
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  Főkönyv,

Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Készlet, Iktatás, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Távhő számlázó

modulokat  érintő  változásokról  és  fejlesztésekről.  (A  megtekinteni  kívánt  részhez  kattintson  a

felsorolásban lévő modul nevére.)

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.

Főkönyv modult érintő változások

1.) A  Könyvelés /  Bizonylatok státusza  menüpontban lehetőség van az adott  bizonylathoz beállítani  a

partner bankszámlaszámát. Ennek a funkciónak a bejövő, szállítói számláknál van jelentősége, amikor az

ügyfélnek több bankszámlaszáma is szerepel a nyilvántartásunkban és használni szeretnénk a Pénzügy

modul / Banki kapcsolat / Utalások előkészítése menüpontot. Mivel ez a menüpont alapértelmezettként a

partner  első bankszámlaszámát  kínálja  fel,  így az adott  számla  rögzítése után a  Bizonylatok  státusza

menüpontban beállítható, ha adott esetben ettől eltérő bankszámlaszámra kérik a teljesítést.

A Könyvelés  / Bizonylatok státusza menüpontban a Bizonylatszám és/vagy a Partner kitöltése után a

[Keresés] gombbal akkor találjuk meg az adott bizonylatot, ha ahhoz korábban már tartozott valamilyen

paraméter  adat  (fizetési  mód,  állapot,  eredeti  bizonylat,  pénzforgalmis  jelölés).  Amennyiben  ilyen

paraméter  nem tartozik  még  a bizonylathoz,  úgy a  [Felvitel]  gombbal  találjuk  meg  a  bizonylatot.  A

módosítást csak akkor tudjuk elmenteni, ha a bizonylatot megjelöljük a Jel oszlopban.

2.)  A  Karbantartás  /  Jogosultságok  /  Csoportok,  Jogosultságok menüpontban  az  adott  felhasználói

csoporthoz  tartozó  jogosultságok  beállításánál  lehetőség  van  állítani,  hogy  a  „Könyvelt  tételek

módosítása”-hoz kinek van jogosultsága.

3.) A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Könyvvizsgáló adatátadás (XML) menüpontban

1



az  adatok  átadhatóak  Számviteli  T.  dátummal  is,  amennyiben  az  intervallumnál  ezt  a  dátum  típust

választjuk ki. Ez esetben az XML állományba nem a teljesítés dátuma, hanem a bizonylatok Számviteli T.

dátuma kerül.

Pénzügy modult érintő változások

1.) A Főkönyv modul 1.) pontjában található fejlesztéshez kapcsolódóan a  Banki kapcsolat / Utalások

feladása menüpontban,  ha jelöljük a Partnerenként egy összegben opciót,  úgy a program ezután nem

csupán partnerenként, hanem bankszámlaszámonként is összesít.

2.) A Nyomtatás / Pénzügyi nyomtatványok / Kamatszámítás / NAV-nak átadott tételek kiegyenlítésének

nyomtatása menüpontban lehetőség van a lekért adatokat excel, html, pdf fájlformátumokba exportálni.

Valamint ezután lehetőség van Vevő főkönyvi szám szűrésre is.

Pénztár modult érintő változások

1.) Közvetlen pénztári fordított áfás vagy közösségen belüli kiadás rögzítésének lehetősége. A pénztár

program mostantól  a pénztár egyenleget  a főkönyvi  szám alapján számolja,  így ha a kontírozásban a

tartozik áfa és a követel áfa is áfa főkönyvi szám, a pénztárra csak a nettó kerül majd rá. 

Rögzítésnél engedélyezve lett kiadási bizonylat esetén, hogy ha a tétel áfás, akkor engedi átírni a követel

áfa mezőben a pénztár főkönyvi számot áfás főkönyvi számra. Ilyen rögzítés esetén a pénztár bizonylatra,

pénztár jelentésre a nettó érték kerül.
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Eszköz modult érintő változások

1.)  Az  Értékváltozás  –  Aktiválás  /  Csökkenés  /  Terv  szerinti  értékcsökkenés  csoportos  törlése

(Nagyértékű) menüpontban  lehetőség  van  csoportosan  értékcsökkenések  törlésére.  A  menüpontban

megjelenő listában azok az eszközök jelennek meg,  amelyeknek az utolsó tranzakciójuk terv szerinti

értlékcsökkenés  volt  és  ez  az  értékcsökkenés  adott  évi.  A  felsorolásban  látszódik,  hogy  az  adott

értékcsökkenésnek mi volt  a dátuma,  milyen összeggel  történt  az elszámolás  és a főkönyv modulban

milyen kötegben és milyen bizonylatszámon szerepel a tétel.

A törölni kívánt értékcsökkenéseket a sor elején jelölhetjük be egyesével, vagy csoportosan az összeset ha

a fejlécre kattintunk. A megjelenő adatokat lehetőségünk van sorrendbe tenni leltári szám, megnevezés és

dátum alapján, amennyiben az adott oszlop fejlécére kattintunk.

2)  Eszköz  rögzítésekor,  ha  jegyzőkönyvet  kívánunk  nyomtatni  aktiváláskor  (vagy  később

állománycsökkenéskor) és bepipáljuk a jegyzőkönyvet hogy használni kívánjuk, akkor mind a műszaki

berendezések jegyzőkönyvénél, mind az épület jegyzőkönyve esetében az üzembe helyezés dátuma és az

üzembe helyezés  okmánya kötelező adat.  Minden mást  üresen lehet  hagyni  ha a jegyzőkönyvön sem

akarjuk látni azokat.

3) Amennyiben az eszköz rögzítéskor bejelölésre került a jegyzőkönyv használata, a frissítés után ha ki

volt töltve az eszköznél a közvetett – közvetlen költség akkor a költséghely mezőbe bekerül ez az adat.

(elsődlegesen továbbra is a költségbontást hozza, ha a költségbontás nincs kitöltve,  akkor nézi meg a

program, hogy 6-7-es van-e feltöltve és ha van, akkor a költséghely mezőbe kitölti azt – ha több felé van

szétbontva, akkor csak az egyiket hozza rá)

Készlet modult érintő változások

1.) A Rendelés / Rendelés vevő felől / Érdeklődés, Árajánlat, Rendelés rögzítési képernyőkön lehetőség

van  a  bizonylat  előnézetét  megtekinteni,  amennyiben  a  képernyőkön  a  bal  alsó  sarokban  található

[Előnézet] gombra kattintunk.
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Iktatás modult érintő változások

1.) Amennyiben  a  Feldolgozás  /  Komplex  keresés,  módosítás menüpontban a  Küldő vagy Címzett

szűrésnél  megadott  feltételek  alapján  több  ügyfelet  talál  a  program,  akkor  lehetőség  van  a  találati

eredmény sorai közül több kiválasztására is a sorok elején lévő jelölőnégyzet segítségével.

2.) Amennyiben  a  Nyomtatás  /  Komplex  keresés,  nyomtatás menüpontban  a  Küldő  vagy  Címzett

szűrésnél  megadott  feltételek  alapján  több  ügyfelet  talál  a  program,  akkor  lehetőség  van  a  találati

eredmény sorai közül több kiválasztására is a sorok elején lévő jelölőnégyzet segítségével.

3.) Amennyiben  a  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok menüpontban  az  Alapbeállítások fülön a

találati képernyő szélessége átállításra kerül „Serv. Szélessége 90%-a” -ra, akkor az iktatás módosításnál

keresés után a találati képernyőjének és a komplex keresés találati képernyőjének a szélessége a Servantes

rendszer szélességének a 90% -a lesz, így azonnal több adat látható a képernyőn.

4.) A Komplex keresésben kereséskor a feljövő találati képernyőn a téma oszlop bekerült a küldő neve

elé.

Vizes számlázó modult érintő változások 

1.) A  Feldolgozás  /  Vízóra  felvitele,  módosítása  menüpontokban  jelölhető,  hogy  az  adott  vízóra

csatornázható-e, amennyiben nem jelölhető annak oka is. Alapértelmezettként minden új és régi vízóra

csatornázhatónak  van  jelölve.  Ha  nem,  csak  akkor  kell  a  jelölést  kivenni,  ezáltal  aktívvá  válik  a

Csatornázhatatlanság oka opció is. A legördülő menüből az Alapadatok / Rövid szövegek menüpontban

felvitt megjegyzések közül lehet választani.

A  fejlesztéshez  kapcsolódóan  kibővült  a  Nyomtatás  /  Vízórák  /  Talajterhelés  nyomtatvány

szűrőképernyője is az erre történő szűrési lehetőségekkel: Csatornázhatóak, Nem csatornázhatóak, Mind.
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Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) A  Nyomtatás / Leszámlázott  űrtartalom menüpont kiegészült  egy új nyomtatási  lehetőséggel,

Számlázási csoport + felhasználó jellege (NHKV) + űrtartalom.

2.) A  Nyomtatás  /  Leszámlázott  űrtartalom  menüpontban lévő nyomtatványokon  megjelenik  az

ürítési darabszám, így nem kell a teljes űrtartalomból visszaszámolni.

3.) A  Karbantartás  /  Felhasználói  menüpont  /  Partnerek  vevőkategóriába  sorolása menüpontba

plusz szűrési feltételként kiválasztható ezután a Fizetési mód is.

4.) A  Nyomtatás  /  Leszámlázott  űrtartalom és  Számlasorok  önkormányzati  támogatáshoz

nyomtatványokból készített ömlesztett excel kimenetbe új oszlop (darab2223) került, mely a 22. Ürítés

szerint  (havi  ürítések*hónapok)  és  a  23.  Ürítés  szerint  (ürítésekből  (liter)->m3)  számlázási

módszerekkel rendelkező sorok esetén tartalmazza az edények darabszámát.

5.) A  Partnerek  szerződéseinek  importálásához  használt  struktúra  kibővült.  Egyrészt  eddig  nem

kezelt számlázási módszerek is importálhatóak ezentúl melyek az alábbiak:

 27. Edényzet szerint (tényleges ürítés)

 28. Közszolgáltatási díjak (mértékegys.: hó)

 29. Közszolgáltatási díjak (me.: ürítés) 

 33. Vízdíj (m3 alapján)

Továbbá a struktúra bővült új mezőkkel:

szs_kozvsz – Közvetített szolgáltatás jelölés (Numerikus, értéke 0 vagy 1)

szs_fogysz – A 33. Vízdíj (m3 alapján) számlázási módszerhez kapcsolódóan a Vízóra 

          azonosítója adható meg ebben a mezőben (Numerikus 7 hosszan)

6.) Az  RFID  azonosítók  importja  (Karbantartás  /  Rendszergazdai  menüpont  /  RFID  Import)

kibővült egy új oszloppal, szerződés azonosítója - szazon C(20). Ennek a mezőnek a kitöltése nem

kötelező. Viszont amennyiben töltve van, szűrőként működik.
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Távhő számlázó modult érintő változások

1.) Lehetőség van nullás értékű tényleges fogyasztás importálására az elszámoló számla készítéséhez a

költségmegosztás  import  keretében.  Ezen  funkció  működéséhez  a  Karbantartás  /  Globális

rendszeradatok  /  Távhő  fülön  be  kell  jelölni  a  „0-ás  mért  fogyasztású  költségmegosztós  import

engedélyezése”  opciót.  Számla  csak  abban  az  esetben  készül  ezek  után,  ha  az  adott  ügyfélnek  volt

korábban készítve részszámla.

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. október 27.
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