
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  Főkönyv,,

Eszköz, Készlet , Vizes 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) Az aktuális 1765-ös és a hozzá tartozó M-es K-s lapok és a 07-08-as lapok, illetve a 17A60-as bevallás

elérhető a főkönyvből, illetve átadhatóak az ÁNYK program felé. Az M-es lap 06.30-ig 1.000.000 Ft-os

áfa értékhatárral  működik,  majd 07.01-től fogja a program a 100.000-es értékhatáros tételeket  átadni,

mivel a törvény azzal a nappal fog hatályba lépni.

1)  A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a

program. 

2) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőn ezután lehetőség van az Áfa kelte dátumot kisebbre állítani,

mint a Teljesítés kelte dátumát.

Eszköz modult érintő változások

1.) Az eszközöknél a „Fejlesztési tartalékból finanszírozott” jelölés és az összege, ezentúl pótolható,

módosítható a Beruházás/Törlés, módosítás menüpontban és az Aktiválás/Beruházásból menüpontokban.

2.) A programból készülő  Állományba vételi bizonylaton az eszköz megnevezése alatt megjelenik az
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eszköznél kiválasztott „Beruházás” adat.

3.) Az  eszköznél  megadható  „Gyártási  szám” mező  értéke  ezentúl  megjelenik  a  Nyomtatás  /

Nyilvántartó karton és Leltárív nyomtatványokon.

Készlet modult érintő változások 

1.) A  Nyomtatás  /  Készlet  /  Készlet  munkaszámonként nyomtatványon  a  nyitó  készlet  soron eddig

rákerült az előző év utolsó tranzakciójának a költségbontása a K oszlopba, most már ez nem lesz rajta,

hogy a felhasználót ez ne zavarja meg.

2.) A Cikk törzs paraméter adat bővült cikk „Forgalmi besorolás”-al, mely lehet Kategória I, Kategória

II, Kategória III. A program kategória I-es esetében szól szállítólevél és számla készítéskor. Importálni is

lehet ezt az adatot.

3.) A  vevői  rendelés menüpontban  elkészített  rendelést  lehetőség  van  díjbekérőként  nyomtatni,

amennyiben  olyan  típusú  formátummal  rendelkezik  a  felhasználó  vagy  bepipálásra  kerül  a

„Díjbekérőként nyomtatva” lehetőség kézzel. 

4.) Lehetőség  van  rendelés  rögzítésénél,  illetve  rendelés  módosításánál  bejelölni,  hogy „Díjbekérő

fizetve”. 

5.) Ha a  vevői  rendelés díjbekérőként  van nyomtatva akkor csak akkor enged belőle  szállítólevelet

készíteni, ha már megtörtént a díjbekérő fizetve mező bejelölése.

6.) Nyomtatás  /  Vevői  rendelések  /  Vevői  rendelések  nyomtatványra  került  két  új  szűri  lehetőség:

„Díjbekérőként nyomtatott bizonylatok”, illetve „Díjbekérőként fizetett bizonylatok”. Így leszűrhető az

összes díjbekérő és az összes fizetett díjbekérő.

7.) Karbantartás  /  Globális  rendszeradatok menüpontban  a  Készlet  fülön  új  beállítási  lehetőség:
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„Szállítólevél  szigorú  számadású bizonylatként  kezelés”.  Ha ez  kiválasztásra  kerül,  akkor  a  program

szigorú számadásúként kezeli a szállítóleveleket, mely azt jelenti, hogy nem engedi módosítani nyomtatás

után a bizonylatot, míg ha kivételre kerül ez a pipa akkor nyomtatlás után is engedi a módosítást.

8.) Nyomtatás / Növekedés / Bevételezések… nyomtatvány menüponton új „Bevételezési ár” szűrési

lehetőség került.

9.) Lehetőség van az ADR-s pontértékhatár figyelésére és a pontértékek számítására a szállítólevelek

készítésekor. Ez a fejlesztés automatikusan egyik szállítólevelen sem jelenik meg, azt külön fejlesztés

útján tudjuk elérhetővé tenni. A szükséges beállításokat a következőkben részletezzük: 

a) A Karbantartás / Globális rendszeradatok / Készlet fülön be kell állítani a „Szállítólevélen ADR határ

ellenőrzés” opciót. 

b) Az Alapadatok / Cikk paraméterek / 32. ADR besorolás lehetőséget használatba kell venni.

c) A Cikktörzs / Cikk módosítása menüpontban az adott cikkek paraméter adatánál lehet meghatározni,

hogy a 3 kategória közül az adott cikk melyikbe sorolandó.

d) Az ADR pontértékhatár figyelése csak úgy lesz megfelelő, ha az adott cikk mértékegysége kg (ez a

programban  eleve  szereplő  4-es  mértékegység)  vagy  a  súlyadatnál  be  van  írva,  hogy  egy  másik

mértékegység (például db) az hány kg-nak felel meg.

Az  I.  kategóriájú  termékeknek  a  program  hátterében  50-es,  a  II.  kategóriájúaknak  3-as,  míg  a  III.

kategóriájúaknak 1-es az úgynevezett szorzószáma, melynek segítségével a program figyelmeztetni tud,

ha a szállítólevélre több, mint 1000 pontértékű cikk került rögzítésre. Természetesen a hatáérték túllépése

esetén is rögzíthető a szállítólevél, ez csupán figyelmeztetés.

10.) A Növekedés / Bevételezés / Bevételezés felvitele közben a részletek fülön lehetőség volt megadni

eddig  is  gyártási  dátumot,  most  viszont  az  átírásra  került  „lejárati  dátum”-ra  és  új  mező  jött  létre  a

gyártási dátumra.

11.) Ha a Bevételezés rögzítése közben kitöltésre kerül a részletek fülön a „Gyártási szám” akkor az a

bevételezés nyomtatáskor az első alap formátumra rákerül.
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12.) A  Növekedés  /  Bevételezés  /  Bevételezés  felvitele közben  a  részletek  fül  bővült  „Megjegyzés”

rovattal.

13.) A  Nyomtatás  /  Forgalom  /  Forgalom  ügynökönként és  a  Forgalom  szállítónként  nevű

nyomtatványokon Cikk csoportokra való szűrési lehetőség került bele jelölgetős formában.

14.) A  Nyomtatás  /  Készlet  /  Pillanatnyi  készlet nevű nyomtatványra  két  új  csoportosítási  lehetőség

került:  „Gyártási  számonként”  és „Lejárati  dátum”.Ha gyártási  számonként kérjük le a nyomtatványt,

akkor  a  cikket  gyártási  számonként  szétszedi  és  úgy  hozza  az  adatokat,  míg  lejárati  dátum

csoportosítással a cikken belül szétbontja lejárati dátum szerinti csoportosításban.

15.) Egyéni vállalkozás kezelése: Új jelölési lehetőség az Alapadatok / Saját cég adatai menüpontban a

cégadatok fülön. Jelölhető ha egy cég Egyéni Vállalkozó, illetve ilyen esetben aktív lesz az EV jelölés

alatt a „Neve” és „Száma” mező, így azok is tölthetőek. Ha ez a jelölés beállításra kerül akkor a készlet

számlaformátumokon számla nyomtatásakor rákerül az „EV” megjelölés, illetve a számlák NAV-nak felé

átadásakor is (adatszolgáltatás bekérése esetén) természetesen EV-sként adja át a számlákat.

Vizes számlázó modult érintő változások

1.)  A Nyomtatás / Vízórák / Óracsere lap nyomtatvány szűrőképernyője kiegészült egy Helység és egy

Utca szűréssel.

1.) A  Nyomtatás  /  Szerződések  /  Adott  szolgáltatással  rendelkező/nem  rendelkező  partnerek

nyomtatvány  szűrhető  vízóra  típusára,  szűrésként  jelölhető,  hogy  főmérőket,  mellékmérőket,

almellékmérőket vagy mindet szeretnénk látni a nyomtatványon.
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A Nyomtatás / Vízórák / Olvasási listák menüpontban a „Falragasz (min. 3 db mm) Szekszárd” nevű

nyotmatvány  választásakor  lehetőség  van  paraméterezni,  hogy  az  utolsó  óraállás  megjelenjen-e  a

nyomtatványon, mint kezdő érték.

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, 2017. február 16.
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