infoMátrix | infoMátrix frissítés | üzemeltetői tájékoztató

Információk az infoMátrix 8.04.01. verziójáról
Kedves Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük, hogy megjelent az infoMátrix integrált vállalatirányítási rendszer legújabb, 8.04.01 verziószámmal
ellátott kiadása.
Az infoMátrix ezen verziója támogatja a TLS 1.2 protokollt, mely a NAV adatszolgáltatáshoz 2019.04.29. napjától
elengedhetetlen, így a frissítésnek a következő napokban meg kell történnie az Önök rendszerén is.
A TLS 1.2 protokoll biztosításához további információkat a Microsoft weboldalán találnak a Windows Server 2012,
Windows 7 Service Pack 1 (SP1), and Windows Server 2008 R2 SP1 rendszerekhez az alábbi linkre kattintva:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocolsin-wi
A NAV tájékoztatása alapján 2019.05.02. napjától kezdődően más - 1.1 verziójú - XSD sémadefinicióval szükséges adatot
szolgáltatnunk, ezen megoldást is tartalmazza a 8.04.01 verziójú infoMátrix.
További információkat a https://onlineszamla.nav.gov.hu weboldalon találhat a vonatkozó NAV adatszolgáltatás
változásokkal kapcsolatban.
Az infoMátrix 8.04.01 verziója az alábbi újdonságokat tartalmazza az általános stabilitási teljesítményjavításokon kívül:

Gépjárműkereskedelem modul:
•
•

Az általános ajánlat korrekció sora módosításra került. Amennyiben az alapár csökken 'Akciós kedvezmény',
amennyiben az alapár növekedik ' Alapár korrekció' jelenik meg a továbbiakban
A rendelések ablakban egy adott rendelésen az F3 gomb megnyomásakor megnyitjuk a gépjármű adatlapját.

infoMátrix keretrendszer:
•

A nyomtatás előnézet ablak vízszintes méretét megnöveltük, így az A/4 méretű dokumentum megnyitáskor is
teljes szélességében látszik a továbbiakban.

Marketing alrendszer:
•

A marketing lehetőség tárgyát vágólap funkcióval támogattuk meg, a vágólap megnyitható a tárgy mezőn állva
az F5 funkcióbillentyű megnyomásával.

Pénzügy modul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Értesítő fizetetlen számlákról elnevezésű nyomtatványon a könyvelési nap helyett a számla dátumát
jelenítjük meg ettől a verziótól.
Előfordult, hogy az egyenlegközlők csoportos nyomtatásakor felesleges lapdobások keletkeztek, melyet ebben
a verzióban javítottunk.
Új rendszerparaméterrel szabályozhatjuk a bejövő számlatípus alapértelmezését.
Készpénzes előlegszámlát a továbbiakban iktatott számlában is jóvá lehet írni.
A foglalók és előlegek listában egységre is lehet szűrni.
A kimenő számlán történő előlegjóváírás menetén változtattunk, megakadályozva azt, hogy a megfizetett
előlegnél nagyobb összeg is jóváírható legyen.
A NAV adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatást kibővítettük számlaválogatás lehetőségével.
A továbbiakban az átvezetések listáján megjelenítjük a könyvelési azonosítót is.
A pénzügyi tartozás listán új szűrési lehetőséget vezettünk be "nem tag" elnevezéssel.
A pénztár választás ablakban megnöveltük a legördülő lista méretét az olvashatóság elősegítésére.
Az időszaki teljesítésű számlák fizetési határidejének kalkulálásán javítottunk a jogszabályi rendelkezések
alapján.
A külföldi című, de magyar ÁFA regisztrációval rendelkező, belföldi adózású számlakiállítás esetében a NAV
online adatszolgáltatást bekapcsoltuk.
A pénztár ablakban, ha hosszú a partner neve, az első 30 karaktert vesszük figyelembe mentéskor, a
továbbiakban nem akadályozzuk meg a pénztárbizonylat rögzítését.
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Raktár modul:
•
•

A bejövő rendelés felvitelekor a kedvezmény mértékének megjelenítését módosítottuk, a helyes kedvezmény
jelenik meg a továbbiakban.
Bevezettünk egy csoportos cikk érvénytelenítés funkciót.

Szerviz modul:
•
•
•

Az Előjegyzés a Szerviz modulból a főmenüre került a törzsadat karbantartási menüpontokkal együtt. Ezzel
egyidőben a Szerviz modulban már nem tesszük elérhetővé az előjegyzés opciót.
Lehetővé tettük, hogy normakönyvet lehessen érvényteleníteni.
Lehetőséget biztosítunk akciókód, csomagkód, anyaggyűjtő kódra való keresésre a munkalapok között.

Információk a rendszerfrissítéssel kapcsolatban:
Az infoMátrix legfrissebb verziója letölthető a http://imxnet.main.hu/download/imx080401.exe linkről.
Mielőtt felülírja jelenleg üzemelő verzióját, egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal. A verziócsere során ugyanis az infoMátrix
adatbázisának szerkezetében is végre kell hajtani néhány változtatást. Munkatársaink táv-adatkapcsolatba lépnek az
adatbázissal és a verziócsere pillanataiban elvégzik a szükséges módosításokat.

A verziócsere lépései:
•
•
•
•

•
•
•

a legfrissebb verzió letöltése oldalunkról egy átmeneti könyvtárba, majd a tömörítvény kibontása
telefonos bejelentkezés az ügyfélszolgálatunkhoz, hogy munkatársaink ellenőrizzék az adatkapcsolat állapotát
és a verziócsere egyéb feltételeit
minden aktív felhasználó kiléptetése az infoMátrix futó verziójából (több telephelyes cégeknél a távoli
felhasználók is)
ha az adatkapcsolat él, a korábbi verzió állományainak felülírása a letöltött és kibontott új verzióval. Több
telephelyes cégek gyakran elhelyezik az infoMátrix kliens másolatait is a távoli telephelyek
állománykiszolgálóin, ilyen esetben azokat is felül kell írni.
az adatbázis szerkezetének módosítása - ezt az ügyfélszolgálatunk végzi
munkatársaink jelzésére az új verzió kipróbálása egyszerű belépéssel a programba. A menü megjelenése előtt
nem érkezhet verzió-összeegyeztethetetlenségre utaló hibaüzenet.
Ha mindent rendben találnak, a frissítés befejeződött, munkatársaik folytathatják a munkavégzést.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
+36 1 222 5479
+36 1 222 5480
ugyfelszolgalat@infomatrix.hu

Munkájukhoz sok sikert kíván:
infoMátrix ügyfélszolgálat

