Ha a végeges készlet adatok még nem állnak rendelke-
zésre, akkor természetesen érték nélkül is elvégezhető az átnyitás 2009-re. Ebben az esetben azonban 
nem lesz elég megadni a valós adatokat a 2008-as programban, hanem azokat egyúttal a 2009-es 
programban is fel kell majd rögzíteni. 

  
 A Könyvelés—Információs listák—Bizonylatok listája menüpontban lekérhető ellenőrző lista immáron 

költséghely szűréssel is elkészíthető. 
 

Az év végéhez közeledve egy igen fontos dologra hívjuk fel a figyelmet: egy mentés nem mentés! Minden 
egyes vállalkozásról készítsen mentést legalább két, egymástól független adathordozóra, és ezek egyike 
ne az évközben használt merevlemez legyen. A programból közvetlenül lehet floppyra menteni, de a merev-
lemezen lévő mentéseket megfelelő programmal CD-re vagy pen drive-ra is ki lehet írni. 

 
 
A levélhez tartozó egyszeres könyvviteli 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. 

 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyszeres könyvviteli program 2008. évi következő változata – amely 
tartalmazza az egyéni vállalkozók adóbevallásához tartozó modult – néhány nap múlva jelenik meg. 
 
 
A program használatához továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2009. január 30. 
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         Landenberger Gábor 
 


