
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer egyszeres könyvviteli 
programjának 2011. évi 18.00-ás, valamint az AMICUS Indítópult 12.00-ás verziószámú változatát. 
Amennyiben Ön MS-Windows alól használja programjainkat, úgy elıször az Indítópultot telepítse fel, 
majd abból a többi programot. Az Indítópult telepítésének menete: 

1. Indítsa el a Windows-t (Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, W7). 
2. Lépjen ki minden futó programból, különösen az AMICUS Indítópult korábbi változatából. 
3. Indítsa el Internet böngészıjét, és a http://www.softartstudio.hu honlapon a 2011. évnél kat-

tintson az AMICUS Indítópult feliratra. Engedélyezze a honlapról való futtatást (általában a 
Megnyitás vagy Open feliratú gombra kattintva). Ha a mentést választja, akkor célszerően az 
Asztalt adja meg a mentés helyeként, ahol egy Setup.exe nevő ikon jelenik meg. Erre az ikonra 
kattintva elindul az AMICUS Indítópult telepítése – sikeres telepítést követıen a Setup ikont le-
törölheti. 

4. Az AMICUS Indítópult telepítı programjában kattintson a Start gombra. 
5. Sikeres telepítést követıen az Indítópultot a szokásos ikonnal indíthatja el. 

 
 
A 2011. évi, 18.00 verziószámú egyszeres könyvviteli program szerves folytatása a 2010. évi válto-
zatnak. A programváltozatot elsısorban a havi ÁFA bevallók munkájának megkönnyítésére ajánljuk, 
de természetesen a könyvelési munkát bármely vállalkozásra el lehet vele kezdeni. A program még 
nem tartalmazza az APEH ÁNYK program 1165-ös nyomtatványt kitöltı csomagjához adatokat átad-
ni képes export modult; azt a program következı változatával küldjük majd meg. 
 
Az egyszeres könyvviteli program – a 2009-rıl esetlegesen még áthúzódó számlák miatt – egyelıre 
kezeli a korábbi 20%-os ÁFA típust. 2008-tól megszőnt a bolti különleges ÁFA, de a program – a 
2007-rıl vagy még korábbról áthúzódó számlák miatt – egyelıre szintén kezeli még azt. Mivel nem 
levonható és arányosítandó ÁFÁ-s bizonylat rögzítésekor az ÁFA kódok (N3, N2, N1 ill. A3, A2, A1) 
alapján nem látszik, hogy hány százalékkal számol a program (míg pl. sima levonható ÁFA esetén a 
kód egyértelmően eligazít: 25 = 25%, 18 = 18%, 5 = 5%), mindenképpen ajánljuk, hogy „preparálja 
ki” (készítse elı) azokat a jogcímeket, amelyeknél ÁFA elıfordulhat. Ez annyit jelent, hogy a Nyi-
tás—Jogcímek karbantartása menüpontban egyesével be kell lépni a szükséges jogcímekbe, és be kell 
állítani a jellemzı ÁFA típusokat (célszerően úgy, hogy az adott jogcímnél alkalmazott ÁFA típusok 
gyakorisági sorrendben legyenek megadva). Így lényegesen gyorsabb az évközi rögzítés, és a hibázás 
esélye is kisebb. 
 
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha egy számla kiállításának kelte és a teljesítés kelte eltér 
egymástól, akkor minden esetben — de legalább akkor, ha az eltérés ÁFA megállapítási idıszak határt 
is érint — a programban a teljesítés keltét kell berögzíteni a számla kelteként is, és a számlára ezt 
kézzel rá kell írni! 
 
A program az elızı évi 17.30-as változattal felvitt nyitott (vevıi-, szállítói- és elszámolás jellegő) 
számlákat, a partnereket, az eszközöket, a bankokat és pénztárakat, a költséghelyeket valamint a cégek 
alapadatait a Nyitás—2010-es év folytatása menüpontban automatikusan átemeli.  
Figyelem! Az eszközök csak akkor jönnek át korrekt nettó értékekkel, ha azokba a 2010-es 
programban bejegyzi a 2010. évi tényleges értékcsökkenést! Ez megtehetı kézzel illetve a 2010. 
évi program 17.30-as változatában a záró adatok elıállításával. A záró adatok elıállítása nélkül 
semmiképpen se emeljen át adatokat 2010-rıl!  
 
A program átemeli a zárókészlet adatokat is, azonban felhívjuk a figyelmet az esetlegesen (a jövedéki 
adó mértékek változása miatt) szükségessé váló készletkorrekciókra. 



Szintén átjönnek az elızı évrıl a jogcímek és azok szinonimái. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a jogcímekhez beállítható jellemzı ÁFA típusok (ld. Nyitás—Jogcímek karbantartása menü-
pont) esetleg elévülhettek, ezért azokat át kell nézni. 
 
Az elızı évi adatok átemelésére csak akkor van mód, ha üres cégbe (nincs még könyvelési bizonylat, 
partner, eszköz a cég adatállományában) történik az átemelés. Azaz, ha Ön az adott céget elkezdi 
könyvelni, akkor utólag már nem lehet a fenti adatokat a programmal automatikusan átemeltetni az 
elızı évi adatokból, hanem ezt a mőveletet kézzel kell majd elvégezni. Ezért javasoljuk, hogy nézze át 
az adott cég 2010. évi könyvelését, készítse el a 17.30 verziószámú programmal a záró adatok elıállí-
tását (ezzel kapcsolatban ld. a 17.30 változathoz írt levelünket), mentse le az adatokat, a 18.00-ás vál-
tozattal emelje át azokat, majd – az átemelt adatok leellenırzése után – mielıbb mentse le azokat 
(legalább két példányban!) a Szerviz menü Mentés pontjában! 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a programban be kell állítani egyrészt a felhasználó adatait (Szerviz—
Beállítások—Felhasználó adatai), másrészt a kimeneteket (Szerviz—Beállítások—Kimenetek beállítá-
sa). Ez utóbbi azért is fontos, mert az elızı évi beállításokat a program nem emeli át, így az alapbeál-
lítások jutnak érvényre. Mindenképpen javasolt itt beállítani a nyomtató típusát, a laphosszt (az egy 
lapra írható sorok számát), az aktív kódlapot, LPT1-tıl eltérı nyomtatási útvonal esetén a nyomtató 
kaput, valamint érdemes a listázó funkció számára az alaphelyzetben felkínáltnál nagyobb felbontást 
beállítani (célszerő valamelyik automatikus nagyfelbontást választani, bár egyes számítógépeken le-
het, hogy a többi beállítási mód ad megfelelı képet; ilyen esetben, igény szerint, a betőméretet is állí-
tani kell). 
A levélhez tartozó 18.00-ás verziószámú egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak 
megfelelıen kell elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek programjaink: a telepíteni kívánt program hi-
vatkozására kattintva, engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni 
programjainkat, internetes 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 programcso-
mag telepítése panelben. 

2. Meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programot felmásolni (általában a C: win-
chester). 

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, 2011. február 10. 
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