
Kérjük és javasoljuk, hogy olvassa végig hírlevelünket, mert az Ön által használt szoftverek üze-
meltetésével kapcsolatos fontos információkat és kedvezményes lehetőségeket  tartalmaz.

A hírlevél tartalmából:

1. A DOS alapú programjaink forgalmazásának megszűnése - kedvezményes áttérési
lehetőség  Windows alapú szoftvereinkre

2. A Windows alapú Bér 2000 program megjelenésével kapcsolatos információk
3. EU csatlakozás előtti “amnesztia”. Az egy gépre vásárolt szoftverek több gépes

használatának legalizálása
4. Újdonságunk, a Riport Generator program rövid bemutatása.
5. Felmérés alapfokú Windows ismeretek tanfolyamhoz

1. Az Infotéka Kft ez év elejétől már nem forgalmazza öt korábbi DOS alapú szoftverét. Ezek: Nap-
ló 2000, Számla 2000, Számla  Iparos, Autó 2000, Számla FX Iparos. A kivezetett programok jogsza-
bálykövetését még egy évig folytatjuk (2004. végéig), utána már csak az esetleges adatállomány sé-
rülések javítását tudjuk vállalni (ha javítható).

2004 május  1-től újabb DOS alapú programok forgalmazását szüntetjük meg. Tulajdonképpen
ezután már csak  két DOS alapú program marad, amit még értékesítünk. Ezek a Bér 2000, és a
Magánnyugdíjpénztár. Terveink szerint ezt a két programot is csak addig forgalmazzuk, amíg meg nem
jelenik a Windows alapú Bér 2000 programunk. (Ami tartalmazni fogja a Magánnyugdíjpénztár mo-
dult is.)  A kivezetett szoftverek követését természetesen egy évig még biztosítjuk. A kivezetés időpont-
ját követően szoftverkövetési szerződést nem lehet kötni a már nem forgalmazott programra, illetve a
megkötött klubtagság sem vonatkozik rá!

A DOS alapú program forgalmazás megszüntetésének számos oka van. Két-három éve drasztiku-
san csökken a kereslet  DOS-programjaink iránt és korábbi DOS felhasználóink közül is sokan áttértek
már a Windows alapúakra kihasználva az áttérési kedvezményeket.    Felhasználóink szoftverüzemel-
tetési lehetősége  a DOS platformon egyre inkább beszűkül. Ennek oka, hogy az operációs- és fejlesz-
tő rendszerek, valamint a  hardver eszközök gyártói egyre inkább Windows-kompatibilis szoftvereket
fejlesztenek és Windows-kompatibilis eszközöket gyártanak. (Számos ügyfelünk jelentkezik pl. olyan
problémával, hogy DOS alapú programjainkat használja, de csak Windowsban nyomtatni tudó nyom-
tatót vásárolt.)  Ezt a tendenciát cégünknek is tudomásul kellett venni. Ezért fejlesztettük ki Windows
alapú integrált ügyviteli programjainkat, melyekkel  a legkorszerűbb eszközökön -  és minden 32 bites
Windows operációs rendszeren (95/98/NT/ME/2000/XP) hatékony  munkaeszközt kínálunk ügyfele-
ink számára szóló gépen és hálózatos rendszerben egyaránt.

Tisztelt Partnerünk!
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A jelenleg még DOS alapú programjainkkal dolgozó ügyfeleink számára folyamatosan biztosítjuk
a Windows alapú programjainkra történő áttérés lehetőségét! A kedvezményes áttérés árai a kö-
vetkezők:

Infotéka User Klub tagjainknak az áttérés a legkedvezményesebb! Az áttérés egy DOS alapú prog-
ramról  Windows alapúra a Windows alapú program  árának 50%-a!  Kulcsszavas programmal rendel-
kező nem klubtag felhasználónak az áttérés a Windowsos program árának kb. 65%-a.  Régi kulcsleme-
zes programmal rendelkező felhasználó esetén az áttérés a  Windowsos program  árának kb. 80%-a.

Amennyiben él a kedvezményes lehetőséggel, és egy vagy több DOS alapú programjával a Win-
dows alapúra való áttérés mellett dönt, kérjük küldje vissza kitöltve a mellékletben található “DOS-
Windows áttérés lap”-ot. (Fax: 452-1054, 1138 Bp., Váci út 161.)Az áttéréshez nyilatkozatra szolgáló
nyomtatványt fogunk küldeni.

Tájékoztatásul mellékeltük a 2004 december 31-ig érvényes Windows alapú szoftvereink árlistáját,
amely a szoftver árakon kívül tartalmazza szolgáltatásaink árát is. Amennyiben rendelkezik internet
eléréssel, a www.infoteka.hu honlapunk megtekintését is javasoljuk, ahol a demo verziók letöltésén
kívül bővebb információhoz juthat termékeinkről, szolgáltatásainkról. Előzetes időpont egyeztetést kö-
vetően (Tel.: 452-1050)  ingyenes bemutató keretében biztosítunk alkalmat arra, hogy a Budapest,
Váci út 161. szám alatti bemutató termünkben kulturált környezetben, igényes technikai feltételek mel-
lett ismerhesse meg az Önt érdeklő szoftvert, illetve szívesen tájékoztatjuk az  Önhöz legközelebbi
viszonteladónkról, ahol hasonlóan kedvező feltételekkel vásárolhatja meg az Infotéka termékeket!

2. A Windows alapú Bér 2000      programunk várhatóan a második félév elején jelenik meg. A bel-
ső tesztek után most partnereink tesztelik valós adatokkal. Alaposan kipróbált, megbízható  szoftvert
szeretnénk kiadni kezünkből.  A Windows alapú Bér 2000 tartalmazza a Magánnyugdíjpénztár modult
is.     Mivel a Windows alapú Bér 2000 megjelenésének időpontjától nem forgalmazunk DOS alapú Bér
2000 programot, 2005 januárjában utoljára készítjük el a szokásos újévi teljes bér paraméterezést a
DOS alapú alkalmazáshoz.

A 2005. januári DOS  alapú Bér 2000 paraméterezés tartalmazni fogja a 2004-es listákat, paramé-
tereket és a 2005-ös paramétereket is. Tehát Bér 2000 programot már nem adunk el január 1-től, de
végig lehet még számfejteni vele a 2005-ös évet.   2006 januárjában azonban már csak a 2005-ös
adatközlésekhez szükséges paraméterezéseket készítjük el. A továbbiakban csak a Windows alapú
Bér 2000 programot követjük.

3. Elég gyakran jut tudomásunkra, hogy az egy gépre megvásárolt szoftvereinket egyes ügyfe-
leink több gépen használják. Ezzel a szoftverek használatát szabályozó Licenc  és garanciaszerződés
2. pontja sérül. Mivel az EU-csatlakozás után az illegális szoftver használat elleni küzdelem fokozódása
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biztosra vehető, - ez az ellenőrzések számában is megmutatkozik majd - azon felhasználóinknak, akik-
nél fennáll ez a helyzet, de legalizálni szeretnék a szoftvert több gépes használatra ajánljuk a kedvez-
ményes, következmények nélküli     “amnesztia”     szoftver licenc lehetőséget.

Ennek az a lényege, hogy az  egy példányban vásárolt szoftver második, harmadik, stb. gépen való
törvényes használatához kedvezményes árú licenc vásárlást teszünk lehetővé. Ha egy felhasználó
egy második gépre kívánja legalizálni a szoftver használatát, akkor az eredeti árnak mindössze az
50%-áért biztosítunk ehhez jogot. Ha egy harmadik gépen történő használatot is szeretne, akkor ez
már csak az eredeti ár 30%-a, minden további gépen való használat pedig 10%-a. A több gépes hasz-
nálathoz a szükséges licenc engedélyeket megvásárolhatja a mellékelt megrendelő szelvény vissza-
küldésével. (Fax: 452-1054, 1138 Bp., Váci út 161.)

Figyelem! A több szóló gépen történő  szoftverüzemeltetés nem tévesztendő össze a hálózatos
alkalmazásokkal, amelyeket eleve 2-,  5-,  vagy 10 munkahelyes hálózati használatra értékesítjük.

4.4.4.4.4. Az Infotéka Kft új Windows alapú szoftvere a Riport Generator. Május elsejétől forgalmazzuk.
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk!

Ha megkérdezünk egy könyvelőt, mit szeret legkevésbé a könyvelésben, akkor nagy valószínűség-
gel azt fogja válaszolni, hogy a kiegészítő melléklet elkészítését. De legalább ennyire nehéznek fogják
tartani a többi egyedi kimutatás elkészítését is, mint például az eszköztükör összeállítását is. Jelenleg
a legtöbb könyvelő különböző táblázatkezelő és szövegszerkesztő programokat használ az analitikus
kimutatásai elkészítéséhez, tehát például a főkönyvben rögzített adatot, még egyszer berögzíti egy
másik, például egy táblázatkezelő programba.

Mostantól sokkal egyszerűbben, közvetlenül az Infotéka Windows alapú Kontír 2000-, Tárgyi
Eszköz-, és a nemsokára megjelenő  Bér 2000 szoftverünkben tárolt adatokból készíthetjük el a
kimutatásainkat az Infotéka Riport Generator     programmal.  (A program jelenleg a Windows ala-
pú Kontír 20000 és Tárgyi eszköz program adatait képes közvetlenül elérni!). A szoftverrel többek
között, beadható formában készíthetjük el és nyomtathatjuk ki a mérlegünket, eredmény kimuta-
tásunkat.

A program alapverziója az éves beszámoló nyomtatványait, illetve egy olyan kiegészítő mellék-
letet tartalmaz, amely automatikusan kitölti önmagát, - például elkészíti a szükséges eszköztükröket -
a főkönyvben, illetve az eszközprogramban rögzített adatok alapján. A felhasználónak kizárólag olyan
információkat kell egyedileg rögzítenie a kiegészítő melléklethez, amelyeket az integrált rendszeren
belül sehol nem rögzített! Természetesen a felhasználó a szoftverrel saját egyedi kimutatásokat is lét-
rehozhat, és eltárolhat. Ha a kimutatáshoz szükséges adatokat a könyvelési rendszerében korábban
már rögzítette, nem kell azt újra megtennie!
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A program kezeléséhez az alapvető számítástechnikai ismereteken kívül alapfokú szövegszer-
kesztői- (pl. Word) és táblázatkezelői (pl. Excel) jártasság, gyakorlat szükséges.

Amennyiben érdeklődik a Riport Generator program iránt, a demó verziót letöltheti honlapunk-
ról, vagy kérésre ingyenes demó CD-t küldünk. Amennyiben óhajtja, a Budapest, Váci út 161. szám
alatti bemutatótermünkben ingyenes bemutatót tartunk időpont egyeztetést követően (Tel.: 452-
1050.).  A programnak kétféle verziója létezik. A maximum 5 dokumentum típus* előállítására al-
kalmas program ára  24 000 Ft +áfa, a tetszőleges számú dokumentum típus* előállítására alkal-
mas verzió ára pedig 36 000 Ft + áfa. Ha a Riport Generator szoftver megrendelése mellett
dönt, kérjük a mellékelt megrendelőszelvényt kitöltve visszaküldeni faxon, vagy postai úton. (Fax:
452-1054, 1138 Bp., Váci út 161.)

* Egy dokumentum típuson azt kell érteni, hogy ha  készítünk pl. egy kiegészítő mellékletet,
akkor azt az általunk könyvelt korlátlan számú cég részére tudjuk alkalmazni változó adattarta-
lommal.

5. 5. 5. 5. 5. Tapasztalatunk szerint számos ügyfelünknek okoz problémát  Windows alapú programjaink
használata során a Windows operációs rendszer nem kellő mértékű ismerete. Ez ott is  jelentkez-
het, ahol a megszokott DOS alapú programról állnak át  Windows alapú használatára.  Ezért ter-
vezzük, hogy igény esetén alapfokú Windows tanfolyamot  szervezünk, így próbálunk meg segíteni.

A  tanfolyam szervezéséhez igényfelmérést végezünk. Kérjük, ha részt kíván venni a tanfolya-
mon, akkor a mellékelt lap visszaküldésével szíveskedjen az igényt  jelezni!

További jó munkát kívánunk! Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
Tel.: (1) 452-1050

Budapest, 2004.04.28.

Tisztelettel:

Vida Imre
       ker. igazgató
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Alulírott ............................................. a(z) ....................................................... cég / vállalkozás nevében ezennel
nyilatkozom arról, hogy megrendelem az Infotéka Kft-től  postai utánvéttel a Riport Generator
programot. Klubtagoknak 10% kedvezmény!

A max. 5 dokumentum típus előállítására alkalmas verziót kérem.
Ára 24 000 Ft +áfa, +postaköltség.
A tetszőleges számú dokumentum típus előállítására alkalmas verziót kérem.
Ára 36 000 Ft +áfa, +postaköltség.

................................... 2004. ......  . .......

..............................................
     (cégszerű aláírás)

Alulírott ezennel nyilatkozom a ................................................. cég/vállalkozás nevében, hogy részt venné(n)k
egy  alapfokú Windows tanfolyamon.

Cégünktől várhatóan  ……  fő jelentkezne.

................................ 2004. ........ . ...... .

..............................................
     (cégszerű aláírás)

Szoftver megrendelő lap

Alapfokú Windows tanfolyam felmérő lap
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Alulírott ...................................................... ezennel jelzem a ................................................................ cég/vállalkozás
nevében, hogy szeretnék kedvezményes áron áttérni az alábbi DOS alapú program(ok)ról Windows
alapú program(ok)ra.

1.  ......................................................................... 2.  .........................................................................
3.  ......................................................................... 4.  .........................................................................
5.  .........................................................................

Az Infotéka Kft postai utánvéttel küldi a szoftver(eke)t. Kérem az alábbi címen / fax számon / e-mail
címen elküldeni az áttéréshez  szükséges információkat:

................................................................................................................

................................. 2004. ...... . .......

..............................................
     (cégszerű aláírás)

Alulírott ...................................................... ezennel jelzem a ................................................................ cég/vállalkozás
nevében, hogy mivel csak egy példányban vásároltuk  meg a  ……………………… szoftvert, de  ……..  gépen
használjuk, ezért  további ……..  gépen való használathoz kérjük a licencet.
Amennyiben több szoftvert használ megfelelő számú licenc engedély nélkül, akkor itt felsorolás szerűen
igényelheti a jogszerű használathoz szükséges kellő számú licencet.

Program név: ………….………………………………..…. Licenc  szám: …………..
Program név: ………….…………………………………... Licenc  szám: …………..
Program név: ………….…………………………………... Licenc  szám: …………..

................................. 2004. ...... . .......

..............................................
     (cégszerű aláírás)

DOS-Windows áttérési lap

Szoftver Licenc igénylő lap
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