
Armada regisztrációs fájlok közvetlen elérése online módon az internetről, ha
legelső alkalommal regisztrálja az Armada rendszer moduljait

Az Armada  ügyviteli  rendszer  moduljainak  élesítéséhez  (hogy  ne  demó  módban  működjenek),
valamint  a  legfrissebb  aktuális  programfrissítések  elérésének  érdekében  a  regisztrációs  fájlok
használata szükséges, melyet Ön mindig megkap a Parallel Kft.-től, hogy a fájlok rendelkezésre
álljanak,  ha  kézi  regisztrálást  kell  végezni  valamilyen  okból.  Ez két  fájlt  takar,  elnevezésük:
manage.dbf és own.dbf. Ezeket e-mail  útján küldjük el  Önnek.  A fájlokat mindig együttesen
használja, külön-külön nem végezhető el velük regisztrálás! 

Azonban lehetőség van a regisztrációs fájlok beolvasására még egyszerűbb módon is, melyet
az alábbiakban írunk le – FONTOS, hogy az alábbiakat minden egyes modulban külön-külön
el kell végezni, amelyet regisztrálni kíván:

• Lépjen  be  az  adott  Armada  modulba!  Nem  kell  céget  kiválasztania,  nem  kell  cégbe
belépnie, hanem rögtön lépjen be a Karbantartás / Regisztráció menüpontba!

• A megjelenő képernyő bal alsó sarkában kérjük pipálja be a 'Regisztrációs adatok frissítése
az internetről' felirat előtti kis jelölőnégyzetet,  írja be a jobb oldalon látható mezőbe az
'Ellenőrző kód:'-ot majd nyomja meg a 'Tovább' gombot!

• Az ellenőrző kódot e-mailben küldtük el  Önnek a regisztrációs fájlokkal együtt,  így azt
abban az e-mailben találja meg. Ezt feltétlenül írja be a fenti képernyőre, mert csak így tudja
Önt azonosítani rendszerünk. A későbbi regisztrációk alkalmával az ellenőrző kódra már
nem lesz külön szükség. Amennyiben az ellenőrző kódot tartalmazó e-mailt esetleg nem
találja, akkor kérjük hívja Ügyfélszolgálatunkat!



• Ezután elkezdődik az Ön regisztrációs adatainak ellenőrzése, majd meg is jelenik egy újabb
képernyő, amelyen információt láthat, a jelenlegi regisztrációs adatairól és  a telepítendő
regisztrációs  adatokról,  többek  között  arról  is,  hogy  a  regisztrációs  fájlok  meddig
jogosítják a program használatára. Kérjük ezeket feltétlenül ellenőrizze le! Amennyiben
ezek az adatok a valóságot tükrözik, itt ismét kattintson a 'Rendben' gombra. A képernyőn a
következő  üzenet  fog  megjelenni:  “A változások  érvényesítéséhez  újra  kell  indítani  a
programot!” A 'Rendben'-re kattintás után, hogy a regisztráció érvényesítése megtörténjen, a
program ki is lép. Vissza tud lépni a kívánt modulba az Indítópulton keresztül és ezzel a
regisztrációs folyamat végére ért.

Amennyiben új  évet  kíván nyitni  egy adott  modulban,  először  mindig olvassa be a  legfrissebb
regisztrációs  fájlokat,  majd  utána  töltse  is  le  az  adott  modul  legújabb  verzióját,  egyébként
előfordulhat, hogy az évnyitással kapcsolatos menüpont nem is lesz elérhető, amíg ezeket el nem
végzi.

Amennyiben  a  fentiekkel  kapcsolatban  kérdései  merülnek  fel,  kérjük  hívja  telefonos
ügyfélszolgálatunkat a (+36-1)273-33-10-es telefonszámon. 

További jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel:   Parallel Kft.


