
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.165) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

Az alábbiakban  részletesen  megtalálhatók  és  olvashatók  a  változások, bővítések  az  XL Bér

program legújabb verziójában:

Plusz / Hónap választása:

Új: Nyugdíjkorhatár betöltésének figyelése a tárgyhónapban

Az Alapadatok / Cég alapadatok... / Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb fülön a  Figyelmeztető

üzenet  megjelenítése  lejárt  próbaidő  és  szerződés,  illetve  orvosi  alkalmasság  érvényessége

esetén beállítást átneveztük erre: Figyelmeztető üzenetek megjelenítése. 

Ehhez  egy buborékszöveg is  megjelenik:  "Hónapválasztáskor  figyelmeztető  üzenet  megjelenítése

lejárt próbaidő, szerződés, orvosi alkalmasság érvényessége, nyugdíjkorhatár betöltése esetén".

A Hónap kiválasztása után a képernyőn különböző figyelmeztető üzenetek jelennek meg az alábbi

esetekre  vonatkozóan,  ha  a  cég  törzsadatban  a  Figyelmeztető  üzenetek  megjelenítése be  van

pipálva:

• ha a dolgozónak lejár a tárgyhónapban a próbaideje 

• ha a dolgozónak lejár a tárgyhónapban a határozott idejű szerződése

• ha a dolgozónak lejár a tárgyhónapban az orvosi alkalmassági vizsgálat érvényességi ideje

• ha a dolgozó a tárgyhónapban tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

Megjelenő figyelmeztető üzeneteket a nyugdíjkorhatár figyelésével bővítettük. 



Alapadatokkal kapcsolatos módosítások: 

Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Jogviszony  /  Kollektív  szerződés,  egyéb  /

Munkaidőkeret 

Munkaidőkeret óráinak újraszámítása a jogviszony megszűnése / megszüntetése esetén

Amikor  a  dolgozó  jogviszonya  megszűnik,  a  dolgozó  törzsadatában  a  Megszűnés  fülön  kell

kiléptetni.  Munkaidőkeretben  történő  foglalkoztatás  esetén  a  munkaidőkeret  óráit  újra  kell

számoltatni a dolgozó törzsadatában. 

A továbbiakban a jogviszony vége dátum helyett az Utolsó munkában töltött naphoz mérten számolja

újra a program a munkaidőkeret kötelező óráit. 

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Kartonok 

Munkaidőkeret elszámolás nyomtatvány XLS formátumban

A  Nyomtatás  /  Nyomtatás  /  Összevont  nyomtatványtípus  /  Kartonok  között  megtalálható

Munkaidőkeret elszámolás nyomtatványt a továbbiakban XLS formátumban is ki lehet nyerni. 

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Dolgozói papírok

Új nyomtatvány: Tárgyhónapban a nyugdíjkorhatárt betöltő dolgozók névsora

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Egyéb 

Új nyomtatvány: Egyedi jogcímek listája

Egy új nyomtatványt készítettünk, melyen az Alapadatok / Cég alapadatok.../ Jogcím létrehozása

mintajogcím alapján menüpontban az Ön által létrehozott, egyedi jogcímek jelennek meg. 

Az alábbi adatok jelennek meg a nyomtatványon: 

• A jogcím neve

• A jogcím kódja



• Jogviszony, amiben létrehozták

• Jogviszony részletezése, amiben létrehozták

• Mintajogcíme, ami alapján létrehozták 

Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Együttműködési megállapodás keretében foglalkoztatott tanulók átadása 08-as bevallásba

-  A teljesen  adó-  és  járulékmentes  esetet  -  amikor  a  Tanuló  együttműködési  megállapodással

jogcím szerepel csak a Hóvégi elszámolásban - nem kell átadni a 08-as havi bevallásba. 

- Amikor  Tanuló együttműködési megállapodással - adózó jogcím is szerepel a számfejtésben,

akkor viszont át kell adni, hiszen szja került levonásra. 

A 08-as  bevallás  készítésekor  a  Számfejtéssel  rendelkezők kijelölésekor  figyelmen kívül  hagyjuk

azokat  a  tanulókat,  akiknek  a  számfejtésében  csakis  az  adó-  és  járulékmentes  Tanuló

együttműködési megállapodással jogcím szerepelt. A 08-as bevallásba így nem fognak átkerülni

egyáltalán. 

Statisztikai létszám számítása

Nyugdíjas dolgozó figyelembe vétele a statisztikai létszám számításakor

Módosítást végeztünk el az Adatátadás / Létszámszámolás menüpontban, valamint az Elszámolás /

Egyéb  tételek  elszámolása  menüpontban  a  rehabilitációs  hozzájárulás  létszám  számításával

kapcsolatban. A módosítás a saját jogú nyugdíjas munkavállalók létszámát érintette.

Adatátadás / Bér nyomtatványok e-mailben küldése 

Az Adatátadás / Bér nyomtatványok e-mailben küldése menüpontban lehetőség nyílik tetszőleges e-

mail szöveg megadására. 



A piros mentés ikon segítségével el is lehet menteni ezt a szöveget, hogy a következő havi e-mail

küldésekor is fel lehessen használni. 

Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2019. szeptember 2. 

Üdvözlettel: 
Vidner Eszter

szoftvertanácsadó

A Servantes XL Bér legújabb verziója a
http://www.servantes.hu web oldalon található. Ezen oldal

részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is.
Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése

van hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1-273-3310
telefonszámon. 

http://www.servantes.hu/

