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DimDOS felhasználók részére
Tárgy: DimDOS terméktámogatás megszűnése – ingyenes áttérés DimSQL
szoftverre
Tisztelt Partnerünk!
A NAV már több, mint egy éve fejleszti az OECD által kialakított SAF-T (Standard Audit
File for Tax, azaz adózási célú egységes auditállomány) magyarországi bevezetéséhez
tervezett XML fájlstruktúrákat, amelyekben a társaságoknak a könyvelési és egyéb
gazdálkodási adataikat kell majd a hatóságok részére egységes formában átadni.
A SAF-T adatexport funkciók bevezetése 2023-tól várható.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DOS alapú program ezt a funkciót már nem lesz képes kezelni,
ehhez kapcsolódóan 2022. december 31-én a DimDOS rendszer terméktámogatását meg
kell szüntetnünk.
A DimSQL szoftverre történő áttérés térítésmentes, változatlan szoftverkövetési
díjfizetés mellett. Az ingyenes ajánlat nem vonatkozik a DimDOS keretében nem
használt modulokra ill. korábbiaktól eltérő tételszám igénylése esetén.
Az elmúlt években számos DOS alapú programot használó partnerünk tért át a DimSQL
programrendszerre.
A szoftverváltás időpontját célszerű az új évi könyvelés indításához igazítani, azonban a
döntés és a felkészülés hosszabb folyamat, ezért már most időszerű mérlegelni az áttérés
lehetőségét.
Levelemmel szeretném felhívni szíves figyelmüket a DimSQL programrendszer előnyeire.
DimSQL rendszerünk kialakítása során a DimDOS szoftverben meglévő funkciókat
megtartottuk, illetve – a fejlettebb technikai lehetőségeket kihasználva – bővítettük.
Ennek keretében például új modulokat alakítottunk ki (Iktatás, Bankterminál, Mérlegösszeállító automatikus OBR exporttal, Kontrolling, mind a Számlázásból, mind a Készlet
modulból elérhető a mobil számlázási funkció.).
A DimSQL rendszer újdonságai – a DimDOS funkciókhoz képest – többek között:
Valamennyi modulban:
- Modern felhasználói környezetben (minimális rendszerigénye: Windows 8.1 vagy
újabb operációs rendszer, 64 bites számítógépek, hálózatos alkalmazás) is egyszerű
telepítés és használat.
- 2022-től az újabb fejlesztések nem lesznek elérhetőek, ha a DimSQL programot Internet
kapcsolattal nem rendelkező gépen használják!
- Programba beépített távoli segítség (TeamViewer)

- Távoli asztalon könyvelés (az adatbázis bárhonnan, bármikor elérhető, utolsó 30 nap
mentése mindig rendelkezésre áll) (külön díj ellenében)
- Felhasználók létrehozása, egyedi jogosultságok beállítása.
- Új cég állományának egyszerű és gyors létrehozása.
- Egyszerű, gyors adatmentés és visszatöltés, bármilyen tárolóra.
- Sikertelen feladások és fogadások megismételhetősége.
- Többféle formátumú feladás fogadása (pl. Excel, XML)
- Menüpontból indítható programfrissítés, Interneten keresztül.
- Általános lekérdezés valamennyi modulban. Az összeállított, egyedi keresések
elmenthetők.
- Területi kódok szerinti szeparálás (pl.: üzletágakra, szervezeti egységekre).
- Lekérdezések exportálása XLS, HTML vagy CSV fájlokba, egy lépésben.
- Önállóan elvégezhető éves nyitások (főkönyvben és analitikákban egyaránt), így nincs
szükség munkatársunk segítségére.
- Csatolt dokumentum funkció: Iktatóban és főkönyvi könyvelésben a könyvelés szkennelt
bizonylata megjeleníthető (külön díj ellenében.)
Főkönyv modulban:
- Egyszerűbb deviza-nyilvántartás: a kiegyenlítések árfolyam-különbözetének
automatikus elszámolása, az év végi átértékelések teljes támogatása.
- Automatizált kontírozás szabadon definiálható gazdasági esemény kódok alapján.
- Kompenzáció könyvelése.
- Többször futtatható éves nyitás, mellyel a nyitó adatok bármikor aktualizálhatók.
- Könyvelés fogadása Excel fájlokból (megfelelő feladásfájl esetén).
- Könyvelés fogadása idegen számlázó vagy bérügyviteli (pl. MaXoft) programokból
(megfelelő feladásfájl esetén).
- Következő évi ÁFA automatikus átvezetése.
- Belföldi összesítő jelentés (65M lapok) XML exportja ÁNYK programhoz
- 2021-től új funkció – Adriana Accounting automatizált bank könyvelés (Adriana
Automatik Kft. partnercégünkkel kötött szerződéskötés szükséges)
- 2021-es fejlesztés: NAV online számla oldalról Kimenő/Bejövő számla letöltés és
beolvasás vevő/szállító naplóba vagy Iktató naplóba.
Pénztár modulban:
- Utólagos könyvelési funkció, így a kontírozás később is elvégezhető.
- Könyvelésre váró bizonylatok feladása és fogadása másik adatállományba (pl.: eltérő
helyen vezetett pénztár és főkönyv esetén).
- Címletlisták nyomtatása, készpénzhiány vagy -többlet ellenőrzése.
- Adatfelvitelt segítő funkciók (negatív egyenleg figyelése, időszak automatikus
beállítása dátum alapján, adatfenntartási lehetőség bizonylaton belül).
Tárgyi modulban:
- Eszközcsoportok létrehozása tetszőleges szempontok szerint.
- Tartozékok, jelzálog, személyre szóló kiadás vagy egyéb információk rögzítése.
- Teljesítményarányos vagy manuálisan megadott összeggel elszámolt értékcsökkenés.
- Terven felüli értékcsökkenések (külső- vagy egyéb okból) kezelése.
- Értékhelyesbítések kezelése.
- Üzembe helyezési okmány nyomtatása.
- Várható értékcsökkenés lekérése, annak elszámolása nélkül.
- Listák a társasági adóbevalláshoz.
- Tenyészállatokra különös társasági adó szerinti elszámolás (fizetős funkció)
- Egyedi écs. adatok elszámolásának lehetősége (fizetős funkció).

- Rugalmas javítási lehetőségek (mozgások törlése, tárgyévben aktivált eszköz törlése).
- Befektetési tükör elkészítése.
- Tárgyi eszközök importálása Sablon Excel kitöltésével: Adott cég tárgyidőszak előtt
aktivált tárgyi eszközei - melyek a DimSQL-ben még nem kerültek rögzítésre (külön
igényelhető funkció)
Készlet modulban:
- Cikkcsoportok kezelése.
- Mérlegelt átlagáras vagy elszámoló áras nyilvántartás. FIFO módszer is választható, de
a korlátozottabb használhatósága miatt nem javasoljuk!
- Érték nélküli bevételezések kezelése, az árak utólagos megadásával.
- Szállítólevelek nyomtatása, melyekből számla készíthető.
- Készlet-Főkönyv közötti adatfeladás egyedi beállítása, több lehetőség szerint.
- Hordozható, offline módon is működő, szerverrel szinkronizáló mobil számlázás
- Korlátlan számú raktár használata
Számlázás modulban:
- Mintaszámla funkció, vagyis korábbi számlák alapján történő számlakészítés.
- Előlegszámlák és azokat beszámító végszámlák egyszerű készítése.
- Kétnyelvű számlázás (magyar-angol vagy magyar-német nyelven).
- Devizás számláknál két árfolyam kezelése (eltérő értékelési- és ÁFA-árfolyam esetén).
- Adatfelvitelt segítő funkciók (időszak automatikus beállítása teljesítési dátum alapján,
fizetés határidő kiszámítása, fizetési módhoz kötött lábléc-szövegek beillesztése).
- Gázolaj adatok automatikus elszámolása számla tételekhez kapcsolódósan, megjelenítése
a számlán (külön igényelhető opció)
- Külső szoftverből érkező adatok alapján történő számlázás (XML fájlokból).
- Elektronikus számlakibocsátás (külön igényelhető opció).
- Díjbekérő, díjbekérőből előlegszámla, díjbekérőből számla készítése (külön igényelhető
opció).
- Hordozható, offline módon is működő, szerverrel szinkronizáló mobil számlázás
Honlapunkon (www.dimenzio-kft.hu) a modulokról további információk találhatók (pl.:
felhasználói leírások), illetve letölthető a DimSQL szoftver demó változatának telepítője,
melyben valamennyi modul kipróbálható.
Természetesen lehetőség van a DimDOS rendszerben használt moduloktól eltérő modulkör
igénylésére is.
A programváltás előtt a törzsadatok (számlatükör, gyűjtőkódok, partneradatok),
átkonvertálása – óradíj ellenében - megoldható.
Weboldalunkon (www.dimenzio-kft.hu) más hasznos információkkal is igyekszünk
felhasználóink munkáját segíteni, ill. hírlevelekkel biztosítjuk partnereink naprakész
tájékoztatását az új verziókról, a jogszabályi változásokból adódó megváltozott funkciókról.
Amennyiben az áttéréssel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, állunk rendelkezésére.
Budapest, 2021. október 8.
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