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Mentés visszatöltése ElitBÉR 
bérrendszerbe 

 
 
 

Attól függően, hogy milyen módszerrel készült a mentés, az adatok visszatöltése 
kétféle módon lehetséges: 
 
Ha a program beépített mentés funkcióját használta: 
 
A lenti leírásban a **** karaktereket helyettesítse be az adott évszámmal. (Pl. 
ElitBÉR 2017 program esetén 2017.) 
 

1. Hálózatos működés esetén egy gép kivételével az összes gépen lépjen ki az 
ElitBÉR bérrendszerből! 

2. Készítsen biztonsági mentést a jelenlegi állapotról! 
3. Az ElitBÉR bérprogram Szerviz / Mentés menüpontján belül válassza 

a Visszatöltés fület! 
1. Ha minden cég adatai vissza szeretné tölteni akkor válassza a Teljes 

visszatöltés fület! (Ez esetben a 4. pontot ugorja át!) 
4. Az F2 nyomógomb megnyomását követően válassza ki a megjelenő 

listából, hogy mely cég adatait szeretné visszatölteni! 
5. Kattintson a Visszatöltés vagy Teljes visszatöltés 

nyomógombra és tallózza be a mentett állományt, melyet vissza szeretne 
tölteni! (A mentés alapértelmezésben a C:\ElitBer\****\Ment\ 
útvonalon található.) 

6. Kattintson a Megnyitás nyomógombra! 
7. A mentés visszatöltése végrehajtásra kerül a programban. 

 
Ha manuálisan készítette a mentést: 
 
A lenti leírásban a ** karakterek helyére helyettesítse be az adott évszám utolsó 
két karakterét. (Pl. ElitBer**.exe ElitBÉR 2017 bérrendszer esetén 
ElitBer17.exe.) 
 
Figyelem, a manuálisan készített mentés visszatöltése minden számfejtett cég 
adatait felülírja a mentés állományban lévő adataikkal! 
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1. Lépjen ki az ElitBÉR bérrendszerből! Amennyiben a programot hálózatban 
használja, minden gépen ki kell lépni! 

2. Készítsen biztonsági mentést a jelenlegi állapotról! 
3. Valamilyen fájlkezelő rendszer használatával (pl. Total Commander) a 

mentett évszámos könyvtár tartalmát másolja be a számítógépen lévő 
évszámos alkönyvtár alá (C:\ElitBer\20**) felülírva az ott található 
fájlokat! 

4. Másolja be az ElitBer könyvtárba az adott évhez kapcsolódó egyéb 
állományokat is (ElitBer**.exe, ElitBer**.abs) felülírva az ott 
található állományokat! 

5. Ellenőrizze az adatokat, és folytassa a munkát! 
 
 


