
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer 

Főkönyv, Pénzügy, Eszköz,  Univerzális  számlázó, Iktató,  Készlet,  Aqua számlázó, 

Kommunális számlázó modult érintő változásokról és fejlesztésekről.

Főkönyv modult érintő változások, módosítások

– A Könyvelés/Könyvelési tétel keresés menüpontban a találati lista megváltozott. 

Így a kötegek fülön látható, hogy a keresési feltételek alapján milyen kötegeket talált a 

program, és a köteg tételi fülön pedig megnézhetjük az adott köteg sorait.

– A Karbantartás Lokális  rendszeradatok menüpontban a Főkönyv fülön be lehet 

állítani  egy alapértelmezett  áfakulcsot.  Az  ide  beírt  áfakulcsot  fogja  könyvelés  során 

automatikusan felkínálni a program, ha az adott tétel áfás.

– A Zárás-nyitás  Lejárt  vevő  követelések  értékvesztése  menüpontban  új  szűrési 

lehetőség került. Tudunk szűrni kisebb, egyenlő összegre az összes követelés, illetve az 

elszámolható értékvesztés tekintetében.

– Az Alapadatok Gazdasági  események menüpontban a  tételekhez  mostantól  két 

költségbontást is lehet rendelni.

– A  Főkönyvi  iktatás/Túlfizetés  összepontozás  menüpontban,  ha  csoportosan 

szeretnénk az összevezetést elvégezni akkor a korábbi verzióhoz képest lehetőségünk van 

arra,  hogy  egy  gombnyomásra  lekeressük  a  programból  az  összepontozásra  váró 

partnereket. Ezt az „Összepontozásra váró partnerek hozzáadása” gombbal érhetjük el.

– A  Nyomtatás/Egyéb  nyomtatványok/Költségbontás/Költségbontás  karton  nevű 

nyomtatványnál létrehoztunk egy új Számítási módszert, „Főkönyvi szám és nettó előjel 

szempontú érték”. Ez esetben a nyomtatványon nem csak a főkönyvi szám állása dönti el, 

hogy az adott tétel munkaszám növelő vagy csökkentő tétel,  hanem az adott főkönyvi 

számra könyvelt érték előjelét is figyelembe veszi a program.



Pénzügy modult érintő változások, módosítások

– Új nyomtatvány. A Nyomtatás Pénzügyi nyomtatványok Vevő egyéb nyomtatványok 

között,  melynek neve Részletfizetéses számlák Ezen a nyomtatványon láthatjuk a 

felrögzített  részletfizetéseket  (A  rögzítése  a  főkönyvi  iktatás  részletfizetés 

menüpontban( ezek összegét, dátumát, és hogy mely partnert érintik).

– Az  Alapadatok  Gazdasági  események  menüpontban  a  tételekhez  mostantól  két 

költségbontást is lehet rendelni.

– A Főkönyvi iktatás/Túlfizetés összepontozás menüpontban, ha csoportosan szeretnénk 

az összevezetést elvégezni akkor a korábbi verzióhoz képest lehetőségünk van arra, 

hogy  egy  gombnyomásra  lekeressük  a  programból  az  összepontozásra  váró 

partnereket. Ezt az „Összepontozásra váró partnerek hozzáadása” gombbal érhetjük 

el.

– A  Nyomtatás/Pénzügyi  nyomtatványok/Kamatszámítás/Csoportos  kamatszámítás, 

hátralék  költség,  adóiroda  (tegnapi  adatok)  menüpontban  lévő  nyomtatványokat 

exportálhatjuk pdf formátumba is.

– A Nyomtatás/Egyéb nyomtatványok/Főkönyvi feladás nyomtatványra rákerült a 27%-

os adókulcs is.

– A  Nyomtatás/Pénzügyi  nyomtatványok/Kamatszámítás/Csoportos  kamatszámítás, 

hátralék  költség,  adóiroda  (tegnapi  adatok)  menüpontban  lévő  Adóirodás  lista, 

partnerenként egy sor és az Adóirodás lista, partnerenként részletezve nyomtatványok 

excelbe  történő  nyomtatásakor  belekerül  a  Kommunális  Számlázóban,  a 

szerződéseknél található tartalom mező is.

– A  Karbantartás/Felhasználói  menüpont/Partnerek  összevonása  menüpontban 

lehetőségünk van összevonni olyan partnereket akiket véletlenül többször rögzítettünk 

a Servantes rendszerben.  Kérjük ezen funkciót nagy körültekintéssel használják, 

mert az itt elvégzett összevonást visszacsinálni nem lehet!!!!!

    Eszköz modult érintő változások, módosítások

– Az  Alapadatok  Eszköz  csoportok  Eszköz  alcsoportok  menüpontban  felvitt 

csoportokhoz ezentúl utólag is hozzá lehet rendleni a hiányzó főkönyvi számokat. 



– Az  Aktiválás  Eszköz  módosítás,  törlés  menüpontban  van  lehetőség  az 

értékcsökkenés szüneteltetésére. Amennyiben ez a lehetőség bepipálásra kerül, akkor 

a  program  nem  fog  értékcsökkenést  számolni  az  adott  eszközre  amíg  azt  nem 

módosítjuk újra, és a pipát ki nem vesszük.

– Új tranzakció! Növekedés - beruházási főkönyvi számon keresztül. Ez a tranzakció 

csak a 7. könyvelődési típusnál könyvelődik át a főkönyv felé.  A kontírozását az 

Alapadatok/Főkönyvi tranzakciókon belül a Tranzakciók utasításai fülön tekinthetik 

meg.

A  fenti  tranzakció  az  Értékváltozás-Aktiválás/Növekedés/Befektetett  eszközök 

menüpontban érhető el.

– Új  tranzakció!  Átsorolás  áruvá  –  Tárgyi  eszköz.  Ez  a  tranzakció  minden 

könyvelődési  típusnál  átkönyvelődik  a  főkönyv  felé.  A  kontírozását  az 

Alapadatok/Főkönyvi tranzakciókon belül a Tranzakciók utasításai fülön tekinthetik 

meg.

A  fenti  tranzakció  az  Értékváltozás-aktiválás/Csökkenés/Állományból 

kivezetés/Befektetett eszközök menüpontban érhető el.

– Új tranzakció! Aktiválás (leírással) beruházási főkönyvi számon keresztül kisértékű  

tárgyi  eszközöknél  [Aktiválás  (leírással)  beru  fsz  keresztül  kisértékű].  Ez  a 

tranzakció  minden  könyvelődési  típusnál  átkönyvelődik  a  főkönyv  felé.  A 

kontírozását az Alapadatok/Főkönyvi tranzakciókon belül a Tranzakciók utasításai 

fülön tekinthetik meg.

A fenti tranzakció az Aktiválás/Kisértékű eszköz közvetlenül menüpontban érhető el.

Univerzális számlázó modult érintő változások, módosítások

– Számla  készítésénél  mostantól  lehetőség  van  arra  is,  hogy az  esedékesség  kelte 

kisebb legyen,  mint  a  számla kelte.  Ez abban az esetben lehetséges,  ha utólagos 

számlázás történik. Ebben az esetben a számla keltének megfelelően át kell írni az 

esedékesség  keltét.  Ekkor  a  program  rákérdez,  hogy  valóban  szeretné-e  0-ra 

megváltoztatni  a  fizetési  határidőt.  Amennyiben  itt  az  igen  kapcsolót  választjuk, 

akkor az esedékesség keltének akár már korábbi dátum is választható lesz.



– Az előkészített számla készítésénél a gyakori tétel megnevezésére is lehet keresni. 

Ehhez tehát csupán annyi a teendőnk, hogy nem a cikk számát kezdjük el beütni, 

hanem a megnevezését.

– A  Nyomtatás/Számlák  tételes  nyomtatása  (szolgáltatás)  nevű  nyomtatványon 

állítható a számlák sorrendje. Jelenleg a számlaszám, a partner neve, a partner kódja 

és a teljesítés kelte alapján lehet sorba rendezni a nyomtatványt.

– Az Előkészítés/Előkészített számla felvitele menüpontban az Időzítés gomb alatt a 

„nap” választás átalakult. Most már fizetési határidőnek 60 vagy akár 90 napot is 

meg lehet adni.

– Az Alapadatok/Partnerhez rendelt  szállítási címek menüpontban lehetőségünk van 

egy partnerhez több szállítási  címet rögzíteni,  melyet számlakészítéskor a partner 

számlázási  címe mellett  lévő gombra kattintva rendelhetjük a számlához.

Iktató modult érintő változások, módosítások

– A  Nyomtatás/Komplex  keresés,  nyomtatás  menüpontban  a  következő  listákon 

látható, ha a tételhez lett csatolmány hozzárendelve Iktatás tételek, Iktatási tételek 

(bővített, Iktatási tételek (bővített tartalom)

– A  Nyomtatás/Komplex  keresés,  nyomtatás  menüpontban  új  nyomtatványokat 

készítettünk:  Iktatási  tételek  (bővített+tartalom),  Statisztikai  adatok  (iktatókönyv-

aliktatókönyv – irány), Statisztikai adatok (iktatókönyv – irány).



– Az iktatási tételek rögzítése során a címzett kiválasztása után mostantól látható a 

címzett neve mellett a címe is.

– Az iktatási tételek rögzítése során a címzett kiválasztása után mostantól látható a 

címzett neve mellett a címe is.

– A  Karbantartás/Rendszergazdai  menüpont/Export/Iktatási  csatolások  kimásolása 

hivatkozásba  menüponttal  lehetőségünk  van  arra,  hogy  az  egyes  iktatott 

dokumentumokhoz csatolt állományokat, egy általunk megadott mappába másolja a 

program és az iktatásoknál csak hivatkozzon ezekre az állományokra.

– Az iktatókönyvek és al-iktatókönyvek megnevezéseinek karakterszámát kibővítettük 

50-re.

Készlet modult érintő változások, módosítások

– Az  Alapadatokon  belül  új  menüpont  jött  létre,  melynek  neve:  Készletmozgás 

paraméterek. Ez azt a célt szolgálja, hogy a szállítólevélhez hozzá tudunk rendelni 

plusz ügynököt is, vagy éppen ajánló ügyfelet. Alapból ajánló ügyfél a megnevezése, 

de ez a módosítással felülírható, illetve ha szeretnénk használni, akkor ki kell pipálni 



a „Használatban” lehetőséget. A „Kötelező” lehetőség pipálásával a program jelezni 

fog, ha a szállítólevélhez nem rendeltük hozzá.

A Szállítólevél készítésénél a Kiegészítő adatok fülön a Paraméter adatoknál tudjuk 

kiválasztani a megfelelő nevet, és hozzárendelni a szállítólevélhez.

– Csökkenések felvitelekor a költségbontások között mostantól lehet úgy is keresni, 

hogy a költségbontás kód végére, vagy csak egy részére keresünk rá. Ennek feltétele, 

hogy a Karbantartás/Lokális rendszeradatok menüpontban az Alapbeállítások fülön 

az Alapértelmezett szövegre keresés „Tartalmazza”-ra van állítva. Más esetben csak 

a kód elejére fog keresni a program.

– A  Karbantartás/Felhasználói  menüpont/Partnerek  összevonása  menüpontban 

lehetőségünk van összevonni olyan partnereket akiket véletlenül többször rögzítettünk 

a Servantes rendszerben.  Kérjük ezen funkciót nagy körültekintéssel használják, 

mert az itt elvégzett összevonást visszacsinálni nem lehet!!!!!

– A  Nyomtatás/Forgalom/Forgalom  cikkenként  nyomtatványt  lekérhetjük 

településenkénti csoportosításban is.

Aqua modult érintő változások, módosítások 

– A Nyomtatás/Számlák  megtekintése,  nyomtatása  menüpont  szűrőképernyőjére  új 

lehetőség került: 3x8-as etikett nyomtatása a nyomtatvány után. Ezen lehetőséggel a 

program annyi etikettet fog nyomtatni, ahány számla nyomtatásra kerül. Egy oldalra 

összesen 24 etikett fér el.

– A Nyomtatás/Vízórák/Olvasási listák menüpontba új nyomtatvány került, melynek 

neve: Falragasz (min. 3db mm)

Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások

– Ezután  a  Karbantartás/Felhasználói  menüpontban  található  Helységek,  Utcák 

összevonása és a Utcák módosítása átnevezés miatt menüpontokban történő változtatások 

a Partneradatok/Ingatlan felvitele, módosítása menüpontokban is érvényesülnek.

– Az Alapadatok/Árak menüpontban a 17.  Edényzet  szerint (a hét adott  napjain) 

számlázási módszernél lehetőség van az ár megnevezésére szűrni.



– Az Alapadatok/Árak menüpontban a 2. Háztartásonkénti számlázási módszernél 

az egységárat 4 tizedesjegy pontossággal meg lehet adni.

– A Karbantartás/Felhasználói  menüpont/Számlázási  módszerek  árváltozása,  áfa 

változás miatt menüpont működése ki lett bővítve az alábbi számlázási csoportokra is:

19. Havi egységár, napra számolva

20. Negyedéves ár adott megnevezéssel

21. Negyedéves ár, napra számolva

23. Ürítés szerint (ürítésekből (liter)->m3)

24. Használati díjak (napi ár)

25. Használati díjak (havi ár)

26. Használati díjak (éves ár)

Amennyiben  a  frissítéssel  kapcsolatos  technikai  kérdése  van,  kérje  informatikus 

kollégánkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.

Amennyiben  a  program  használatával  kapcsolatos  kérdése  van,  forduljon  az 

ügyfélszolgálatunkhoz ugyanezen telefonszámon.



További jó munkát kíván a Parallel Kft.!

Tisztelettel:

  Czinege Gábor

        szoftvertanácsadó

Budapest, 2012.03.28.


