
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Partner

adatok,  Főkönyv,  Pénzügy,  Készlet,  Univerzális számlázó,  Eszköz,  Kommunális számlázó,  Távhő

számlázó,  Menetlevél 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.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az online számlabeküldéssel kapcsolatban elérhető egy

külön weboldal www.vanenav.hu címen, ahol bármikor, azonnali módon ellenőrizhető, hogy a NAV

Online Számla rendszere éppen üzemel-e vagy sem. Ha bármivel probléma van, az ezen a felületen

pontosan kiderül és így azonnali információhoz jutnak, ha a számlák beküldése sikertelen.

Partner adatok importot érintő változások

1.) Újdonság!

Az  új  partnerek  importálásához  használt  egyszerűsített  és  bővített  import  állományok  struktúrája,  a

legvégén kiegészült egy új oszloppal, part_vkat néven, melybe karakterek írhatóak 10 hosszan. Ebben az

oszlopban  a  Partner  törzsadatok  /  Kategóriák  menüpontban  felvitt  sorokhoz,  manuálisan,  a  Kódja

mezőben megadott értékre hivatkozhatunk.

A funkció hatására az újonnan beimportált partnereket egyből beilleszthetjük adott partner kategóriákba.

Továbbá a bővített partner import struktúrát használva, lehetőségünk van már meglévő partnerekhez is

utólag betölteni a partner kategória besorolását.



Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás  /  Pénzügyi  nyomtatványok  /  Szállítói  egyéb  nyomtatványok  /  Lejárt  kötelezettségek

korosítása  nyomtatvány  szűrőképernyőjén  az  Intervallumok  opción  belül  választható  egy  új  típusú

nyomtatvány,  „partnerenként  intervallumonként  tételesen”  néven.  A nyomtatvány  sajátossága,  hogy

partnerenként  és  azon  belül  számlánként  jeleníti  meg  az  adatokat,  továbbá  a  nyomtatvány,  a

szűrőképernyőn  történt  beállítás  (Határidőn  túli  tételek)  ellenére  a  Határidőn  belüli  tételeket  is

megjeleníti, összesítve a 0-0 intervallumban!

2.) Újdonság!

A modulon belüli könyvelési adatok keresőképernyőjén (pl.: Iktatás módosítása, Kontírozás módosítása,

Közvetlen könyvelés módosítása, Könyvelt tétel keresése) ezentúl az Áfa dátumra is lehet közvetlenül

szűrni.

Pénzügy modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás  /  Pénzügyi  nyomtatványok  /  Szállítói  egyéb  nyomtatványok  /  Lejárt  kötelezettségek

korosítása  nyomtatvány  szűrőképernyőjén  az  Intervallumok  opción  belül  választható  egy  új  típusú

nyomtatvány,  „partnerenként  intervallumonként  tételesen”  néven.  A nyomtatvány  sajátossága,  hogy

partnerenként  és  azon  belül  számlánként  jeleníti  meg  az  adatokat,  továbbá  a  nyomtatvány,  a

szűrőképernyőn  történt  beállítás  (Határidőn  túli  tételek)  ellenére  a  Határidőn  belüli  tételeket  is

megjeleníti, összesítve a 0-0 intervallumban!

2.) Változás!

A Nyomtatás  /  Pénzügyi  nyomtatványok  /  Kamatszámítás  /  NAV-nak átadandó tételek  menüpontban

elkészíthető  és  az  ÁNYK  programba  átadható  EMEGKER  nyomtatványt  módosította  a  NAV.



Kiegészítésre került az R-lapon a tőke, bírság, költség, kamat sorai egy „Végrehajthatóság elévülésének

dátuma”  oszloppal.  Ezt  a  dátumot,  az  értékkel  rendelkező  sorok  esetén  a  program  a  tőke  tartozás

esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított + 4 év dátummal fogja átadni az ÁNYK részére.

Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Számlák / Számlák összesített nyomtatása menüpontban az Áfa tartalom részben ezentúl

választható a „0-ás Áfa tartalom” opció is.

2.) Változás!

Sztornó számla készítésekor a program automatikusan felkínálja az eredeti számla dátumait. Amennyiben

az eredeti teljesítés dátuma 30 napnál régebbi az aktuális naphoz viszonyítva, akkor ezentúl megjelenik

egy figyelmeztető üzenet. 

Ha megfelelően állították be a dátumot, akkor az Igen gomb megnyomásával folytathatják a sztornózást.

3.) Változás!

Amennyiben a Rendelés / Rendelés Vevő felől / Rendelés menüpontban felvitt bizonylatnál jelöltük a

„Díjbekérőként  nyomtatva„  opciót,  csak  akkor  tudunk  erről  a  rendelésről  szállítólevelet  készíteni  a

Csökkenés / Szállítólevél / Felvitel menüpontban, ha az adott rendelésnél a „Díjbekérő fizetve” opció is

jelölve van.



Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

Sztornó számla készítésekor a program automatikusan felkínálja az eredeti számla dátumait. Amennyiben

az eredeti teljesítés dátuma 30 napnál régebbi az aktuális naphoz viszonyítva, akkor ezentúl megjelenik

egy figyelmeztető üzenet. 

Ha megfelelően állították be a dátumot, akkor az Igen gomb megnyomásával folytathatják a sztornózást.

2.) Újdonság!

A főmenüsoron lett  egy új  menüpont,  Banki  modul  néven.  Ezen belül  pedig a  „Csoportos  beszedési

megbízás (GIRO)” és „Csoportos jóváírás (DETSTA)” menüpontok érhetőek el. Előbbivel előállítható az

adott fizetési móddal készült, kinyomtatott, fizetendő összeggel rendelkező számlákról az elektronikus

csoportos beszedési állomány, míg utóbbival az ezekre érkezett összegek írhatóak jóvá.

Eszköz modult érintő változások

1.) Újdonság!

Az  Alapadatok  /  Nyilvántartási  helyek  menüpontban,  a  nyilvántartási  helyeket  ezentúl  ágazatonként

(körzetenként)  csoportosíthatjuk és a  képernyőn található excel-be nyomtatás gomb segítségével ki  is

listáztathatjuk. 



Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A szerződés sablon kiválasztása képernyő tetején lehetőségünk van a szerződés sablon megnevezésére

szűrnünk. Ez a funkció működik az új partner felvitele esetén történő szerződés sablon kiválasztásánál és

az új szerződési fősor felvitelénél történő sablon kiválasztásnál is.

Távhő számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A Banki modul / 10. Csoportos beszedési megbízások menüpontban az elkészülő fájl kiterjesztése ezentúl

választható és alapértelmezetten a *.TXT kiterjesztést kapják az állományok.

Menetlevél modult érintő változások 

1.) Változás!

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

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

meghatározott számú naptól).

2.) Változás!

A  Nyomtatás  /  Költségviselő,  munkaszám,  Teljes  lista  és  a  Fordulóval  rendelkező  menetlevelek  –

fuvardíjak nevű nyomtatványok esetén a költségbontás szűrésnél, ha a gyűjtőt választják, akkor ezentúl a

gyűjtőre és az alábontásaira rögzített tételek is meg fognak jelenni a nyomtatványokon.

3.) Változás!

A Nyomtatás / Munkaidő listázása menüpontban ezentúl választható a lekérendő nyomtatvány típusa. Az

eddigi Munkaidő adatok nyomtatványon ezentúl dolgozónként szerepelni fog a listában egy összesen sor,



mely a dolgozó adott napi munkaidejét összesíti.

A  másik  választható  nyomtatvány,  Költségbontás  adatok,  pedig  dolgozónként  napi  bontásban

költségbontásonként mutatja a munkaidő adatokat, majd ha a nyomtatványt bezárjuk akkor megkapjuk

dolgozónként és költségbontásonként a lekért időszak összesített munkaidő adatát.

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. november 20.
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