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Demó verzió érvényessége: 2019.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: Nincs időkorlát
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: Nincs időkorlát
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2020.03.31.

Programrendelés 2019. évre
Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék
és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük,
amelyet nem tör meg az évváltás. 2019. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi
lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a
programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak
NOVITAX programot.
A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés
nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott
programhasználati szándékukat.

Programregisztráció
Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2019. évi is csak
demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2019. január és február keltezésű bizonylatokat fogad
el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2019. évi programokat is regisztráltatni
kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megﬁzetése.
2019-től új regisztrációs rendszert dolgoztunk ki!
A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó
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cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megﬁzetése, tehát ez
nem akadálya az azonnali regisztrálásnak.
A 2019-től bevezetett regisztrációs eljárásban nagyon fontos, hogy számítógépe az első cég át-,
vagy megnyitása előtt regisztrálva legyen. A nyitási folyamatba beépítettük a nyitandó cég
azonnali regisztrációjának lehetőségét, amely azonban csak regisztrált számítógépeken
használható.
A számítógép regisztrációjához az ilyen jogokkal rendelkezőnek be kell jelentkeznie a regisztrációs
ﬁókjába a főmenü „Regisztráció/Regisztrációkezelés bejelentkezéssel” menüpontban.
A nem regisztrált számítógépen át-, vagy megnyitott cégeket utólag, egyenként, külön munkával
lehet majd regisztrálni, ezt spórolhatják meg, ha a nyitási folyamatban regisztrálják
számítógépeiket és feldolgozandó cégeiket.
Az automatikus cégregisztráció lehetőségét az adatállományok visszatöltési folyamatába is
beépítettük.
Elképzelhető, hogy az új rendszer az első pillanatban túl bonyolultnak tűnik, és a bevezetés
évében okoz valamennyi többletmunkát, mint általában minden új rendszerre történő áttérés.
A jó hír viszont, hogy az egyszer regisztrált számítógépek és cégek az évváltásnál nem veszítik el
korábbi regisztrációjukat. Régi kérésüket valósítottuk meg azzal, hogy 2019-től nem szükséges
évente megismételni a regisztrációs eljárást.
Az új rendszerre való átálláshoz segítségüket és türelmüket most is köszönjük.
A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:
Regisztráció!
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Figyelem!
Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat
változtatni. Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és újra kell
rögzíteni az adatokat!!!
Cégnyitás/Gépi nyitás előző évből menüpontban nyitható át a már előző évről az adott vállalkozás.
Ha új céget kíván nyitni a felhasználnó, akkor továbbra is a Cégnyitás/Új cég nyitása menüpontban
kezdeményezheti.
Ha a felhasználó a Gépi nyitás előző évből választotta, akkor a törzsadatok átnyilnak.
Új cég nyitása adatok betöltésével menüpont használatával a könyvelőnél már megnyitott cégek
Intax-os megnyitása történik, csak egyszer használható.

Az INTAX programrendszer 20.05-ös változatának legfontosabb változásai a
következők:
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