HYVÄ MAA- JA METSÄTALOUSKIRJANPITOASIAKKAAMME
Olemme saaneet valmiiksi verovuoden 2019 maa-, metsätalouden ja ammatinharjoittajan
verokirjanpidon uuden ohjelmaversion.
Teillä on myös mahdollisuus noutaa päivitykset Internetin välityksellä kotisivuiltamme. Tiedot
uusista päivityksistä viestitämme teille sähköpostitse. Tätä varten tarvitsemme teidän
sähköpostiosoitteenne. Lähettäkää se meille osoitteeseen heikki.leinonen@tietoaika.fi.
Mikäli uuden ohjelmaversion käyttöönotossa tulee ongelmia, ottakaa yhteys
heikki.leinonen@tietoaika.fi / puhelin 0400 522712.
Tietoaika Oy

Ennen päivitystä tulee varmistaa, että vuodenvaihdeajot on tehty kaikille
sekä kaikki vuoden 2018 tulosteet on tulostettu.
1.12.2019

WinMTKP-ohjelmiston päivitys
Päivitys voidaan tehdä mitä työasemalta tahansa.
Ennen päivitystä kaikkien ohjelman käyttäjien tulee poistua ja vapauttaa asiakas.
Käynnistä ohjelma (asiakasta ei saa olla valittuna).
HUOM! Tee varmuuskopiot ennen päivitystä
Päivitystä asentaessa lue erityisesti kohta 6. Tähän on tullut lisäohjeistusta.
1. Hae päivitys päivitystoiminnolla (ks. ohjeen loppu ja huomaa paketin purun salasana) ja
asenna se. Muista valita päivityksen noudossa oikea vuosi (2019).
2. Käynnistä WinMTKP -ohjelmisto ja tarkista, että ohjelaversio on päivittynyt. ”Ylhäältä
Tietoja ...” toiminnosta.
Mikäli uuden ohjelmaversion käyttöönotossa tulee ongelmia, ottakaa yhteys
heikki.leinonen@tietoaika.fi / puhelin 0400 522712
Päivityksessä on seuraavia muutoksia:
Maatalous/metsätalous/ammatinharjoittaja:
- ohjelmisto päivitetty verovuodelle 2019.
- verolomakkeet ja alvlomake päivitetty verovuodelle 2019.

WinMTKP-ohjelmiston päivitystoiminto
Päivitys voidaan tehdä mitä työasemalta tahansa.
Ennen päivitystä muiden ohjelman käyttäjien tulee poistua ohjelmasta.
HUOM! Tee varmuuskopiot ennen päivitystä
1. Käynnistä WinMTKP -ohjelmisto
2. Valitse toiminto Aputoiminnot ja sen alta kohta Apuja

3. Paina Ohjelmiston päivitys kohdassa olevaa Nouda päivitys -painiketta

4. Valitse tarvittaessa vuosi ja paina Päivityksen nouto kohdassa Nouda päivitys –
painiketta ja odota kunnes tulee ilmoitus noudon onnistumisesta.

5. Kun päivityksen nouto on onnistunut paina Paluu – painiketta
6. Paina Ohjelmiston päivitys kohdassa olevaa Asenna päivitys – painiketta, jolloin
WinMTKP -ohjelmisto lopetetaan ja päivityksen asennus käynnistyy ja tulee huomio

Paina OK
Tässä ”Unzip to folder” kansion täytyy olla oikein.

Tässä kohdassa paina Unzip – painiketta, jolloin purku kysyy salasanan

Anna saamasi (sähköpostilla,tekstiviestillä, muuten) salasana ja paina OK.
Päivityspaketti purkautuu järjestelmään ja ilmoittaa montako tiedostoa on purettu.

Paina seuraavaksi OK -painiketta.

Paina lopuksi Close -painiketta
7. Käynnistä WinMTKP -ohjelmisto uudelleen
8. Päivityksen asennus on nyt valmis.

