
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Főkönyv,

Eszköz, Készlet 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.

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.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

Lehetőség van az Áfa besorolású főkönyvi számok áfa dátum alapján történő külön zárására a  Zárás,

Nyitás  /  Év  végi  zárás  /  Mérlegszámlák  rendezése menüpontban.  Ehhez  a  Karbantartás  /  Globális

rendszeradatok / Főkönyv, Pénzügy fülön az „Áfa főkönyvi számok: Áfa dátum alapján zárása” opciót

kell bejelölnünk.

2.) Változás!

Elérhető a programból a 2019. évi Társasági adó bevallás a  Bevallás / TAO bevallás menüpontban. A

bevallás 03-03 lap 46. sora teljesen megszűnt, így ezentúl ez nem fog szerepelni a nyomtatványon.

3.) Újdonság!

Elkészíthető a Bevallás / Beszámoló készítés (OBR) menüpontban a 2019. évi OBR állomány. Továbbá a



képernyőn lett egy új gomb, „Szerkesztett értékek átvétele az előző évről” néven, mellyel a 2018-as évben

már megadott adatokat emelhetjük át a 2019-es évbe.

Eszköz modult érintő változások

1.) Újdonság!

Új tranzakció az Értékváltozás – Aktiválás / Növekedés / Kisértékű eszköz menüpontban, Növekedés - 

ráaktiválás beruházásból egyössz.écs. néven. Kontírozása:

Csak 5-ös könyvelés esetén:

T Eszköz adat / Eszköz főkönyvi szám - K Beruházás adat / Eszköz főkönyvi szám

T Cég adat / Egyösszegű értékcsökkenés - K Eszköz adat / Terv szerinti értékcsökkenés

Elsődleges 5-ös, másodlagos 6,7-es esetén:

T Eszköz adat / Eszköz főkönyvi szám - K Beruházás adat / Eszköz főkönyvi szám

T Cég adat / Egyösszegű értékcsökkenés - K Eszköz adat / Terv szerinti értékcsökkenés (E5 – 

M6,7)

T Költség adat / Közvetlen költség - K Cég adat / Közvetlen költség ellenszámla  (E5 – 

M6,7)

T Költség adat / Közvetett költség - K Cég adat / Közvetett költség ellenszámla  (E5 – 

M6,7)

Elsődleges 5-ös, másodlagos 6,7-es esetén:

T Eszköz adat / Eszköz főkönyvi szám - K Beruházás adat / Eszköz főkönyvi szám

T Cég adat / Egyösszegű értékcsökkenés - K Cég adat / Költségnem ellenszámla (E6,7 – M5)

T Költség adat / Közvetlen költség - K Eszköz adat / Terv szerinti értékcsökkenés (E6,7 - 

M5)

T Költség adat / Közvetett költség - K Eszköz adat / Terv szerinti értékcsökkenés (E6,7 - 

M5)



Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

A  Karbantartás  /  Globális  rendszeradatok  /  Készlet  1  fülön  található  egy  új  opció:  „Vevő  rendelés

készítése  árajánlatból  –  új  bizonylattal”.  Ezt  az  opciót  bepipálva,  az  árajánlat  megtartható  és

visszakereshető, miután rendelés készült belőle. Az árajánlat módosítható és új rendelés készíthető belőle.

FIGYELEM!  Ezen  funkció  használatával  a  Nyomtatás  /  Vevő  rendelések  /  Vevői  rendelések

nyomtatványon is láthatóak lesznek az így „megmaradó” árajánlatok mintha nyitott árajánlatok lennének,

továbbá a nyomtatványon lévő „Kezdő bizonylat típus szűrés” nem lesz használható ebben az esetben,

mert az árajánlat és az abból készült rendelés külön sorszámon szerepel.

2.) Újdonság!

A  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok  /  Készlet,  Univerzális  fülön  található  egy  új  opció:  „Vevő

rendelésen lévő megjegyzés átvitele a szállítólevélre”. Ezt az opciót bepipálva a hivatkozott rendelésen

található megjegyzés (Kiegészítő adatok fül) rá fog kerülni a szállítólevélre is.

3.) Újdonság!

Szállítólevél  készítésénél  az  Adatgyűjtő  gombra  kattintva,  kiválasztva  a  „Cikktörzs  –  csoportos

kiválasztás”  funkciót,  egy  listában  láthatjuk  az  aktuális  raktárban  mennyiséggel  rendelkező

cikktörzsünket.  Ebben  a  listában  a  szállítólevélre  rögzíteni  kívánt  termékeket  a  sor  végén  található

négyzet pipálásával van lehetőségünk.

4.) Újdonság!

Az  Alapadatok  /  Számviteli  besorolás  /  Számviteli  alcsoportok menüpontban  ezentúl  megadható

számviteli alcsoportonként egy második árbevétel főkönyvi szám (Árbevétel főkönyvi száma (2)), melyre

hivatkozhatunk az Alapadatok / Gazdasági események menüpontban beállított kontírozásoknál.



5.) Újdonság!

Ezentúl a  szállítólevél,  számla készítésekor lehetőségünk lesz arra,  hogy a saját  cikk megnevezésünk

helyett egy eltérő megnevezést rögzítsünk és jelenítsünk meg ezeken a bizonylatokon. Ehhez bővítettük,

az  Alapadatok / Partner törzsadatok / Partnerhez rendelt cikkszámok menüpontban a képernyőt egy, a

cikkhez tartozó, vevői és szállítói cikk megnevezéssel, amelyek a Karbantartás / Globális rendszeradatok

/   Készlet  1  fülön lévő  „Vevői  cikkszám megnevezés  használata  (szlev,  szla)”  opció  bejelölése  után

jelenhetnek meg a szállítólevél és számla bizonylatokon.

6.) Újdonság!

A  Karbantartás  /  Globális  rendszeradatok  /  Készlet  1  fülön  található  egy  új  opció:  „Vevő/szállító

cikkszám  alapértelmezett  használata”.  Ennek  bejelölésével  a  felviteli  képernyőkön  szereplő  „A

szállítóhoz  tartozó  cikktörzsben  keresés”  és  „A  vevőhöz  beállított  cikktörzsben  keresés”  opciók

alapértelmezetten  jelölve  lesznek,  amennyiben  a  program  érzékeli,  hogy  a  bizonylathoz  kiválasztott

partnerhez  az  Alapadatok  /  Partner  törzsadatok  /  Partnerhez  rendelt  cikkszámok menüpontban  lett

legalább egy cikk  hozzárendelve.  Így  a  bizonylaton  történő  cikk  keresés  a  szállítói,  vevői  cikkszám

alapján fog megvalósulni. A fenti funkció a Rendelés / Rendelés szállító felé, a Rendelés / Rendelés vevő

felől és a Csökkenés / Szállítólevél menüpontokban található felviteli menüpontokat/képernyőket érinti.

7.) Újdonság!

A  Rendelés  /  Rendelés  vevő  felől  menüpontban  lévő  felviteli  (Érdeklődés,  Árajánlat,  Rendelés)

képernyők Részletek fülén az „Egységár” szövegre kattintva lehetőségünk van arra, hogy a bizonylathoz

hozzárendelt cikk alapértelmezett (cikktörzsbeli) beszerzési nettó egységárát megtekintsük. Ugyanezen

funkció működik a Szállítólevél felviteli képernyőn és a Számlakészítési képernyőkön is.

8.) Változás!

Az ikonsoron található „Cikk keresés/betekintés” gyorsgombbal megtekintett cikk bezárása után, a kereső

képernyő nem fog bezáródni és az utoljára megadott szűrési adatok is megmaradnak.



9.) Újdonság!

Lehetőségünk van arra, hogy adott partner vonatkozásában a Rendelés / Rendelés vevő felől, a Csökkenés

/  Szállítólevél  és  a  Csökkenés  /  Számlázás  menüpontokban  rögzített  bizonylatoknál,  azok  a  cikkek,

amelyek szerepelnek egy külön egyedi ártípusban/árlistában az Egyedi áron fognak szerepelni,  míg a

többi cikk az alapértelmezett árlista szerinti értékkel.

Ehhez először is  az  Alapadatok / Árak /  Eladási ártípusok menüpontban létrehozunk egy új ártípust,

melyhez vagy a cikkeknél vagy a Cikk törzs / Cikkek csoportos árváltoztatása menüpontban beállítjuk az

egyedi  árakat.  Ezután az  Alapadatok  /  Árak  /  Kedvezmények  /  Partnerhez  rendelt..  menüpontban

rögzítünk adott partnerünknek egy új kedvezménytípust, ahol kiválasztjuk az alapértelmezett Ártípust és

az alatta létrehozott új mezőben az Egyedi ártípust, melyet korábban rögzítettünk.

10.) Újdonság!

A Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet 2 fülön található egy új opció: „Szerviz munkalap:

Készlet  csökkenés a bizonylat mentésekor”.  Ennek bejelölésével elérhetjük,  hogy a szervizlapon lévő

alkatrészeket  a  program  ne  csak  a  szervizlap  lezárásakor  vezesse  ki,  hanem  már  menet  közben,  a

szervizlap mentésekor készüljenek el a készletcsökkenési bizonylatok. Ebben az esetben, ha módosítunk

egy  mentett,  de  még  le  nem  zárt  szervizlapon,  akkor  a  korábban  már  kivezetett  alkatrészeken  már

módosítani nem lehet, új tételt viszont vihetünk fel, melyről mentéskor újabb készletcsökkenési bizonylat

készül külön sorszámon. Értelemszerűen a szervizlap lezárásakor újabb készletcsökkenést már nem készít

a program, viszont egy lezárt szervizlap felnyitásával törlődik az összes készletcsökkenési bizonylat ami

készült  (amennyiben  ezek  még  nem  lettek  lezárva,  könyvelve)  és  a  szervizlap  módosításakor  az

alkatrészek módosíthatóvá válnak, mentésekor pedig új bizonylat készül.



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 6.


	Főkönyv modult érintő változások
	Eszköz modult érintő változások
	Készlet modult érintő változások

