
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Főkönyv,

Pénzügy, Pénztár,  Eszköz, Készlet,  Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Menetlevél  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.) Változás!

A60-as nyomtatványon adószámok töltésének módosítása olyan módon, hogy a partner törzsadatában az

EU  adószámhoz  lehetőség  lesz  mostantól  a  számokon  kívül  karaktereket  is  rögzíteni,  viszont  az

országkódokat továbbra is a törzsadat országkód mezőjéből kerül töltésre a nyomtatványra, így az EU

adószámnál kitöltött országkódot nem veszi figyelembe.

2.) Változás!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok menüpontban lekérhető Főkönyvi karton listát mostantól gyűjtő

főkönyvi számra is le lehet kérni. Így ha alábontásra kerül úgy egy főkönyvi szám, hogy nem vezetik át

róla a tételeket és utólag vissza kell keresni azokat, ezen a listán lekérhető a kartonja.

3.) Változás!

Eredmény  kimutatás  lekérése  esetén  ha  TELJESÍTÉS  dátum szerint  kerül  lekérésre  a  lista,  akkor  a

program a korábbi év módosításáva csak azokat a tételeket teszi bele, ami önellenőrzési naplóra kerül és

korábbi a számviteli dátuma mint az adott év.

4.) Változás!
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A  bővített  partner  import  új  mezőket  kapott,  így  lehetőség  nyílt  mostantól  a  partner  őstermelői

igazolványát és regisztrációs számát is beimportálni a programba.

Pénzügy modult érintő változások 

1.) Változás!

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Szállítói nyomtatás… menüpontban lekérhető listáknál ha 0-s

tételek nélkül kerül lekérésre a lista, akkor a program az egyenleget 2 tizedes jegyig figyeli.

2.) Változás!

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

adóiroda (tegnapi adatok) menüpontban készíthető felszólítóknál számlázási csoportra szűrés változott,

mégpedig olyan módon, hogy mostantól  nem csak egy csoport választható ki, hanem szűrés esetén a

számlázási  csoportok  táblázatban  jönnek  fel  és  pipálható  hogy  mely  csoportok  partnereire  kívánjuk

elkészíteni a felszólítókat.

Pénztár modult érintő változások 

1.) Újdonság!

Az Időszaki pénztárjelentés lekérésekor ha a Bővített nyomtatvány 2 típussal kerül lekérésre a lista, akkor

a Partner is rákerül arra a listára.

Eszköz modult érintő változások 

1.) Újdonság!

Eszköz rögzítésekor (Mind beruházás mind közvetlen rögzítésben és az Eszköz módosításánál is elérhető

a mező) megadható a Számviteli adatok fülön a „Nyitó értékhelyesbítés” összege. Az itt megadott összeg
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rákerül a nyilvántartó karton nyitó sorára az értékhelyesbítés oszlopba, a további értékhelyesbítésekkel

együtt ezt az összeget is beleszámítja már a program a szumma értékhelyesbítésbe.

Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

Készletre  vétel  bizonylat  sor  adattal  tranzakció  esetén  a  program engedi  a  bizonylat  főkönyvi  szám

pótlását, módosítását mostantól a bizonylat lementése után is.

2.) Újdonság

2  új  tranzakció  található  meg  a  rendszerben:  97-es  Átminősítés  tárgyi  eszközből  és  a  98.  Elhullás

(STKÁV). A 97-es tranzakció a következő képpen könyvelődik:

T – Cikk adat: készlet főkönyvi szám                       K – Cikk adat: Közvetett / Közvetlen ktg atv.

A 98. Elhullás (STKÁV) könyvelődése pedig Csak 5-ösnél:

T – Cég adat: STKÁV főkönyvi szám                      K – Cikk adat: Készlet főkönyvi számlázás

Elsődleges 5-ösnél ugyanaz mint a csak 5-ösnél csak a költség könyvelődése:

T – Cikk adat: Ráfordítás fsz                                    K – Cég adat: Közvetlen költség átvezetési fsz-i szám

Elsődleges 6-7-es esetén pedig:

T – Cég adat STKÁV főkönyvi szám                        K – Cég adat Költségnem átvezetési számla

Költségadat könyvelődése

T – Cikk adat: Ráfordítás főkönyvi szám                   K – Cikk adat – Készlet fsz. 

3.) Változás!

A felvásárlási jegy nyomtatásakor a felvásárlási jegyre mostantól rákerül a partner bankszámlaszáma (ha

több bankszámlaszáma van a partnernek akkor az első bankszámlaszám kerül rá), a partner FELIR száma

illetve az állampolgársága, mely úgy lett megvalósítva, hogy az országkód kerül oda beírásra.
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4.) Újdonság!

Belekerült a programba két új tranzakció, a 95. Szaporulatból (bizonylat ktg-el)  és a 96. Súlygyarapodás

(bizonylat  ktg-el).  A 78  és  79-es  tranzakciók  mintájára  készült  annyi  különbséggel,  hogy  a  6-7-es

főkönyvi számok nem cikk adatból jönnek, hanem az adott bizonylaton a költségbontás fülön megadott 6-

7-re könyvelődik.

5.) Változás!

A Csökkenés / Számlázás / KM számla készítés menüpontban történő rögzítéskor a kiválasztott cikkek és

szolgáltatások mennyisége automatikusan 1-gyel töltődik fel.

6.) Újdonság!

A Csökkenés / Számlázás / KM számla készítés menüpontban, Kegyeleti szolgáltatás esetén, a temetés

módjához (urnába, földbe, egyéb) hozzárendelhető az alatta lévő mezőben egyéb megjegyzés, melyben

dupla kattintás esetén kiválasztható már korábban felrögzített megjegyzés is.

Aqua számlázó modult érintő változások

1.)  Újdonság!

A Feldolgozás / Óraállás felvitele olvasási lista alapján menüpontban a fájl beolvasása után hibalistát ad

ki,  amennyiben  talált  hibás  tételt,  ezeket  a  tételeket  pedig  nem  dolgozza  fel.  Újabb  figyelésként

belekerült,  hogy  ha  az  órának  volt  már  olvasása,  akkor  annak  nem enged  új  olvasást  importálni  a

program.

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Partner  módosítása  szűrőképernyőn  az  összetett  kereséshez  belekerült  az  Adóazonosító  jel-re  való
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szűrési lehetőség.

2.) Változás!

A Nyomtatás / Leszámlázott űrtartalom listában mostantól a 0 forintos tételekkel nem számol, így az

űrtartalma sem kerül bele.

Menetlevél modult érintő változások

1.) Változás!

A Rendszám szerinti  lekérdezés nyomtatványnál  a program mostantól 2 tizedesre kerekít  az 1 tizedes

helyett.

2.) Újdonság!

A Karbantartás / Globális rendszeradatok menüpontban a Menetlevél fülön jelölhető a „Speciális fordulók

használata”  opció,  melynél  választható  az  eddigi  EWC  kód  alapú  fordulók,  és  új  lehetőségként

választható az „Anyag – költségtípus – útvonal viszonylat” alapú fordulók. 

Ez  utóbbi  esetén  menetlevél  rögzítéskor  a  fordulók fülön  egy más  szemléletű  forduló  rögzítés  válik

elérhetővé. Itt megadhatóak a fordulók darabszáma mellett, hogy a fuvar teljesítése honnan hová történik,

mi az elszámolási módja a fuvarnak, milyen anyagtípust szállítottak a fuvar során illetve ennek a tömege.

És menetlevelenként megadható ezen a fülön a fuvar díja is.

Ehhez a típusú rögzítéshez tartozik egy egyedi nyomtatvány, melyet a Nyomtatás / Fordulóval rendelkező

menetlevelek – fuvardíj menüpontban érhetünk el.
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3.) Változás!

A Feldolgozás / Gépnapló felvitele menüpontban ezentúl a gépnaplóhoz nem csak egy dátum, hanem egy

intervallum is megadható.

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. június 19.
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