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Remek-Bér program verzió történet 

Verzió: 5.13 2019.04.11. 

Új funkciók: 

• A programba való belépés után a fő képernyőn megjelenik a „Változás leírások” gomb, 
melyre kattintva megtekinthetők az adott program verzióban történt változások. 

• Verzió frissítés/szerver elérés állapotát jelző információs sáv a fő képernyő alsó részén. 

Kiegészített funkció: 

• Főkönyvi lista bővítve abban az esetben, amikor a feladás több költséghelyre történik. 

Verzió: 5.12 2019.03.11. 

Új funkciók: 

• „Kapcsolatok > Főkönyvi kontírozás” menüben lehetőség van csoportkódok megadására is, 
arra az esetre, ha a főkönyvben csoportkódokra történik a könyvelés. 

• „Kapcsolatok > Főkönyvi feladás” menüben az előző ponthoz igazodva a Költséghely részben 
megadható, hogy a bérben felvett csoportkód a főkönyvben mely csoportkódnak felel meg. 

Javított funkciók: 

• Alapszabadság feltöltésnél a megadott jogcímek csak 4 hosszúak lehetnek. 
• Kontír törzs másolásának javítása, figyeli a strukturális eltéréseket. 
• Hozott adatok rögzítése után jövedelemadó halmozás futtatása. 

Verzió: 5.11 2019.02.04. 

Javított funkciók: 

• Automatikus frissítés javítása. 

Verzió: 5.10 2019.02.01. 

Új funkciók: 

• „Törzsadatok > Szabadság jogcímek beállítása” menüben a felvett szabadság jogcímekhez 
kiegészítésként megjegyzést lehet megadni. 
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Javított funkciók: 

• „Lekérdezések 2. > EFO jövedelem igazolás”
ki van jelölve, akkor is csak azokra készít listát a program, akiknek van számfejtett tétele. 
Így nem kell egyesével kijelölni az EFO

• A program ezentúl már képes kezelni a 3 karakteres jogviszony kódokat is.
• „Lekérdezések 2. > E-mail küldések naplója” listán az e

(max.40 karakter). 
• „Lekérdezések > Adatlapok > Munkaszerződések > Munkaszerződés módosítás” menüben a 

dokumentum lekérhető előnézet nélkül, valamint, ha nem jelöljük be
akkor az aznapi dátummal készül el.

Verzió: 5.02 

Új funkciók: 

• Hivatalos 2019. évnyitó verzió.
A „Rendszer > Rendszerbeállítások > Adott év beállításai” menüpont alatt elvégezhető a 
minimálbér és garantált bérminimum át

• Automatikus program frissítés bevezetése.
Az ezt követő verziófrissítések automatikusan (a programból gombnyomásra indítva) fognak 
települni.  

Többgépes hálózat esetén, a verziófrissítés elindításának továbbra is az a feltétele, hogy 
többi munkaállomáson nem lehet elindítva a 
Kérjük csak a fentiek ellenőrzése után indítsa el a folyamatot.

  

www.remekprogram.hu 

„Lekérdezések 2. > EFO jövedelem igazolás” menüben abban az esetben
ki van jelölve, akkor is csak azokra készít listát a program, akiknek van számfejtett tétele. 
Így nem kell egyesével kijelölni az EFO-s dolgozókat. 
A program ezentúl már képes kezelni a 3 karakteres jogviszony kódokat is.

mail küldések naplója” listán az e-mail címek hosszabban láthatóak 

„Lekérdezések > Adatlapok > Munkaszerződések > Munkaszerződés módosítás” menüben a 
előnézet nélkül, valamint, ha nem jelöljük be a készítés időpontját, 

akkor az aznapi dátummal készül el. 

Hivatalos 2019. évnyitó verzió. 
A „Rendszer > Rendszerbeállítások > Adott év beállításai” menüpont alatt elvégezhető a 
minimálbér és garantált bérminimum átállítása. 
Automatikus program frissítés bevezetése. 
Az ezt követő verziófrissítések automatikusan (a programból gombnyomásra indítva) fognak 

 

Többgépes hálózat esetén, a verziófrissítés elindításának továbbra is az a feltétele, hogy 
nkaállomáson nem lehet elindítva a bér program!  

érjük csak a fentiek ellenőrzése után indítsa el a folyamatot. 
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menüben abban az esetben, ha minden személy 
ki van jelölve, akkor is csak azokra készít listát a program, akiknek van számfejtett tétele. 

A program ezentúl már képes kezelni a 3 karakteres jogviszony kódokat is. 
mail címek hosszabban láthatóak 

„Lekérdezések > Adatlapok > Munkaszerződések > Munkaszerződés módosítás” menüben a 
a készítés időpontját, 

2019.01.15. 

A „Rendszer > Rendszerbeállítások > Adott év beállításai” menüpont alatt elvégezhető a 

Az ezt követő verziófrissítések automatikusan (a programból gombnyomásra indítva) fognak 

Többgépes hálózat esetén, a verziófrissítés elindításának továbbra is az a feltétele, hogy a 
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Az automata frissítő program (első indításkor) felhasználónevet és jelszót kér.
Kérjük itt használja a „remekprogram.hu”

 

www.remekprogram.hu 

Az automata frissítő program (első indításkor) felhasználónevet és jelszót kér.
Kérjük itt használja a „remekprogram.hu” oldalon lévő ügyfélfiókjának azonosítóit

 

Cégjegyzékszám: 
06-09-004621 

Az automata frissítő program (első indításkor) felhasználónevet és jelszót kér. 
oldalon lévő ügyfélfiókjának azonosítóit! 


