
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Főkönyv,

Készlet,  Vizes  számlázó,  Kommunális  számlázó,  Menetlevél,  Távhő  számlázó  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.

Főkönyv modult érintő változások 

1.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Egyéb  nyomtatványok/  Költségbontás  /  Költségbontás  karton..  menüpontban  újfajta

nyomtatvány  lett  elérhető  „Költségbontásonként  főkönyvi  kivonat”  néven,  mely  tulajdonképpen

költségbontásonként csoportosítva és azon belül főkönyvi számonként hozza le a tételeket.

2.) Változás!

A Mérleg és Eredménykimutatás lekérésénél új mező került a szűrőképernyőre, miszerint el lehet menteni

a nyomtatványt. Így következő évben lekérve a listán az előző év oszlopot az előző évben lekért listán

lévő tárgyév adatát hozza be a program. Tehát mostantól nem az előző év adataiból generálja az előző év

oszlopot, hanem az előző évben lekért nyomtatvány tárgyévéből amikor rámentettünk, hogy mentse el a

következő évre az adatokat.

3.) Változás!

Az A60-as bevallásban a program automatikusan az országkódot a partnernél lévő országkód mezőből

tölti,  de nem duplikálódik ha az adószámnál töltve van ez az adat is, hanem akkor az adószámnak az

országkód nélküli adatával tölti fel.
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4.) Újdonság!

Ha egy köteg rögzítésekor az első tétel sornál lévő bizonylatszám és partneradat megegyezik a következő

sornál  rögzített  bizonylatszámmal  és  partnerrel,  akkor  automatikusan  feladja  az  első  sornál  kitöltött

eredeti bizonylatszámot is. Köteg fül használata esetén ugyanígy működik.

Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

Vevői érdeklődés, árajánlat és rendelés esetén a kontakt személyre lehet beosztás alapján keresni, illetve a

találati képernyőn a beosztás második adatként jelenik meg.

2.) Újdonság!

Ha a Karbantartás / Lokális rendszeradatban ha kiválasztásra kerül a készlet/Univerzális fülön a vevői

rendelés formátum, akkor rendelés közben előnézet esetén nem jön fel a nyomtatvány választás hanem

rögtön az előnézet jelenik meg.

3.) Újdonság!

Szállítói rendelés rögzítésekor most már szolgáltatást is hozzá lehet rendelni.

4.) Változás!

Cikk importnál a számviteli alcsoport keresés bővítése megtörtént, mely szerinte nem csak főkönyvi szám

alapján  keres,  hanem  az  excelben  lévő  összes  többi  főkönyvi  szám  alapján  keresi  meg  az  exact

alcsoportot a rendszer.

5.) Újdonság!

Raktárak  közötti  átmozgatásnál  másodlagos  mennyiséget  is  meg  lehet  adni,  így  mindkét  mennyiség

nyilvántartásban mozog majd a készlet.
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Aqua számlázó modult érintő változások

1.)  Újdonság!

A Nyomtatás  /  Vízórák  /  Nem  hitelesített  vízórák  értesítője  nyomtatványon  lehetőség  van  szűrni

számlázási csoportra, számlázási főcsoportra, besorolásra, olvasási körzetre.

2.) Újdonság!

A Feldolgozás / Fogyasztási helyek  módosítása, felvitele menüpontban mostantól lehetőség van ingatlan

tulajdonos hozzárögzítésére is, mely elmentődik törzsadatként, tehát bármikor visszalépve a fogyasztási

helybe, megtekinthető, hogy ki a tényleges tulaj.

3.) Újdonság!

A Banki  modul  /  1.  Csoportos  beszedési  megbízások  nevű  banki  modulban  elkészíthető  csoportos

beszedési megbízások után készülő állományösszesítő nyomtatványon szerepel minden olyan információ

ami a szűrésnél meg lett adva. A számlakészítés dátum napja  -tól -ig dátuma, illetve hogy a pipálós

lehetőségek közül melyek voltak jelölve.

4.) Újdonság!

Az  1-es  banki  modulban  új  jelölési  lehetőség:  „Számlák  újra  beadásának  megakadályozása”,  mely

alapértelmezetten jelölve van, így a már egyszer beadott számla nem kerülhet újra beadásra.

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

Partner szerződés importáláskor lehetőség van a Servanteses kód alapján is szerződést importálni (nem

csak régi kód alapján). Az importálás képernyőjén lehet eldönteni, hogy milyen kód alapján történik az

importálás.

2.) Változás!

Mostantól  a  Számlázási  csoport  főcsoportba  sorolásánál  pipálható,  hogy  az  adott  főcsoportnál  a
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számviteli csoportok ismétlődhetnek. Így megmarad az alap működés is, miszerint bepipálás nélkül egy

számlázási csoport csak egy főcsoportba kerülhet bele, viszont kivételt képe majd az a főcsoport, aminél

ez a mező be van jelölve. Így lehetőség van több főcsoportba besorolni egy számviteli alcsoportot, mely

lehetőséget ad arra, hogy NHKV-s csoportot hozzon létre a cég és minden olyan számviteli alcsoportot

belesoroljon ami oda tartozik és erre a főcsoportra pedig a 60-as banki modulnál lehetőség van szűrni.

Távhő számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

Amennyiben a Melegvíz alapdíj elszámolása m3 alapján történik, úgy az elszámoló számlában az olvasott

m3-ből visszavonásra kerülnek a részszámlában kiszámlázott m3-ek.

Amennyiben 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, 2017. április 27.
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