
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Főkönyv,

Pénzügy,  Készlet,  Vizes  számlázó,  Kommunális  számlázó,  Távhő  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

1.) Újdonság!

Lehetőség van arra, hogy a könyvelés során figyelmeztessen a program, ha „Gyűjtő” költségbontásokra

rögzítünk. Ez a funkció az alábbi beállításokkal aktiválható:

- A Karbantartás /  Globális  rendszeradatok /  Alap fülön bejelöljük a Gyűjtő költségbontás kiválasztás

esetén figyelmeztetés

-  A Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok /  Főkönyv fülön a  Költségbontás  listás  kiválasztás  módja:

„Lista 1” választása esetén

Továbbá  feltétel,  hogy a  könyvelési  képernyőn  a  Költségbontás  fülön  található gombon keresztül

válasszuk ki a megfelelő költségbontásokat.

2.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Egyéb  nyomtatványok  /  Költségbontás  /  Költségbontás  kartonon  új  nyomtatvány

választható: Költségbontás részletező karton. Az új nyomtatvány lényege, hogy mind a főkönyvi számok,

mind a költségbontások esetén szintenként jeleníti meg, hogy a bizonylat hogyan lett rögzítve/könyvelve.

Minden főkönyvi szám és minden költségbontás szinthez a megnevezést is megjeleníti a program.
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3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Egyéb nyomtatványok / Költségbontás / Költségbontás kartonon bizonyos nyomtatvány

típusoknál bepipálható a két soros, bővített nyomtatás lehetősége.

4.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Egyéb  nyomtatványok  /  Költségbontás  /  Költségbontás  kartonon  új  funkcióként

lehetőségünk van tetszőleges megnevezéssel és a kívánt költségbontások kijelölésével lementeni gyakran

használatos  szűréseket,  költségbontás  kombinációkat.  Ezeket  a  Költségbontás  szűrések  gombbal  (a

képernyő  jobb  felső  részében)  tudjuk  felrögzíteni.  Ezen  lementett  szűréseket  így  csak  egyszer  kell

létrehoznunk,  a  későbbiekben  csak  kiválasztjuk  a  megfelelő  sablont  (dupla  kattintással),  amit

természetesen  módosíthatunk  vagy törölhetünk  is.  A költségbontások  kijelölése  során  akár  kód,  akár

megnevezés alapján is választhatunk, melynek segítségével a beírt szöveg után Enter-t nyomva csak az azt

tartalmazó költségbontások maradnak a táblázatban. Az egyenkénti pipálást meggyorsítva bejelölhetjük az

összes kapott sort a fejléc utolsó oszlopában levő „X”-re duplán kattintva.
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5.) Újdonság!

Az Alapadatok / Gazdasági események menüpontban a Gazdasági eseményekhez tartozó költségbontások

megadhatóak az újonnan kialakított táblázatban is, ahol tetszőleges számú költségbontás hozzárendelhető

a  gazdasági  eseményhez.  A „+”  gombbal  tudunk  új  költségbontást  kiválasztani  és  megadni  hozzá  a

megfelelő százalékot, az alatta lévő ikon pedig a sortörlésre ad lehetőséget. A „+” gomb megnyomása után

dupla kattintás szükséges az új sorban a költségbontás kiválasztásához.

6.) Változás!

A Nyomtatás  /  Főkönyvi  nyomtatványok  /  Számlarend  nyomtatványnál  választható  Álló  vagy Fekvő

elrendezés.

7.) Újdonság!

A Főkönyvi iktatás / Túlfizetés összepontozás menüpontban Csoportos összepontozás esetén lehetőség van

a partnerek keresésénél számlázási csoportra, számlázási főcsoportra is szűrni.

8.) Újdonság!

Lehetőség  van  a  már  nem  használatos  költségbontásokat  inaktiválni  az  Alapadatok  /  Költségbontás

menüpontban,  amennyiben az Állapot  opciót  az adott  költségbontásnál  T-re állítjuk,  azaz Törölt-re.  A

költségbontások listából történő kiválasztása során (a könyvelési képernyőn a Költségbontások fülön lévő

gombbal) az ilyen jelölésű költségbontások nem jelennek meg, csak ha a bal alsó sarokban

lévő opció, „Inaktív munkaszámok elrejtése”, jelölést kivesszük. Ezen funkció működéséhez szükséges,

hogy a Karbantartás /  Lokális rendszeradatok menüpontban a Főkönyv fülön lévő „Költségbontás listás

kiválasztás módja: Lista 1” beállítást megtegyük.

Pénzügy modult érintő változások 

1.) Újdonság!

A Banki kapcsolat / Bank kivonat feldolgozása menüpontban lehetőség van új, Electra (CAM) típusú

állományok feldolgozására. Ezzel a Raiffeisen Bank CAM kiterjesztésű állományait lehet feldolgoztatni.
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2.) Újdonság!

A Főkönyvi iktatás / Túlfizetés összepontozás menüpontban Csoportos összepontozás esetén lehetőség

van a partnerek keresésénél számlázási csoportra, számlázási főcsoportra is szűrni.

Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

A Növekedés / Bevételezés / Bevételezés felvitel menüpontban a Felvásárlási jegy tranzakció (76-os)

használatakor a program 0 %-os Áfa kulcsot hoz be a cikkekhez automatikusan, attól függetlenül, hogy a

cikkhez a Cikk törzsben mi van beállítva. Ezt soronként át kell írni a megfelelő kompenzációs 7 vagy 12

%-os Áfa kulcsra. 

A tranzakció mentésénél figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha nem 7 vagy 12 %-os kulcsot lát a program

bármelyik cikknél.

2.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Forgalom  /  Készletmozgásjegyzék  (mennyiségben)  nyomtatvány  tekintetében  új

csoportosítás áll rendelkezésre: Cikkenként értékkel + cikk csoportonként.

3.) Változás!

A Nyomtatás / Csökkenések / Szállítólevelek nyomtatvány végén megjelenik a tételek darabszáma is.

4.) Újdonság!

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Készlet, Univerzális fülön beállítható a „Cikkinformáció cikk

sorrend”  mi  legyen  Cikkszám  vagy  Cikknév.  Az  itt  lévő  sorrend  beállításnak  megfelelően  fognak

szerepelni a  cikkek a cikkinformációs képernyőn.

5.) Újdonság!

A cikkek másodlagos  mennyisége  (darab)  ezután  megjelenik  több meglévő  nyomtatványon  és  két  új
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nyomtatvány is készült hozzá. Ezen adatok csak akkor kérhetőek le, ha az adott nyomtatványokon nincs

raktárhely szűrés és a Globális rendszeradatokban engedélyezett a másodlagos mennyiség használata!

– Új nyomtatvány: Nyomtatás / Készlet / Gépi karton -másodlagos mennyiség

Intervallum, cikkszám és raktár szűrési lehetőséggel.

– Új nyomtatvány: Nyomtatás / Készlet / Pillanatnyi készlet (másodlagos mennyiséggel)

Cikk, partner, raktár szűrési lehetőséggel, illetve 3 féle csoportosítási lehetőséggel (cikkenként, számviteli

alcsoportonként,  számviteli  alcsoportonként-cikk  alcsoport).  A nyomtatványon  lévő  Átlagár  oszlop  a

Nyilvántartási érték és a Mennyiség hányadosának értéke.

Már meglévő nyomtatványok:

– Nyomtatás / Csökkenések / Csökkenések nyomtatvány: Cikkenként – bizonylatonként csoportosítva

vagy Csökkenésenként tételesen csoportosítva

– Nyomtatás  /  Csökkenések  /  Csökkenések  tételesen  nyomtatvány:  Típusonként-tételesen

csoportosítva

– Nyomtatás  /  Növekedések  /  Bevételezések  nyomtatvány:  Cikkenként  csoportosítva  vagy

Bevételezésenként csoportosítva

– Nyomtatás  /  Növekedések  /  Bevételezések  tételesen  nyomtatvány:  Típusonként-tételesen

csoportosítva

6.) Változás!

Amennyiben  a  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok  /  Készlet,Univerzális  fülön  nincs  beállítva  az

„Automatikus érkeztetés raktárak közötti átmozgatásnál” funkció és az Átmozgatás / Raktárak között /

Felvitel menüpontban felvitt bizonylatnál bejelöltük az Igénylés opciót, akkor az Átmozgatás / Raktárak

között / Betekintés menüpontban módosítható a bizonylat. Miután végleges állapotra hoztuk, az Igénylés

jelölés törlésével a mentés után átadásra kerülnek a tételek a másik raktárba.

7.) Újdonság!

A Csökkenés  /  Számlázás  /  Számla  készítése  szállítólevéllel  menüpontban  lehetőség  van közvetlenül

számlát készíteni termék értékesítésről, melynek elmentése/nyomtatása után automatikusan generálódik
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egy szállítólevél is.

Könyvelődés szempontjából ezen szállítólevelek a 8. Szállítólevél – értékesítés tranzakcióval készülnek

el.

Továbbá, ebben a menüpontban az egyes tételek esetén, a részletek fülön lévő „Tétel raktár” opciónál,

megadható,  hogy  a  számlázandó  mennyiséget  melyik  raktárból  vezesse  ki  a  program.  Amennyiben

semmit nem választunk ennél a lehetőségnél, úgy a bejelentkezett raktárban készül el a szállítólevél, így

ennek a raktárnak a készletét csökkentjük. Ha bármelyik tételnél kiválasztottunk eltérő raktárat, úgy az

adott tételről a megjelölt raktárban (is) készül egy szállítólevél, így annak a készletét csökkenti a program.

Aqua számlázó modult érintő változások

1.)  Változás!

A Psion / Adatátadás vízóra leolvasónak menüpontban készített állományba ezután bekerül a vízmérő

átmérője (VIZMATMERO oszlop) és típusa (VIZMTIPUS oszlop) is. 

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A Karbantartás / Felhasználói menüpont / Partneradatok exportálása menüpontban, amennyiben több mint

65 ezer sort kérünk le, akkor kiírja a program, hogy "Mivel a sorok száma nagyobb mint 65000, ezért a

fájlt nem lehet elkészíteni! Kérem szűkítse szűréssel az adatok mennyiségét!", és nem is készül el a fájl,

mivel az Excel nem tudná kezelni.

2.) Újdonság!

A  Banki  modul  /  44.  Posta  által  nyomtatandó  számlák  (3  oldalas  új  számlakép)  menüpontban,

amennyiben  a  „Az  esetleges  hibás  számlák  kihagyása  az  állományból”  opciót  bejelöljük,  akkor  az
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esetleges  hibalista  ellenére  az  állomány  elkészül.  Ha  az  opciót  nem  jelöljük  be,  akkor  a  korábbi

működésnek megfelelően hibalista esetén az állomány nem fog elkészülni.

Távhő számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

Amennyiben olyan fogyasztási helyre készítünk elszámoló számlát, ahol költözés volt, úgy a két ügyfél

elszámoló  számlájának  a  végén  található  „Hőközponti  és  épület  felhasználási  adatok”  részben,  mint

„Fogyasztási időszak” a teljes számlázási időszak fog megjelenni. 

Amennyiben 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, 2017. szeptember 6.
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