
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Pénzügy,

Eszköz, Készlet, 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.

Pénzügy modult érintő változások

1.) Újdonság!

A  Banki  kapcsolat  /  Bankkivonat  feldolgozása menüpontban mostantól  van  lehetőség  szűrni  a  sorok

Tartozik  vagy Követel  oldali  bank főkönyvi  száma alapján.  Vagyis  lekérhető  és  könyvelhető  az  egy

naphoz kapcsolódó jóváírás és terhelés külön kötegbe, banki főkönyvi számok szerint.

Eszköz modult érintő változások

1.) Változás!

Új eszköz rögzítésekor vagy meglévő eszköz módosításakor a Számviteli adatok / Főkönyvi számok /

Közvetett  és  Közvetlen  költség  füleken  ezentúl  lehetőség  van  ugyanazt  a  főkönyvi  számot  kétszer

felvinni, azért, hogy más-más költségbontást és százalékot rendelhessünk hozzá.



Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Rendelés / Rendelés vevő felől / Érdeklődés, Árajánlat, Rendelés menüpontokban rögzített bizonylatok

nyomtatásakor, a feltüntetni kívánt bankszámlaszámot ki tudjuk választani a  Saját cég adatai menüben

rögzített bankszámlaszámok közül.

2.) Változás!

A Cikktörzs / Cikkek csoportos árváltoztatása menüpontban a devizás értékek mostantól a 2 tizedesjegy

helyett 4 tizedesjegyig adhatók meg.

3.) Újdonság!

A Növekedés / Bevételezés menüpontban 102. Belföldi beszerzés (fordított áfás vasipari) néven elérhető

egy új tranzakció!

Könyvelődése:

T Cikk adat / Készlet főkönyvi szám –  K Cég adat (Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpont) / Belföldi

anyag- és áruszállítók főkönyvi szám

T Cég  adat  (Tranzakcióhoz  tartozó  főkönyvi  számok  menüpont)  /  Beszerzések  előzetesen  felszámított  áfája

főkönyvi  szám – K  Cég adat  (Tranzakcióhoz  tartozó  főkönyvi  számok  menüpont)  /  Beszerzést  terhelő áfa –

fordított adózás szabályai szerinti vasipari termék főkönyvi szám

4.) Változás!

A Szervíz / Szervízlap módosítása menüpontban lehetőségünk van a le nem zárt szervizlapon módosítani a

Km óra állás mező értékén.

5.) Újdonság!

A Szervíz / Nyomtatás / Szervíz munkalapok menüpontban excelbe nyomtatás esetén lehetőségünk van

jelölni a „Nyomtatvány adat tábla exportálása” opciót, mellyel bővebb adathalmazt tudunk exportálni. Ez

a Csoportosítás = Tételesen vagy Bizonylat soronként beállítás esetén lesz a legteljesebb.



Menetlevél modult érintő változások

1.) Változás!

Az Alapadatok / Dolgozó felvitele, módosítása menüpontokban a Kiegészítő adatok fülön a TAJ száma

mező alapértelmezetten  9 db nullával  lesz  feltöltve,  illetve  ha  az  ebben a mezőben lévő érték  9-nél

kevesebb karaktert tartalmaz, úgy a frissítés után balról feltöltésre kerül nullákkal.

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. március 2.
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