
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  Főkönyv,

Eszköz, Készlet, Pénztár, Vizes számlázó, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról és

fejlesztésekről.

A nagyobb adatbázisoknál  a frissítés  sokáig tarthat.  Kérjük,  hogy ne szakítsák meg a frissítési

folyamatot akkor sem ha „a program nem válaszol” üzenet panelt adja fel a Windows.

Főkönyv modult érintő változások

Amennyiben a  Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Főkönyvi karton nyomtatvány szűrőképernyőjén

bejelöljük a „Partnerenkénti egyenleg” opciót, úgy a Nyomtatvány résznél választhatunk egy Analitika

(eddigi kinézetű nyomtatvány) és egy Bizonylatonként nyomtatvány közül. Ez utóbbi egy partnerenkénti

és azon belül bizonylatonkénti részletezésű nyomtatvány.

Eszköz modult érintő változások

A  Nyomtatás  /  Eszközök  listája  nyomtatvány  „Bővített  nyomtatvány”  verziója  excelbe  lekérve

tartalmazza az eszközökhöz rögzített megjegyzés mezőt is, 250 karakter hosszan.

Készlet modult érintő változások

A modulon belül lévő összes rögzítési képernyő cikkszám keresési mezője kiegészült a 13 karakteres

vonalkód azonosító másodlagos szűrésével.  Tehát ha a cikkszám mezőbe olvastatjuk be a vonalkódot

akkor elsődlegesen végignézi a program, hogy a cikkszámok között létezik-e az adott azonosító, ha nem

akkor másodlagosan végignézi a vonalkód mezőben tárolt értékeket is. 
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Pénztár modult érintő változások

A Karbantartás / Jogosultságok / Csoportok, Jogosultságok menüpontban a Csoporthoz tartozó Pénztár

modul  jogosultságok gomb alatt  ezentúl  lehetőség van összesen 20 pénztárhoz belépési  jogosultságot

állítani.

Aqua számlázó modult érintő változások

Új nyomtatvány! A Nyomtatás menüpontban található, Felhasználási helyenként kiszámlázott fogyasztás

néven.  A  nyomtatvánnyal  megtekinthetünk  egy  adott  számlahalmazt,  felhasználási  helyenként

kiszámlázott  víz  és  csatorna  köbméter  megbontásban.  A  szűrőképernyő  tetején  a  szokásos  szűrési

paraméterek állíthatóak (számlázási csoport, számlázási főcsoport, olvasási körzet, besorolás). Ezen kívül

szűrhetünk a számlák dátumaira és/vagy az időszakra. 
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Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Az Alapadatok/Vevőkategóriák közé fixen bekerült besorolások nevei megváltoztak:

 -  Természetes személy (1)

 -  Költségvetési szerv (2)

 -  Társasház (3)

 -  Közbeiktatott személy (4)

 -  Gazdálkodó szervezet (5)

Továbbá  az  eddig  a  Kommunális  számlázó  modul/Karbantartás/Lokális  rendszeradatok/Számlázás

fülön lévő Figyelmeztessen „A felhasználó jellegére vonatkozó típus-besorolás” választására (NHKV-s

besorolásra)  opció  átkerült  a  Lokális  rendszeradatok/Alapbeállítások  fülére,  aminek  az  elrendezése

mindemellett kismértékben átalakításra került.

Az Egyszerűsített partner képernyőn csak abban az esetben kerülnek a vevőkategória lista elejére az

NHKV-s besorolások ha az iménti rendszeradatot bejelölték, a Szerződés alapú partnerképernyő esetén

minden esetben ezek szerepelnek a lista elején.

2.) A Nyomtatás / TESZT számlázás ellenőrző listái / Leszámlázott űrtartalom nyomtatványt lehetőség

van leszűrni vevőkategóriára.

3.) A  Karbantartás /  Felhasználói menüpont /  Partnerek vevőkategóriába sorolása menüpontban a

szűrőképernyőre rákerült egy Szerződések szűrése gomb ahol további szűrési paraméterek beállítására

van lehetőség.

4.)  A  Nyomtatás  /  Teljeskörű  összesítő nyomtatvány  csoportosítási  lehetőségei  kibővültek  új

lehetőségekkel  (lentebb  látható).  Az  új  csoportosításoknál  a  „Helyiségenként”  a  Partner  telephely

címében lévő helységet jelenti.

4.1.) Helyiségenként + Felhasználó jellege (NHKV-s besorolás)

4.2.) Felhasználó jellege (NHKV-s besorolás) + Helyiségenként
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4.3.) Felhasználó jellege (NHKV-s besorolás)

5.) A Nyomtatás / TESZT számlázás ellenőrző listái / Leszámlázott űrtartalom nyomtatvány is kibővült

az  imént  részletezett  új  csoportosítási  lehetőségekkel,  melyek  a  Nyomtatvány  résznél  található

legördülő menüből választhatóak ki. Továbbá ez a nyomtatvány szűrhető vevőkategóriára is.

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 kívánunk Önnek!

Tisztelettel:

Czinege Gábor

szoftvertanácsadó

Budapest, 2016. szeptember 13.
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