
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  ONLINE

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS,   Készlet,  Univerzális számlázó 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.

ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS 

1.) Újdonság!

A számlázó moduljaink hátterén ezentúl tájékoztatni fogja a Servantes program a felhasználókat, hogy az

adott cégből/adatbázisból a NAV éles (zöld szín) vagy a teszt (kék szín) online rendszere felé történik

meg az érintett számlák adatszolgáltatása. 

2.) Újdonság!

Előfordulhat,  hogy  ügyfeleink  tesztelési  céllal  az  általuk  használt  éles  adatbázist  átmásolják  a  teszt

adatbázisba (aminek a neve nem 'TESZTNAV'), hogy kipróbáljanak egy-egy funkciót a Servantesben, a

NAV éles Online Számla rendszeréhez tartozó kapcsolódási adatok is átmásolásra kerülnek. Ha a teszt

rendszer használata előtt nem törlik ezen kapcsolati adatokat, lehetővé válik az, hogy a teszt rendszerből

próbaképpen készített számlákat a teszt adatbázisból a program a NAV éles rendszere felé elküldje. Ennek



kiküszöbölésére beépítettünk egy új, ellenőrző mezőt a programba az  Alapadatok / Saját cég adatai /

ONLINE SZÁMLA fülre, „Adatbázis neve” néven.

A Servantes frissítése után,  a számlázó modulokba történő belépést követően az alábbi figyelmeztető

üzenet fog megjelenni, mindaddig amíg ez az ellenőrző mező nincs kitöltve.

Az éles adatbázisban kell  megadni  az éles adatbázis nevét.  Ide nem azt a nevet kell  megadni ami a

belépéskor a cégkiválasztás listában megjelenik, hanem a szerveren lévő adatbázisnevet.

Működése:

Csak akkor történik majd az éles Online számla rendszer felé számlabeküldés, ha az adatbázis neve és az

ellenőrző mezőbe beírt adat egyezik. Ha ez az új mező kitöltött és a beírt név nem egyezik meg azzal az

adatbázis névvel, amelybe belép a felhasználó (márpedig ha az éles adatbázis mentést átmásoljuk a teszt

adatbázisba  (tesztelési  célokra),  akkor  a  teszt  adatbázis  esetén  nem  fog  egyezni  a  kettő),  akkor

mindenképpen a NAV teszt rendszere felé küldjük az adatokat.

A fentiekből adódóan a tesztelési célra használt adatbázis esetén az új, „Adatbázis neve” mezőt ne

töltsük fel a teszt adatbázis nevével!!

Ha az  ONLINE SZÁMLA fülön lévő  Adatbázis  neve  mezőben,  az  aktuális  adatbázis  nevétől  eltérő

adatbázis nevet adtunk meg, akkor az alábbi tájékoztató üzenet fog megjelenni:



3.) Változás!

Ezentúl  a  számlázó  modulokban,  az  Alapadatok  /  Saját  cég  adatai  menüpontban  történő  minden

adatváltozás mentésekor az alábbi figyelmeztető üzenet fog megjelenni:

Készlet modult érintő változások

1.) Változás!

A 2020.07.01. után kiállított számlák esetén ezentúl a program, a számla kelte és teljesítése kelte közötti 8

napos eltéréskor, figyelmeztető üzenetet ad.

2.) Újdonság!

Ezentúl lehetőségünk van arra, hogy egy árváltozás esetén is rögzítsük a vevői rendelésben megadott

(árváltozás előtti) árat, hogy a későbbiekben, az erről kiállított szállítólevélen és számlán is a rendelésben



megadott egységár maradjon. Ehhez a  Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Készlet 1. fülön kell

bejelölnünk a „Vevő rendelésen rögzített ár használata” opciót.

3.) Újdonság!

A számlakészítés képernyőjén, a bal alsó részen, elhelyezésre került egy új funkció/gomb, „Bolti olvasó

mód”  néven,  mellyel  gyorsabb  adatrögzítés  valósítható  meg,  legfőképp  ha  vonalkód  leolvasóval

használjuk. A gomb megnyomása után (vagy Alt+B) megjelenik egy új képernyőn ahol a termékekre a

megnevezésük,  a  cikkszámuk  vagy  a  vonalkódjuk  alapján  kereshetünk.  Alapértelmezetten  a

Cikkszám/Vonalkód  mezőben  áll  a  kurzor,  így  a  vonalkód  leolvasásával  a  keresett  termék  gyorsan

beazonosítható. A számlázott mennyiség alapértelmezetten 1-gyel lesz feltöltve, ha a partner ennél többet

vásárolt, akkor ezt az értéket kell módosítani. A [Rendben] gomb megnyomásával a termék rögzítésre

kerül a számlára, viszont az új, kereső képernyő nem záródik be, biztosítva az újabb cikk gyors keresését.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A 2020.07.01. után kiállított számlák esetén ezentúl a program, a számla kelte és teljesítése kelte közötti 8

napos eltéréskor, figyelmeztető üzenetet ad.

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, 2020. május 27.
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