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	Az ElitCONTO 2017 könyvelő rendszer letölthető programfrissítése többek közt az alábbi fejlesztéseket is tartalmazza:
	2018. július 1-től kerül bevezetésre az Összesítő jelentésben a számlák ÁFA tartalmának 100 000 forintos értékhatára, addig továbbra is marad az 1 000 000 forintos értékhatár. 2018. július 1-től az Összesítő jelentés adattartalma várhatóan jelentősen kibővül, mely időponttól (a tervezet szerint) a jelentésnek tartalmaznia kell a kibocsátott számla teljes tartalmát. Jelenleg még nem tudjuk pontosan, hogy a továbbiakban mely kiegészítő adatokat kell majd könyvelés közben megadni.
	Az integrációs modul (számlázó rendszerek számláinak feladása és automatikus lekönyvelése a könyvelő rendszerbe) és a feladási adatbázisok módosultak. A tovább fejlesztett integrációs modul használata esetén az eddigieken túl lehetőség van a partnerek csoportos adószámának kezelésére, a fizetendő és a levonható ÁFA besorolásának megadása mellett az adott könyvelési tételben rögzített fordított ÁFA-s termékek vámtarifaszámának, megnevezésének és mennyiségének megadására is. Módosított számla esetén lehetőség van a feladásban megadni az előzmény számla sorszámát, keltét, teljesítésének dátumát, az adóalap és az adó összegét. A fent említett adatok szükségesek a 1765-ös nyomtatvány XML formátumba történő elkészítéséhez is.
	Windows 10 használata esetén egy automatikus Windows frissítés óta a könyvelő rendszer főablakának kicsinyítés és nagyítás nyomógombja csak akkor működik, ha ezeknek a nyomógomboknak a jobb alsó részére kattintunk. Az ablak nagyítás funkciót úgy is elérhetjük, ha a könyvelő rendszer főablakának címsorára duplán kattintunk. A kicsinyítés (tálcára küldés) funkciót pedig úgy, hogy a címsorra az egér középső gombjával kattintunk. Ha nincs az egéren középső nyomógomb (vagy az egérgörgő nem kattintható), akkor a címsorra a jobb egérgombbal kell kattintani, majd a megjelenő menüben a „Kis méret” menüpontot kell kiválasztani.
	A könyvelt cégek cégadatainál megjelent egy új Egyéb mező, amelyre kattintva az adott céggel kapcsolatban akár hosszabb szöveges feljegyzés is készíthető.
	Az előző évi partnerek áthozatalakor megjelenő kiírás módosult.
	Az Analitika  > Vevő (Szállító) Analatika a Folyószámlából  > Behajtási Költségátalány (40EUR) menüpontokban a vevőkkel és a szállítókkal kapcsolatosan a késedelmesen történt kifizetésekhez kapcsolódó 40 eurós követelések és tartozások listázásának algoritmusa módosult.
	A devizás folyószámla listázásának algoritmusa módosult.
	Kisebb technikai jellegű módosítások.

A programfrissítés menete:
	Kattintson a frissítő programot tartalmazó hivatkozásra, utána válassza a [Futtatás] nyomógombot, melynek hatására letöltődik és elindul a frissítő program.
	Kövesse a telepítő utasításait. A programfrissítés végrehajtódik a számítógépen.

A régi program visszaállítása:
	Ha a programfrissítéssel bármilyen probléma fordulna elő, a csere előtti állapot visszaállítása a könyvelő program alkönyvtárában található VISSZA.BAT segédprogram elindításával végezhető el.
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