
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer

Főkönyv,  Pénzügy,  Eszköz,  Aqua  számlázó,  Kommunális  számlázó,  Univerzális

számlázó, Készlet modulokat  érintő változásokról és fejlesztésekről.

Főkönyv modult érintő változások, módosítások

-Az  Alapadatok/Valuta/Valuta-áfolyamok menüpontba  új  valutanem került:  ZAR (Dél-

afrikai RAN).

-Új  tétel  rögzítésekor  ezentúl  a  partner  keresés  találati  képernyőjén  láthatók  a  vevő

kategória kódok is az utolsó oszlopban.

-A  Zárás,  nyitás/Lejárt  vevői  követelések  értékvesztése  menüpontban új  dátummező

található.

Egyrészt  tudunk  szűrni  határnapra,  ami  alapján  az  előírás  esedékesség  dátumából

kiindulva kiszámolja a késedelmes napokat.

Amennyiben  a  Határnap egyenlő  az  esedékesség keltével,  akkor  ugyanúgy működik  a

dátumszűrés, ahogyan eddig.

-A Nyomtatás/Főkönyvi nyomtatványok/Főkönyvi kivonat nyomtatványt amennyiben nyitó

egyenlegekkel együtt kérjük le, akkor ezentúl a gyűjtő főkönyvi számok nyitó egyenlege

is látható. 



Pénzügy modult érintő változások, módosítások

-A  Nyomtatás  /  Pénzügyi  nyomtatványok /  Kamatszámítás /  Csoportos kamatszámítás

tételeinek  utólagos  nyomtatása  (eredeti  formátum)  menüpontban  amennyiben  NAV

behajtásra átadás nyomtatványt nyomtatunk, akkor a kelte dátumnál ezentúl a tényleges

kiállítás keltét láthatjuk, tehát  ez a dátum nem változik.

-Új  menüpont!  A  Nyomtatás/Pénzügyi  nyomtatványok/Kamatszámítás/  Csoportos

kamatszámítás  tételeinek  utólagos  nyomtatása  (listás  formátum)  menüpontban  meg

tudjuk  tekinteni  az  elkészített  NAV  behajtásra  átadás  nyomtatványokat  listás

formátumban.

Eszköz modult érintő változások, módosítások

-Új  tranzakció került  a  Beruházás/  Befektetett  eszköz  (új  felvitel)  menüpontba:

Beruházás-Beszerzés névvel. A könyvelődése a következő: T beruházás főkönyvi száma

(amit  a  számviteli  adatoknál  adunk  meg)-  K  Befejezetlen  beruházások  (amit  az

Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok menüpontban adhatunk meg)

-A  Nyomtatás/  Főkönyvi  feladások  nevű  nyomtatványon  ezentúl  láthatók  a

költségbontások is, amennyiben azokat használjuk az eszköz modulban.

-Új eszköz felvitelénél az áfakulcsnál ezentúl választható „Alanyi adómentes” áfakulcs is.



Univerzális szálmázó modult érintő változások, módosítások

-A  Nyomtatás/Számlák  tételes  nyomtatása  (szolgáltatás) nyomtatványnál  ezentúl

lelhetőségünk van felhasználóra is szűrni.

Készlet modult érintő változások, módosítások

-Amennyiben  szállítólevélről  készítünk  utólag  számlát,  akkor  a  program azt  érzékeli,

hogy nem egy napra esik a szállítólevél, és a számla teljesítés dátuma. Ekkor megkérdezi

a  program,  hogy  a  szállítólevél  teljesítés  kelte  legyen-e  a  számla  teljesítés  kelte.

Amennyiben az igen-t választjuk, akkor a számlához hozzárendeli a szállítólevél teljesítés

dátumát.

-A  Nyomtatás/Készlet/Gépi  karton menüponton  belül  amennyiben  áru  kartont

nyomtatunk,  akkor a  program a nyomtatvány végén ezentúl  nem csak mennyiségben,

hanem értékben is összesít.

-A  Nyomtatás/Csökkenések/Csökkenés... nyomtatványt  ezentúl  le  tudjuk  kérni

cikkenként-bizonylatonként csoportosításban is. 

-A  76-os  (Vásárolt  késztermék  beszerzése-értékesítési  jegy  nevezetű)  tranzakció

módosításra  került.  Eddig  a  szállító  főkönyvi  számához  a  partnernél  felvitt  főkönyvi

számot hozta be. Ezentúl azonban az Alapadatok/Tranzakcióhoz tartozó főkönyvi számok

menüponton  belül  a  „Belföldi  anyag-és  -áruszállítók”-nál  megadott  főkönyvi  számot

fogja behozni. 



Aqua számlázó modult érintő változások, módosítások

 

-A  Nyomtatás  /  Számlák  fősorainak  listája nevű  nyomtatványra  új  jelölési  lehetőség

került: Számlázási időszakonként csoportosítva.

Így  a  program  a  beírt  időszakot  számlázási  időszakokra  bontja,  és  számlázási

időszakonként mutatja az egyes számlákat. 

Amennyiben a „Csak rezsicsökkentéses számlák” lehetőség is bejelölésre kerül,  akkor

leszűrhetők, hogy hány havi, hány negyedéves, stb. számla készült az adott hónapban.

Kommunális számlázó modult érintő változások, módosítások

-A Nyomtatás/Számlák nyomtatása (e-számlák nélkül) menüpontban a szűrés kapcsoló

segítségével ezentúl tudunk szűrni számlánkénti, és göngyölített rezsicsökkentés összegre

is szűrni.

-A Nyomtatás / Számlasorok Önkormányzati támogatásokhoz nevű nyomtatványt ezentúl

„Helység, edény, ár megnevezés szerint”-i csoportosításban is lekérhetjük.

-Az  Alapadatok/  Árak  menüponton  belül  a  fő  sor  részletezése  fülön  ezentúl  a  felső

részben  egyből  látható,  hogy  melyik  időszakban  hány  százalék  rezsicsökkentés  lett

beállítva.



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:

Gúth Bernadett

        szoftvertanácsadó

Budapest, 2013.12.06.


