
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  Főkönyv,

Pénzügy,  Eszköz,  Készlet, Menetlevél, Univerzális számlázó, Vezetői információk 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!

Mostantól a könyvelési képernyőn a Köteg fülön kitöltött ’Belső bizonylatszám’ mezőbe írt érték teljesen

automatikusan bekerül a tételekhez is, Enter gomb megnyomása nélkül is.

E funkció használatához a Karbantartás/ Lokális rendszeradatok…/ Főkönyv fülön szükséges bepipálni a

’Könyvelés: belső bizonylat automatikus ismétlése’ elnevezésű jelölőnégyzetet.

2.) Újdonság!

A  Nyomtatás/  Egyéb  nyomtatványok…/  Költségbontás/  Költségbontások…  menüpontban  szűrési

lehetőségek készültek, melyek az alábbiak:
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-  A ’Csak az adott  évben aktív  munkaszámok megjelenítése’  beállítással  csak azok a munkaszámok

fognak megjelenni, amelyekre az adott évben már volt könyvelve.

-  A  ’Törölt  munkaszámok  megjelenítése  nélkül’  beállítással  azok  a  munkaszámok  nem  fognak

megjelenni,  amelyek  inaktívvá  lettek  téve,  vagyis  amelyeknél  a  Költségbontás  törzsben  az  ’Állapot’

mezőben T betű van beállítva.

-  A  képernyőn  táblázatos  formában  láthatóak  felsorolva  a  költségbontások,  melyek  tetszés  szerint

bejelölhetőek a sorok végén lévő négyzet bepipálásával.

- Lehetőség van arra is új funkcióként, hogy tetszőleges megnevezéssel elmentsük a gyakran használatos

szűréseket,  vagyis  így  a  program  megjegyzi  a  lekérdezni  kívánt  költségbontások  kijelölését  és  a

későbbiekben már csak kiválasztjuk a megfelelő sablont (dupla kattintással). Ezeket gyakran használni

kívánt lekérdezési beállításokat a képernyőn látható ’Költségbontás szűrések’ gombra kattintva tudjuk

felrögzíteni.  Először  létre  kell  hozni  a  gyakran  használni  kívánt  lekérdezés  nevét,  majd  a

’Költségbontások kijelölése’ gombra kattintva be kell pipálni a lekérdezni kívánt költségbontásokat, majd

a ’Rendben’, utána a ’Mentés’ gomb megnyomásával a lekérdezés eltárolódik. 

2



Ezeket a beállított  lekérdezéseket természetesen módosíthatjuk vagy törölhetjük 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.

3.) Újdonság

A  Nyomtatás/  Pénzügyi  nyomtatványok…/  Vevői  egyéb  nyomtatványok/  Lejárt  vevői  követelések

értékvesztése… menüpontban mostantól nem csak egy főkönyvi  számra lehet szűrni, hanem főkönyvi

szám –tól –ig intervallum is megadható.

4.) Újdonság

A  Nyomtatás/  Egyéb  nyomtatványok…/  Kinnlévőségek  összesítése  /minden  kiegynelítéssel/…

menüpontban mostantól szintén nem csak egy főkönyvi számra lehet szűrni, hanem főkönyvi szám –tól –

ig intervallum is megadható.
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Pénzügy modult érintő változások

1.) Újdonság

Mostantól  a  Banki  kapcsolat/  Utalások előkészítése… menüpontban  a  kiválasztott  számlák  sorrendje

megmarad a rögzítés sorrendjeként. A tételek kapnak egy sorszámot, s szükség esetén e szerint is sorba

rendezhetőek.

2.) Újdonság

A Banki kapcsolat/ Utalások előkészítése… menüpontban amikor még egy csomagon belül dolgozunk,

akkor a rendszer felismeri egy adott számla ismételt kiválasztását és megjelenik egy figyelmeztető üzenet

is ezzel kapcsolatban.

3.) Újdonság

A Nyomtatás/ Pénzügyi nyomtatványok/ Vevői nyomtatás… menüpontban a ’Vevő számlák részletesen –

részletes kiegyenlítéssel’ nevű nyomtatványnál is elérhető már a „Csak amihez van kiegyenlítés” szűrési

lehetőség az ’Egyenleg’-re vonatkozó beállítások között. 

4.) Újdonság

A Nyomtatás/ Pénzügyi nyomtatványok/ Kamatszámítás…/ Csoportos kamatszámítás tételeinek utólagos

nyomtatása  (listás  formátum)  menüpontban  elkészíthető  Excel  tábla  kiegészült  egy  plusz  oszloppal,

amelyben a partner levelezési címéből a irányítószámon és a helységnéven kívül a további címadatai is

megjelennek (utca, közterület típusa, házszám, emelet, ajtó stb.).

Eszköz modult érintő változások

1.) Újdonság!

Az Alapadatok/ Főkönyvi tranzakciók menüpont 2 új tranzakcióval bővült:

- 128-as sorszámmal: Saját rezsis felújítás

- 129-es sorszámmal: Saját rezsis beruházás
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2.)  Újdonság

Az Értékváltozás - aktiválás/ Csökkenés/ Állományból kivezetés/ Befektetett eszköz és Befektetett eszköz

csoportosan  menüpontokban  adott  eszköz  kiválasztásakor  figyelmeztető  üzenet  jelenik  meg  arra

vonatkozóan, hogy kívánja-e elszámolni az esedékes értékcsökkenést a kivezetés előtt, s amennyiben az

’Igen’ gombra kattintunk, akkor a program automatikusan az értékcsökkenés elszámolása tranzakcióhoz

navigál.

Készlet modult érintő változások 

1.) Újdonság!

Nyomtatás/ Forgalom/ Készletmozgás jegyzék (mennyiségben) nyomtatványon új csoportosítás: 

cikkenként értékkel- cikk csoportonként

Az új csoportosítás cikkenként jeleníti meg az Időszak Nyitó, a Növekedés, Csökkenés és Időszak Záró 

adatokat, mind mennyiségben, mind értékben, továbbá cikk alcsoportonként ezek Összesen-jét is 

tartalmazza!

2.) Újdonság!

A Bevételezés módosítása és Készletcsökkenés módosítása menüpontok szűrőképernyőjén már van Tétel 

Teljesítés kelte mező is, amire ily módon szűrni lehet, továbbá a találati táblázatban is megjelenik a Tétel 

Teljesítés kelte oszlop is! A Keresés eredménye képernyő találati táblázatát szintén le lehet már kérni 

Tétel teljesítése sorrendben!

3.) Újdonság!

Az Átmozgatás/ Raktáron belül/ Betekintés menüpontban:

Ennek a szűrőképernyőnek a Keresés eredménye képernyőjére Nyilvántartási ár oszlop is bekerült, 

továbbá az Excelbe nyomtatáskor is megtalálható ez az oszlop, amin ha többféle nyilvántartási áras 

bevételezési sorokból mozgatunk át, akkor a lista is többsoros!
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4.) Újdonság!

A Nyomtatás/ Készlet/ Pillanatnyi készlet nyomtatványon: Cikk szűrésben lehet számviteli főcsoportra is 

szűrni!

5.) Újdonság!

A Nyomtatás/ Készlet/ Készlet munkaszámonként nyomtatvány szűrőképernyőjén már van lehetőség 

Közvetett/ Közvetlen főkönyvi számra szűrni!

6.) Változás!

Amennyiben egy raktár használaton kívülivé lett állítva, úgy a raktárválasztásos képernyőn 

alapértelmezetten nem látszódik. Ha mégis meg szeretnénk jeleníteni, vegyük ki a pipát a bal alsó 

sarokból!

7.) Újdonság!

A Nyomtatás/ Egyéb/ Főkönyvi feladás menüpontban:

- Új csoportosítás: Számviteli alcsoport, melyen számviteli alcsoportonként megjelenik az Összesen 

nyilvántartási értékre, mennyiségre és másodlagos mennyiségre is!

- Főkönyvi szám szűrési lehetőség intervallum szerint, tehát tól-ig megadható akár Közvetett, közvetlen 

főkönyvi szám is!

- Cikk szűrésben: Cikk fő-csoport-alcsoport szűrés táblázatosan, a táblázatosból többet is ki lehet jelölni!

Menetlevél modult érintő változások

1.) Újdonság!

Az  Alapadatok  /  Műszakok  menüpontban,  amennyiben  az  adott  műszakhoz  tartozik  alapértelmezett

pótlék, úgy jelölhető, hogy ez a pótlék csak akkor jár, ha a munkavégzés ideje nagyobb vagy egyenlő az

itt megadott időnél. Ennek a beállításnak majd a munkaidő adatok felvitelénél lesz jelentősége.
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Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság

Mostantól a számla és a proforma számla kiállításakor az egységárhoz 10 karakter írható be az eddig 9

karakter helyett.

Vezetői információk

1.) Újdonság

Mostantól  a  Nyomtatás/  Komplex  nyomtatvány  és  a  Nyomtatás/  Utókalkulációs  nyomtatvány

menüpontokban  egyaránt  lehetőség  van  szűrni  könyvelési  naplóra,  illetve  adott  könyvelési  naplót

kihagyni a szűrésből. Ez a lehetőség ugyanúgy működik, mint a Főkönyvi kivonat nyomtatványnál.

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, 2018. március 29.
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