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	A SigmaCONTO 2016 könyvelő rendszer letölthető programfrissítése többek közt az alábbi fejlesztéseket is tartalmazza:
	Módosultak a rendszerben a késedelmi pótlék listák. A késedelmi kamat mértékek 2008.01.01 és 2016.12.31 közötti időintervallumra vonatkozóan alapértelmezetten bekerültek a programba. (A késedelmi kamat mértéke a mindenkor aktuális jegybanki alapkamat kétszerese.) A listázás előtti adatbekérésnél a 2016.12.31 utáni időszakra vonatkozó késedelmi kamat mértékek adhatóak meg, ha ennél korábbi dátumra rögzítünk késedelmi kamat mértéket, akkor azt a rendszer figyelmen kívül hagyja.
	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 listázásánál választhatunk, hogy a listát partnerenként külön lapra vagy folyamatos listán kérjük.
	Beépítésre került a rendszerbe a 2016-os mikrogazdálkodói számlatükör, mérleg és eredménykimutatás. A frissítés lecseréli (felülírja) az ALAP mikrogazdálkodói számlatükröt, mérleget és eredménykimutatást. A frissítés után a megfelelő menüpontok lefuttatásával („A MIKROGAZDÁLKODÓI alap-számlatükör átmásolása egy cégnek”, „Az alap MÉRLEG minta átmásolása egy cégnek”, „Az alap Eredménykimutatás minta átmásolása egy cégnek”) azokat át lehet másolni a megfelelő cégnek.
	A folyószámlában a stornó tételeket a rendszer a továbbiakban rendezettnek tekinti, tehát azok a stornózott számla előírások, amelyekhez nem tartozik kiegyenlítő tétel, a továbbiakban nem jelennek meg a rendezetlen folyószámla listán, valamint (mivel már rendezett tételnek számítanak) a következő évi könyvelő rendszer nem hozza át az ilyen tételeket az előző évi rendezetlen tételek áthozatalakor. Az ilyen tételek rendezettségi státuszának megváltoztatásához le kell futtatni az Irattár  > Folyószámla javítás  > Vevő/Szállító számlák rendezettségének feloldása menüpontokat.
	A SigmaCONTO for DOS programban a rendezetlen számlák gyűjtésének algoritmusa módosult, nagy tételszám esetén. (Ha egy üzleti partnernek több, mint 4096 rendezetlen számlája van.)
	A programfrissítés feltelepíti a SigmaCONTO for DOS és a SigmaCONTO for Windows könyvelő rendszert is a számítógépre.

A SigmaCONTO for DOS egy olyan DOS alapú könyvelő rendszer, amely DOS és 32 bites Windows operációs rendszerek alatt használható. A SigmaCONTO for Windows egy olyan Windows alapú könyvelő rendszer, amely 32 bites és 64 bites Windows operációs rendszerek alatt használható, de a Windows alapú programokra jellemző grafikus felület helyett karakteres kezelő felülettel rendelkezik.
A programfrissítés menete:
	Kattintson a frissítő programot tartalmazó hivatkozásra, utána válassza a [Futtatás] vagy a [Megnyitás] 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.
Termékeinkkel további jó munkát kívánunk: Niara Kft.

