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I.

Új funkciók

1. Alszám ügyintézőjének módosítása
A Listák / Iktatás / Alszámok menüpontban elérhető egy új funkciógomb Alszám ügyintézőjének
módosítása néven. A funkció egy vagy több sort kijelölve is működik, segítségével lehetőség van az
alszám ügyintézőjét megváltoztatni.

2. Elintézett iratok zöld színnel
Feladatok / Ügyintézés / Irataim menüpontban az elintézett iratok zöld színnel jelennek meg a
rácson a jobb láthatóság végett.

3. Belső címzettnek inaktív felhasználó
Belső címzett mezőben megjelennek azok a felhasználók is, akik korábban felhasználók voltak, de
már nincs jogosultságuk belépni az iratkezelő szoftverbe.

4. Új címke típusok
Az Etikett és tértivevény sablon karbantartása ablakban mostantól elérhető két új címke típus:
Tértivevény hivatalos irathoz, illetve Tértivevény hivatalos irathoz ragszámmal néven.

5. Érkeztetőkönyv utótag
Lehetőség van érkeztetőkönyvhöz utótag rögzítésére a Rendszer / Iktatás / Érkeztetőkönyvek
menüpontban. A beállított utótag a beállítás után az érkeztetett iratoknál az Érkeztetőszám végére
kerül.

6. Elintézett iratok zöld jelöléssel


Feladatok/Ügyintézés/Irataim menüpontban az elintézett iratok zöld színnel jelennek
meg a rácson a jobb láthatóság végett.

7. Új szűrőmezők






Feladatok/Eseti feladatok/Selejtezés
o Ügyintéző (főszám ügyintéző, automatikus kitöltés)
o Szervezetiegység (főszám ügyintéző szerv, legördülő)
o Átmeneti irattár (igen/nem)
o Központi irattár (igen/nem)
Feladatok / Eseti feladatok / Központi irattárba helyezés
o Ügyintéző (főszám ügyintéző, automatikus kitöltés)
o Szervezeti egység (főszám ügyintéző szerv, legördülő)
Rendszer/Partnertörzs/Ügyfelek felületre, illetve a partner autocomplete mező
mellett található nagyítóra megnyíló felületre kikerült egy Kapcsolt rendszer
szűrőmező.

8. Új oszlopok


Feladatok/Eseti feladatok/Selejtezés
o Ügyintéző (főszám ügyintéző)

o Szervezetiegység (főszám ügyintéző szerv)
o Átmeneti irattár (igen/nem)
o Központi irattár (igen/nem)

9. Belső címzett mezőben megjelennek azok a felhasználók is, akik korábban felhasználók
voltak, de már nincs jogosultságuk belépni az iratkezelő szoftverbe.
10. Főszám beküldő és Főszám címzett mezők átnevezésre kerültek: Főszám ügyfél.
11. Partner felvitelnél nem kötelező kitölteni a “Közterület típusa” mezőt.
12. Bejövő/Kimenő/Belső iktató és gyorsiktató felületeken az ügyfél választó autocomplete
mezők mellé felkerült egy „Külső rendszer szűrő” gomb. Kapcsolt rendszer választást
követően csak azok a partnerek jelennek meg a partner mezőben, melyek a választott
kapcsolt rendszerhez tartoznak.

13. Új szűrők és oszlopok



Listák/Visszaigazolandó küldemények/Irat helye
o Iktatószám és TAJ szám (Szűrők és oszlopok)
Feladatok/Ügyirataim
o Irattári tétel szűrő mező (szabad szavas szűrő)

14. Ügyintéző módosítása



II.

Listák/Iktatás/Alszámok
o Új gomb: Alszám ügyintézőjének módosítása.
o Tömeges kijelölés esetén is működik.

Meglévő funkciók módosítása
1. Partner autocomplete mezők felépítése módosult. Felhasználói működést nem befolyásolja
2. Házszám és postafiók értékek postázásnál külön kezelendők. Ha a házszám "pf"-fel kezdődik,
akkor a postafiók száma a "cimzett_postafiok" mezőbe kerül.
3. Partner eseménynapló részletes megjelenítés
 A Listák / Eseménynapló / Eseménynapló menüpontban elérhető naplózott
események a partnerek változásai kapcsán a következő adatokat is tartalmazzák:
 Vezeték név
 Kereszt név
 Cégnév
 Előtag
 Születési név
 Születési hely
 Születési dátum
 Anyja neve
 Igazolvány szám
 Cégjegyzék szám
 Helyrajzi szám
 Adószám
 Megjegyzés
 Rövid név
 Adóazonosító jel

4.

5.
6.
7.

 Statisztikai szám
 TAJ szám
 Értesítést fogad?
Az alábbi szűrőkkel ellátott rácsokon csak abban az esetben működik a Keresés gomb, ha
legalább egy keresési feltételt megadtunk.
 Listak\Iktatas\foszamok
Partner autocomplete mezők felépítésének módosítása. Felhasználói működést nem
befolyásolja
Házszám és postafiók értékek postázásnál külön kezelendők. Ha a házszám "pf"-fel kezdődik,
akkor a postafiók száma a "cimzett_postafiok" mezőbe kerül.
Etikett és tértivevény sablonok változások:
 Tértivevény hivatalos irathoz



Tértivevény hivatalos irathoz ragszámmal

8. Partner eseménynapló részletes megjelenítés
 Listák/Eseménynapló/Eseménynapló megtekintése
o Kiegészítésre kerültek a partner változására vonatkozó adatok:
 Vezeték név
 Kereszt név
 Cégnév
 Előtag
 Születési név
 Születési hely
 Születési dátum
 Anyja neve
 Igazolvány szám
 Cégjegyzék szám
 Helyrajzi szám
 Adószám
 Megjegyzés
 Rövid név
 Adóazonosító jel
 Statisztikai szám
 TAJ szám
 Értesítést fogad?
9. Átiktatás feladatnál következő feladat
 Listák/Alszámok/Átiktatás
 Listák/Főszámok/Átiktatás
1. Ezeken a felületeken a következő feladat választhatása
kivételre került.

10. Érkeztetőkönyv utótag
 Rendszer/Iktatás/Érkeztetőkönyvek
1. dupla kattintásra felugró ablakon új mező: Utótag



A rácsony új oszlop is társul az értékhez.

