
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  Pénzügy,

Pénztár,  Univerzális  számlázó,  Eszköz,  Készlet,  Vizes  számlázó,  Kommunális  számlázó,  Távhő

számlázó, Menetlevél,  Vezetői  információk  modulokat  érintő,  2016. december 8-ai  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.

Pénzügy modult érintő változások

1.) A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Szállítói nyomtatás menüpontban található nyomtatványok

egységesen szűrhetőek a Beérkezés dátumra. Valamint a Szállító számlák kiegyenlítéssel nyomtatványon

ezután megjelenik a naplósorszám is.

2.)  Az ikonsoron helyet  kapott  egy új  funkció:  LUHN kód generálás.  Ezt  a  funkciót  akkor  célszerű

használni,  ha  a  kézi  kitöltésű  csekkjük  alkalmas  gépi  feldolgozásra.  Ebben  az  esetben  egy  egyedi

befizetőazonosító generáltatható, amit a csekkre kézzel rá lehet írni.

Pénztár modult érintő változások

1.) Az Alapadatok / Pénztárak menüpontban lehetőség van az adott pénztárhoz „Határérték” rendelésre,

forintban és adott valutanemben. A határérték megadása utána, rögzítés közben, a program figyelmezteti

a felhasználót, ha a pénztár egyenlege az adott rögzítéssel átlépi ezt a határt.
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Univerzális Számlázó modult érintő változások

1.) A  Karbantartás / Lokális rendszeradatok / Készlet,Univerzális  fülön beállítható a „Számla mentés

előtti  rákérdezés”  opció,  mely  hatására  a  számla  mentése/nyomtatása  után  még  feljön  egy ellenőrző

kérdés.

Eszköz modult érintő változások

1.) A Nyomtatás / Speciális listák menüpontban, amennyiben az adott listát „Mindkét törvény szerint”

opcióval  kérjük  le,  úgy  a  nyomtatvány  utolsó  oszlopában  a  két  törvény  szerinti  értékcsökkenés

különbsége fog szerepelni.

2.) Az  Aktiválás  /  Befektetett  eszköz  közvetlenül  és  a  Kisértékű  eszköz  közvetlenül menüpontokban

rögzített  eszközök mentésekor  lehetőség  van Tárgyi  eszköz állományba  vételi  bizonylatot  nyomtatni,

mindenféle  előzetes  beállítás  nélkül.  Az  itt  készült  bizonylatokról  másolatot,  a  Nyomtatás  /

Jegyzőkönyvek / Aktiválási jegyzőkönyv... menüpontban lehet nyomtatni.

Készlet modult érintő változások

1.) A Csökkenés / Készletcsökkenés / Felvitele menüpontban a rögzítési képernyőn lévő „Adatgyűjtő”

gomb alatt kiválasztható a „Bevételezések bizonylat” opció, mellyel egy korábbi bevételezési bizonylat

tételeit lehet átemeltetni a kiadási bizonylatba. Ezen funkció akkor használható, ha a kiadási bizonylat

partnerének  azt  a  partnert  választottuk  akire  a  bevételezést  is  rögzítettük.  A  program  felkínálja

ugyanazokat  a  termékeket  amik  a  bevételezési  bizonylaton  is  vannak,  valamint  a  bevételezett

mennyiséget is. Az adatok feltöltése után bármelyik tétel és a mennyisége is módosítható. Ez a funkció

alapvetően egy rögzítést segítő funkció.

2.) Az  Alapadatok  /  Készletmozgás  paraméterek  menüpont  bővült  egy  lehetőséggel  „21.  EKAER

szám”.  Ezt  az  információt  a  szállítólevelek  készítésénél  adhatjuk meg a  „További  paraméter  adatok”

gomb alatt. Figyelem, ez a funkció, az egyedi formanyomtatványokon, csak fejlesztés után jelenhet meg.
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3.) A Rendelés / Rendelés vevő felől / Árajánlat módosítás menüpontban is elérhetővé vált a felvitelnél

már meglévő „Előnézet” gomb.

4.) A  Rendelés /  Rendelés  szállító  felé  /  Felvitel menüpontban lehetőség van a  cikkek áfa kulcsán

változtatni az adott bizonylatra.

5.) A Csökkenés / Szállítólevelek / Sztornó menüpontban lesztornózott szállítólevél sztornózása után

megkérdezi a program, hogy „Akar a sztornózott bizonylat alapján új bizonylatot készíteni”, igen válasz

esetén sablonként felkínálja a sztornózott szállítólevél tartalmát a program az új szállítólevél készítésénél.

6.) Lehetőség van a  programban a kimenő számlán feltüntetni  a  mezőgazdasági  szolgáltatás  során

felhasznált gázolaj mennyiségét és értékét. Figyelem! Ez az információ az egyedi kialakítású számlákon

csak  fejlesztés  útján  jelenhet  meg!  Működéséhez  szükséges  az  Alapadatok  /  Cikk  paraméterek

menüpontban  használatba  venni  a  30.  Gázolaj  norma  (liter)  funkciót,  majd  az  adott  mezőgazdasági

szolgáltatáshoz a cikktörzsben (Paraméter adatok gomb) értéket kell adni ennek a mezőnek. Amennyiben

ilyen  szolgáltatást  választunk  ki  a  számlakészítés  során,  akkor  az  adott  sornak  a  részletezésében

megjelenik a beállított norma, valamint itt megadható a megművelt terület fajtája és az üzemanyag ára is.

Vizes számlázó modult érintő változások 

1.) A főmérők hitelességi idejének (8 év) törvényi változása miatt, új vízmérő rögzítésekor, cseréjekor

a  program  automatikusan  8  évvel  fog  számolni.  A  törvény  kihirdetésének  napján  még  le  nem  járt

vízmérők hitelességének csoportos módosítását a Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Mérőórák

hitelesség vége dátumának újraszámolása menüpontban lehet elvégezni.

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) A Nyomtatás  /  Leszámlázott  űrtartalom nyomtatvány lekérhető „Árbevétel  fsz. + űrtartalom”

típusú nyomtatvány formájában is.

2.) Az  Alapadatok  /  Árak  /  30.  Havi  eltérő  ürítés  (ürítési  naptárból)  menüpontban  az  Ürítési
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naptárak  havi  bontása  fülön  az  ürítési  naptárakhoz  ezután  a  két  karakteres  mennyiség  helyett,

megadható három karakteres mennyiség is.

Távhő számlázó modult érintő változások

1.)  A  Feldolgozás  /  Hőértékek,  fogyasztások,  támogatások  importálása  menüpontban  lévő,  22.

Hőközponthoz tartozó órák (hőóra, melegvízóra) olvasásának importálása... lehetőség import struktúrája

kibővült  az  alábbi  oszlopokkal  (az  import  tábla  fejlécét  nem kell  bővíteni,  ha  nem használják  ezen

funkciót!), mely adott esetben fejlesztés útján megjeleníthető a számlában is:

• Központi óra gyáriszám (1) 

• KP óra nyitó óraállás (1)

• KP óra záró óraállás (1)

• KP óra olv. mennyiség (1)

• Központi óra gyáriszám (2) – központi óra csere esetén adható meg

• KP óra nyitó óraállás (2) – központi óra csere esetén adható meg

• KP óra záró óraállás (2) – központi óra csere esetén adható meg

• KP óra olv. mennyiség (2) – központi óra csere esetén adható meg

Menetlevél modult érintő változások

1.) Az Alapadatok / Költségbontás menüpontban lehetőség van adott költségbontás állapotát átállítani „T”

- töröltre, így a modulon belül a Feldolgozás / Menetlevél felvitele, Menetlevél módosítása, Generált üres

menetlevél kitöltése, felhasználása menüpontokban ezen költségbontásokat már nem lehet kiválasztani. A

költségbontásokra  szűrhető  nyomtatványoknál  a  „törölt”-re  állított  költségbontásokat  nem  lehet

alapértelmezettként kiválasztani, ezt eseti jelleggel a költségbontás kiválasztó képernyő alján az „Inaktív

munkaszámok elrejtése” opcióval lehet befolyásolni.
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Vezetői információk modult érintő változások

1.)  A  Nyomtatás  /  Utókalkulációs  nyomtatvány lekérésekor  megadható,  hogy  milyen  legyen  a

„Munkaszám szűréskor alkalmazott számítási módszer”. Itt ugyanazok a lehetőségek vannak, mint amik a

Főkönyv  modul  /  Egyéb  nyomtatványok  /  Költségbontások  /  Költségbontás  karton  nyomtatványnál

megtalálhatóak.

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, 2016. december 16.
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