
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Partner adatok,

Főkönyv,  Pénzügy,  Univerzális  számlázó,  Készlet,  Menetlevél,  Vizes  számlázó modult  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.

Partner adatokat érintő változások

1.) Újdonság!

A Partner  felvitel  és  módosítás  képernyőn  a  Kiegészítő  adatok  fülön  lévő  Adószámot  és  Csoportos

Adószámot ellenőrző információs gombra kattintva egy összehasonlító ablakot láthatunk, melyben felül

láthatjuk a lekérdezett  adatokat,  alul  pedig a jelenlegi,  a programban lévő adatokat.  A program sárga

színnel jelöli az eltéréseket.

2.) Újdonság!

Az egyszerűsített Partner módosítás képernyőn az Alapadatok fülön a jobb felső sarokban láthatjuk az

adott partner felvitelének, illetve utolsó módosításának dátumát.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Változás!

A Karbantartás / Globális rendszeradatok / Főkönyv, Pénzügy fülön a Főkönyvi zárás dátuma legördülő

menü megnevezése Főkönyvi „Időszak zárás”-ra módosult.
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2.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Pénzügyi  nyomtatványok  /  Szállítói  nyomtatás menüpontban  a  Szállító  számlák

kiegyenlítéssel  nyomtatványunkat  bővítettük:  a  Nyomtatvány  típusánál  választhatjuk  a  „Listázva”

lehetőséget is.

3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői nyomtatás menüpontban a Vevő számlák kiegyenlítéssel

nyomtatványunkat bővítettük: a Nyomtatvány típusánál választhatjuk a „Listázva” lehetőséget is.

Pénzügy modult érintő változások

1.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Pénzügyi  nyomtatványok  /  Szállítói  nyomtatás menüpontban  a  Szállító  számlák

kiegyenlítéssel  nyomtatványunkat  bővítettük:  a  Nyomtatvány  típusánál  választhatjuk  a  „Listázva”

lehetőséget is.

2.) Újdonság!

A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Vevői nyomtatás menüpontban a Vevő számlák kiegyenlítéssel

nyomtatványunkat bővítettük: a Nyomtatvány típusánál választhatjuk a „Listázva” lehetőséget is.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

Az Előkészítés / Előkészített számla felvitele és módosítás menüpontokban a Részletek fülön, ha kijelöljük

a kézi felülírást, akkor tudjuk módosítani a Nettó és az ÁFA összegeket. Ez a funkció kerekítés céljából

lett létrehozva, ha például a program általi kerekítések miatt nem az a bruttó érték jön ki, amit szeretnénk.

2



2.) Változás!

Számla készítéskor az előlegszámlák behívása során lehetőség van az egyes előlegszámlák különböző

típusú beszámítására: 

„Auto”: az előlegszámla csak a számla végösszegéig kerül beszámításba, így a végszámla összege nem

mehet 0,- Ft alá.

„Teljes”: az előlegszámla teljes mértékben beszámításra kerül, így a végszámla összege 0,- Ft alá is mehet.

„Rész”: meg kell adni, hogy adott előlegszámlából milyen összeget számítson be, a végszámla összege ez

esetben is 0,- Ft alá mehet.

Amennyiben üresen hagyjuk a beszámítás módját, azt a program „Auto” funkcióként kezeli.

Készlet modult érintő változások 

1.) Újdonság!

A  Szervizlap  /  Szervizlap  felvitele menüpontban  a  Munkák  fülön  felvitt  sorokhoz ezentúl  dátumot  is

hozzárendelhetünk.

A szervizlap  munkáihoz  rendelt  dátumok  lekérdezhetőek  a  Szerviz  /  Nyomtatás  /  Szerviz  munkalap

nyomtatás menüpontban a Tételes, Szerelőnként, Autónként csoportosítású nyomtatványoknál.
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2.) Változás!

Számla készítéskor az előlegszámlák behívása során lehetőség van az egyes előlegszámlák különböző

típusú beszámítására: 

„Auto”: az előlegszámla csak a számla végösszegéig kerül beszámításba, így a végszámla összege nem

mehet 0,- Ft alá.

„Teljes”: az előlegszámla teljes mértékben beszámításra kerül, így a végszámla összege 0,- Ft alá is mehet.

„Rész”: meg kell adni, hogy adott előlegszámlából milyen összeget számítson be, a végszámla összege ez

esetben is 0,- Ft alá mehet.

Amennyiben üresen hagyjuk a beszámítás módját, azt a program „Auto” funkcióként kezeli.

3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Egyéb / Árlista nyomtatvány Ártípus választási lehetőségei kibővültek a Beszerzési ártípus

opcióval. 

4.) Változás!

A  Nyomtatás  /  Forgalom  /  Forgalom  cikkenként nyomtatványnál,  partnerenként  és  cikkenként

csoportosítva a nyomtatvány kibővült a beszerzési érték oszloppal.

5.) Újdonság!

Amennyiben  a  Karbantartás  /  Globális  rendszeradatok  /  Készlet  1.  fülén  a  „Kötelező  mennyiség

megadása bizonylatokon” nevű opciót bejelöljük, úgy a Készletcsökkenés felvitelekor és a Szállítólevél
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felvitelekor a program figyelmeztető üzenettel jelzi, ha nulla mennyiségű cikket szeretnénk rögzíteni.

6. Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Forgalom  /  Forgalom  vevőnként,  valamint  a  Forgalom  cikkenként menüpontokban

lehetőség  van  a  Partner  szűrés  legördülő  menüben  a  „Dátumtól  (keletkezés  dátuma)”  lehetőséget

választani, mellyel egy általunk meghatározott dátumtól kezdődően felvitt új partnerekre szűrhetünk.

7. Változás!

A Növekedés / Értékbeli növekedés és a Csökkenés / Értékbeli csökkenés menüpontokban is lehetőség van

ezentúl az [Adatgyűjtő] gomb használatára, melyen belül lehetőség van a vonalkód leolvasóról és excel

fájlból  betölteni  adatokat.  Továbbá  a  Cikktörzs  (csoportos  kiválasztás)  opcióval  adott  szűrésnek

megfelelően több cikket is hozzárendelhetünk a bizonylatunkhoz.

A sorokhoz  tartozóan,  a  részletek  fülön  az  értékbeli  növekedés  mellett  megadható  az  adott  cikk  új

egységára is, melyre át  szeretnénk értékelni az adott  cikkünket.  Átlagáras elszámolású cikkeknél ez a

funkció nem működik!

Menetlevél modult érintő változások

1.) Változás!

A  Feldolgozás  /  Generált  üres  menetlevél  kitöltés,  felhasználás menüpontban  a  program  kiírja

figyelmeztető  üzenetben,  ha  bármelyik  vezetői  engedély  le  fog  járni  (a  Globális  rendszeradatokban

meghatározott számú naptól).

2.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Költségviselő,  munkaszám...  nyomtatvány  bővítve  lett  a  „Gépjármű  kategória  és

munkaszám szerint” nyomtatvány lekérdezéssel.
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Vizes számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

Új partner  felvitelekor,  amennyiben a  Társasági  forma mezőben nem a Magánszemély lehetőség van

kiválasztva  és  a  Karbantartás  /  Globális  rendszeradatok  /  Alap fülén  bejelöltük  a  „Partner  adószám

kitöltés ellenőrzése felvitelkor” funkciót, akkor a program figyelmeztet az adószám hiányára.

2.) Újdonság!

Ezentúl  a  partnerekhez  hozzárendelhető  a  társasági  adó  szerinti  csoportazonosító  szám  is.  A

partnerképernyőn a Kiegészítő adatok fülön adható meg, mint TAO csoportazonosító.

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, 2019. szeptember 2.
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