
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Pénzügy,

Eszköz,  Készlet,  Vizes  számlázó,  Kommunális  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.

Pénzügy modult érintő változások 

1.) Újdonság!

A Banki  kapcsolat  /  Utalások feladása  menüpontban  az „Átadás  típusa” résznél  újként  választható  a

Raiffeisen /txt/ típus, mely megegyezik a korábbi Raiffeisen típussal csak a kiterjesztése *.txt. Az eddigi

Raiffeisen nevű típus ezentúl Raiffeisen /dbf/ néven érhető el.

Eszköz modult érintő változások 

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Leltárív nyomtatványnak készült egy új típusa, mely a szűrőképernyőn a nyomtatvány

résznél választható ki Leltárív nyilvántartási helyenként néven. Az új típusú nyomtatvány nyilvántartási

helyenként,  azon  belül  számviteli  alcsoportonként  tartalmazza  az  összesített  bruttó,  nettó  értéket,

maradványértéket, értékcsökkenést és a mennyiséget.
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Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

A 98. Elhullás (STKÁV) tranzakció könyvelődése módosult az alábbiak szerint (félkövérrel kiemelve).

Elsődleges 5-ös, másodlagos 6/7-es esetén a költség könyvelődése:

T – Cikk adat: Selejtezés főkönyvi száma            K – Cég adat: Közvetlen költség átvezetési fsz-i szám

Elsődleges 6-7-es, másodlagos 5-ös esetén pedig:

T – Cikk adat: Selejtezés főkönyvi száma             K – Cikk adat – Készlet fsz. 

2.) Újdonság!

A Zárás / Előkészítés könyvelésre menüpontban, amikor elő szeretnénk készíteni a szállítóleveleket is a

könyvelésre akkor ezután megadható, hogy az előkészítendő szállítóleveleket melyik dátum (Bizonylat

kelte, Teljesítés kelte, Határidő) alapján kívánjuk figyelni

3.) Változás!

A  Növekedés  /  Bevételezés  menüpontban  készíthető  „Bevételezés  1.  A4”  nevű  nyomtatványra  (a

cikkszám alá), a tételeknél megadható Bevételezés gyártási száma helyett a Bevételezés gyártási kódja

kerül.

4.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Készlet  /  Pillanatnyi  készlet  menüpontba  bekerült  egy  új  csoportosítási  lehetőség,

„Számviteli alcsoportonként – cikk alcsoport” néven. 

Aqua számlázó modult érintő változások

1.)  Újdonság!

Amennyiben  a  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok  /  Vizes  fülön  beállításra  kerül  a  Legyen

figyelmeztető üzenet Partner mellékmérő elszámoló számlázásánál, ha nincs bejelölve a „Beszámítás”

nevű opció,  akkor  a  Számlázás  /  Partner  számlázása  menüpontban figyelmeztető  üzenet  jelenik  meg
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számla készítés előtt. Az üzenet akkor látható, ha mellékmérős vízóráról elszámoló számlát szeretnénk

készíteni és nincs jelölve a „B” (beszámítandó) opció.

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Banki  modul  /  44.  Posta  áltat  nyomtatandó  számlák  (3  oldalas  új  számlakép)  menüpontban  a

szűrőképernyőre rákerült egy új választási lehetőség: Csak a még ki nem nyomtatott számlák, Csak a már

kinyomtatott számlák. Az előbbi választása esetén ugyanúgy működik a program, ahogy eddig. Az utóbbi

választása esetén viszont átadhatóak a nyomdának a másodpéldányok is.

.

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. július 25.
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