
2017-es számla módosítás 
 
Módosítások letöltése: 
A számlázási rendszer aktualizálásához szükséges tudnivalókat a jelen dokumentáció 
tartalmazza. A www.net-soft.hu web lap Termékek csoportjában 3 db. letöltendő anyag 
található: 
 
 2017-es számla módosítás (most ezt az anyagot olvassa) 

2017-es számla dokumentáció  
 2017-es szamla.exe letöltése  
 
A fenti szövegekre kattintva a böngésző egyenként automatikusan letölti a fájlokat a 
számítógép / Gyors elérés / Letöltések könyvtárba.  
 
Teljes rendszer mentése: 
A módosítások betöltése előtt kérem a teljes rendszert menteni. A mentés bármely ön által 
használt fájl kezelővel elvégezhető, a program könyvtárának másik könyvtárba történő máso-
lásával. A Windows saját gépet használva, a mentést a programot tartalmazó könyvtárra (pl: 
C:\Net-Soft) ráállva, majd jobb egér gomb „küldés”-re, és azon belül a tömörített mappára bal 
gombbal kattinvta végezhetjük el.  
 
Letöltött fájlok bemásolása: 
Minden telepítésnél elhelyezünk az asztalon egy számla indító ikont, amelyre kattintva jelenleg 
is használja a számlázást. Ezen ikonra egyszer jobb egér-gombbal kattintva megjelenik egy 
lenyíló menü, melynek legalsó eleme a „Tulajdonságok” menü, amelyt kiválasztva a rendszer 
megadja az indítás paramétereit. Az indítás helye dobozban megjelenit a programot 
tartalmazó könyvtár neve (pl: C:\Net-Soft).  
 
A szamla.exe fájlt a letöltések könyvtárból kérem átmásolni a program indítási könyvtárába (pl: 
C:\Net-Soft). A szamla.exe-t kérem felülírni. 
 
A Letöltések könyvtárból a Számla-2017.pdf, és a Paradox-Számla-v2004.pdf fájlokat 
másoljuk át a C:\Mentes, vagy D:\Mentes könyvtárba attól függően, hogy melyik lemez 
meghajtóra lett telepítve a számlázás. 
 
2017-es módosítás: 
A számla nyomtatása előtt a program ellenőrzi, hogy amennyiben az ÁFA összege eléri, vagy 
meghaladja a 100 eFt-ot adtak-e meg adószámot. Ha nincs adószám, akkor erre figyelmeztet, 
de megengedi a számla nyomtatását. 
 
Számlaszám törzs kezelése: 
A program „Törzs karbantartás” / „Számlázás” / „Számlaszám” törzset kérem ellenőrini, hogy 
tartalmazza-e a 2017-es sort. Amennyiben nem, úgy kérek felvinni egy új sort 2017-re 0-ás 
iktatószámmal. Az első számla készítésénél a program automatikusan megemeli eggyel a 0 
sorszámot, és kiadja a 2017/000001-es iktatószámot. 
 
A jogszabályi változásokat cégünk folyamatosan követi. A változásokat a rendszere átve-
zetjük, és időben értesítjük ügyfeleinket. 
 
Kérdés, probléma esetén kérem, keressen a 20/936-4633 telefonon. 
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