
 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

 Házipénztár 

 Főkönyv

 Eszköz

Újdonság!! 

Minden  modulunk  kézikönyve  elérhető  a  szoftver  adott  moduljába  belépve,  F1  gomb

megnyomásával. 

Szeretnénk  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  minden  Armada  modulban  a

Karbantartás/Regisztráció menüpontban  megtalálható  a  kézi  regisztráció  teljes  menete,

vagyis a regisztrációs fájlok beolvasásának leírása.

Armada Házipénztár (verzió 2.02.63) 

Újdonság: A Házipénztár modulban mostantól elérhető az orosz rubel valutanem. A Karbantartás/

Valutaárfolyamok menüpontban  lehetősége  van  rögzíteni  az  orosz  rubelhez  a  aktuális  napi

árfolyamot. 
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A legördülő menü segítségével tudja kiválasztani a valutát, majd az [Új tétel] gomb megnyomásával

van lehetősége új árfolyamot rögzíteni a szoftverben. 

Armada Főkönyv (verzió:2.03.77) 

Újdonság: A Főkönyv modulban mostantól elérhető az orosz rubel  valutanem. A  Karbantartás/

Valutaárfolyamok menüpontban  lehetősége  van  rögzíteni  az  orosz  rubelhez  az  aktuális  napi

árfolyamot. 

A legördülő menü segítségével tudja kiválasztani a valutát, majd az [Új tétel] gomb megnyomásával

van lehetősége új árfolyamot rögzíteni a szoftverben. 

Armada Eszköz  (verzió:2.02.69) 

Újdonság: Új szűrési lehetőség létrehozása a Tárgyi eszköz nyilvántartó karton lekérdezésénél

Mostantól  lehetőség  van  egy  új  szempont  szerinti  szűrési  lehetőségre  a  Nyomtatás/  Eszközök/

Nyilvántartó kartonok menüpontban. 
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Létrehoztuk a  Leírt, nem kivezetett eszközök nevezetű szűrési lehetőséget, ahol kizárólag azokat a

kartonokat van lehetőség kinyerni, amelyeknek az értékcsökkenési leírások miatt a könyv szerinti

értékük  nulla,  vagy  maradványérték  megadása  esetén  a  maradványértéken  szerepelnek  a

nyilvántartásban.  Itt  nem jelennek  meg  a  kivezetett,  selejtezett,  vagy  eladásra  került  eszközök

kartonjai. 

Adatbázis mentések készítésének fontossága:

A RENDSZERES biztonsági  mentések készítése az adatbiztonsági feladatok egyik legfontosabb

eleme. Ha bármi történik a számítógépével,  akkor szükségessé válhat a rögzített adatok korábbi

állapotának visszatöltése. Egy felhasználói programra, nem lehet ráhagyni a biztonsági mentéseket,

mivel  amíg  egy  működő  számítógép  számára  elérhetőek  maradnak,  azok  nem  lehetnek

biztonságban. Ezért az Armada programrendszer nem végez automatikus biztonsági mentéseket!

Szeretnénk felhívni fokozott figyelmüket a RENDSZERES biztonsági mentések készítésére! Ezeket

a mentéseket semmiképpen sem a számítógép valamely meghajtójára készítsék, hanem egy külső

tárhelyre, például pendrive-ra. Javasoljuk, hogy a mentéseket a bérszámfejtési, könyvelési munkák

befejezését követően legalább HAVONTA készítsék el!!

A rendszeres  mentéseknek  köszönhetően  egy-egy  vírustámadás  vagy  számítógép  tönkremenetel

bekövetkeztével nem fognak az adatok elveszni, hiszen lesz adatbázismentés, mely visszatölthető

lesz! Ha szükségessé válik a visszaállítás, akkor csak az utolsó mentés után végzett adatfelvitelt kell
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bepótolni.

Az adatbázis mentés készítésének menete a következő:

- lépjen a 'Karbantartás/Biztonsági mentés készítése' menüpontba

- majd bal egér kattintással kérem válassza ki a menteni kívánt cégnevet és mellette szintén
bal egér kattintással a mentésre szánt évszámot egyaránt

- ezt követően a 'Mentés tetszőleges könyvtárba' sort szükséges kiválasztani és egy tetszőleges
mappába mentse az adatbázist.

Adatbázis mentések készítésére egy adott cég, adott évéről nyílik lehetőség!

Javasoljuk, hogy a korábbi rendszeresek mentéseket őrizzék meg legalább néhány hónapig, hogyha

csak később derülne ki az adatvesztés, akkor vissza lehessen térni egy jól működő állapothoz.

Budapest, 2019. november 8.

      Üdvözlettel:
Parallel Kft.
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A programok frissítése a következőképpen történik:
1. Indítópult

Indítsa el az Armada Indítópultot az ikonra való dupla kattintással.

2. Beállítások
Kattintson a Beállítás gombra,
majd válassza a Telepítés, 
Frissítés gombot!

3. Modul és frissítő fájl helyének kiválasztása
Válassza ki azt a modult, 
melyet frissíteni szeretne, 
majd kattintson az 
Internetről feliratra!

4. Változások és frissítés elfogadása
Ekkor megjelenik egy ablak, melyben a szoftvert érintő változások olvashatók.
Kattintson a Rendben-re!
A következő kérdés: „Valóban telepíteni kívánja …?”
Kattintson az Igen-re!

5. Telepítés befejezése
Amikor megjelent az a felirat, hogy „A frissítés sikeresen befejeződött”, kattintson a Rendben-re!

6. Indítópult visszaállítása
Kattintson a Vissza gombra!

7. Az új verzió használata
A frissített szoftver úgy indítható, mint eddig, az Armada Indítópultról.
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