
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 
16.25-ös változatát. A program az alábbi újításokat tartalmazza: 
 
1. Új funkcióként megjelent a Könyvelés — Információs listák — Bizonylatok listája menüpont alatt elérhetı 

szőrıképernyın a fordított ÁFÁ-s bizonylatok szőrésének lehetısége. Ennek azért van jelentısége, mert a 
bejövı, fordított ÁFÁ-s bizonylatok – értelemszerően – nem szerepelnek az ÁFA analitikában, ezért azok 
visszaellenırzése ott nem megoldható, ellenben a bizonylat lista erre a feladatra kiválóan megfelel. 

2. Figyelem! Bizonylat rögzítésekor – a gyorsabb rögzítés érdekében – a bizonylatfej automatikusan meg-
örökli az elızıleg rögzített bizonylat fejének legtöbb adatát; a fordított ÁFA megjelenése óta a fordított 
ÁFA kapcsoló értékét is. Ha az elızı bizonylat fordított ÁFÁ-s volt vagy rögzítés közben Ön véletlenül 
Igen-re állította a fordított ÁFA kapcsolót, akkor könnyen elıfordulhat, hogy sorozatban fordított ÁFÁ-s 
bizonylatok kerülnek az adatbázisba. Mivel már több ilyen tévedéssel találkoztunk, ezért a program jelen 
változatától kezdve a fordított ÁFA kapcsoló minden bizonylat rögzítésekor Nem-re állítódik! Ezt indokol-
ja az is, hogy a fordított ÁFA körbe tartozó gazdasági események köre a fordított ÁFA bevezetése óta sző-
kült. Javasoljuk, hogy az – esetleg tévesen, fordított ÁFÁ-s bizonylatként rögzített – bizonylatok áttekinté-
se érdekében kérjen le egy bizonylat listát az elızı pontban részletezettek szerint. 

3. Az áruanalitika listában a júliusi ÁFA kulcs bıvítéskor a nyitó adatok az 5%-os oszloptól kezdve balra 
elcsúsztak. A hibát javítottuk. 

 
A levélhez tartozó egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak megfelelıen kell elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek programjaink: a telepíteni kívánt program hivatkozására 
kattintva, engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni programjainkat, interne-
tes honlapunkon a floppys hivatkozásra kattintva automatikusan elindul a telepítı program floppyra írása 
(Önnek csak az üres floppy lemezt kell a számítógépbe helyeznie). A lemez megírása után azt be kell tenni 
a megfelelı 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 elvégezhetı 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 továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2009. október 19. 
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