SZÁMADÓ ügyviteli és könyvelő programok 1.12-es verzió frissítése - technikai információk

Ez a dokumentum a következő programok frissítését írja le 1.11-es verzióról 1.12-esre:
	SZÁMADÓ-01 ügyviteli alaprendszer,
	SZÁMADÓ-02 kisvállalkozói csomag,
	SZÁMADÓ-03 könyvelői csomag,
	SZÁMADÓ-11 könyvelő light,
	SZÁMADÓ-18 kisvállalkozói csomag plusz,
	SZÁMADÓ-19 könyvelői csomag
	SZÁMADÓ-22 könyvelő basic



A verziófrissítés megkezdése előtt mindenképpen készítsen biztonsági másolatot az adatairól!
A verziófrissítés megkezdése előtt gondoskodjon kb. akkora szabad tárhelyről, mint amekkorát a SZÁMADÓ rendszer összesen elfoglal!
Hálózatos változat esetén bizonyosodjon meg róla, hogy egyik munkaállomáson sincs betöltve a SZÁMADÓ! 
Az új verzióval TILOS visszamenteni a korábbi szoftver változatok által kimentett adatokat! Ha egy ilyen mentés visszaállítás mégis elkerülhetetlen kérje ügyfélszolgálatunk segítségét.
Amennyiben ügyfélszolgálatunk segítségét szeretné igénybe venni a komplett verziófrissítési feladat elvégzéshez, szívesen állunk rendelkezésére az árlistánkban (http://www.szamado.hu/arlista) megadott óradíjak szerint! 
A speciális, egyedi programváltozattal rendelkező ügyfeleink mindenképpen kérjék ügyfélszolgálatunk segítségét az átálláshoz!
A SZÁMADÓ-02 kisvállalkozói csomag, és a SZÁMADÓ-18 kisvállalkozói csomag plusz programokkal rendelkező ügyfeleink mindenképpen konzultáljanak ügyfélszolgálatunkkal az átállás előtt!
	Töltse le a http://www.szamado.hu/letoltes oldalról a „SZÁMADÓ ügyviteli és könyvelő programok 1.12-es verzió frissítése” cím alalatt található INSTALL.EXE nevű állományt. (Ha nincs Internet hozzáférse, CD-n  is kérheti ügyfélszolgálatunktól.) 
	Indítsa el a letöltött INSTALL.EXE programot.
	A megjelenő ablakban válassza „A meglévő 1.11-es változat frissítése 1.12-re” funkciót.
	A következő ablakba be kell írnia a jogosultságát igazoló jelszót.  Ezt a jelszót a Hírlevéllel havonta küldött Elszámolási lapon találja meg „Internet kód” néven, de lekérheti a SZÁMADÓ Ügyfélkapu oldalán is, a http://www.szamado.hu/ugyfelkapu címen amennyiben érvényes szerződéssel rendelkezik, valamint nincs lejárt, kifizetetlen számlája.
	Ezután elindul a frissítés. A cégek számától és az adatmennyiségtől függően ez néhányszor 10 perc, vagy akár néhány óra is lehet. Ha valamilyen hibaüzenet jelenik meg, vagy hosszú ideig nem változik a képernyőn semmi, akkor újra meg lehet próbálni a verziófrissítést, ezzel önmagában kárt vagy adatvesztést nem lehet okozni. Amennyiben továbbra is fennáll a jelenség, kérje ügyfélszolgálatunk segítségét.
	Sikeres lefutás egy „Telepítés elvégezve” feliratú ablak jelenik meg. Ha menet közben valami olyan helyzet állt elő, amit a telepítő automatikusan nem tudott megoldani, akkor „Az ellenőrzés közben legalább egy nem javítható hiba volt.” üzenet jelenik meg, ilyenkor szintén célszerű az ügyfélszolgálattal felvenni a kapcsolatot.
	Hálózatos változatnál csak egy munkaállomáson kell elvégezni a verziófrissítési eljárást, a többieken viszont el kell indítani ugyanezt az INSTALL.EXE programot, és „Hálózatos telepítés - Csak munkaállomás” üzemmódban kell lefuttatni!

Az 1.12-es SZÁMADÓ elindítható.

