
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Készlet,

Univerzális  számlázó,  Kommunális  számlázó,  Menetlevél  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.

Készlet modult érintő változások 

1.) Számla készítés mentésekor ha a számla meghaladja a 100.000 Ft-os áfa értékhatárt és a partnernél

nincs rögzítve adószám, akkor figyelmeztet a program, hogy a partnernek nincs kitöltve a törzsadatban az

adószáma. A figyelmeztető üzenetnél eldöntheti a felhasználó, hogy elkívánja-e így készíteni a számlát

vagy sem.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.)    Számla készítés mentésekor ha a számla meghaladja a 100.000 Ft-os áfa értékhatárt és a partnernél

nincs rögzítve adószám, akkor figyelmeztet a program, hogy a partnernek nincs kitöltve a törzsadatban az

adószáma. A figyelmeztető üzenetnél eldöntheti a felhasználó, hogy elkívánja-e így készíteni a számlát

vagy sem.
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Kommunális számlázó modult érintő változások

1.)    Új  menüpont:  Karbantartás/  Felhasználói  menüpont  /  Szerződési  statisztikai  adatok  csoportos

felvitele,  módosítása.  Ebben a  menüpontban a  megadott  szűrések  alapján leszűrhetőek a  szerződések

amikben  a  statisztikai  adatokat  kívánja  a  felhasználó  feltölteni,  majd  megadhatóak  a  beírásra  kerülő

adatok is. Ugyanazok az adatok tölthetőek itt, mint a szerződésen belül a statisztikai adatok rögzítésekor,

csak ezt csoportosan a szűrések alapján megtalált összes szerződésbe rögzítésre kerül. Beírási szabály

megadásra is van lehetőség, melynél választható, hogy a szerződésben lévő összes statisztikai adat sor

törlődjön és az ebben a menüpontban megadott töltődjön helyette, vagy csak új sorként íródjon hozzá a

többihez, esetleg ne történjen beírás ha már van ott eredetileg is megadva statisztikai adat.
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Menetlevél modult érintő változások 

1) Ha  a  gépet  /  gépjárművet  üzemórában  tartják  nyílván  és  van  hozzátartozó  felépítmény,  akkor

mostantól  lehetőség  van  a  gép  törzsadatában  a  felépítmény  üzemóráját  is  nyilvántartani,  illetve

menetlevél rögzítésekor is megadható a felépítménynek az üzemóra változása. 

2) Az  első  pontban  megadott  üzemóra  rögzítési  lehetőségről  lista  is  kérhető  le.  A  Nyomtatás  /

Rendszám szerinti  lekérdezés  listákra  került  rá  a  felépítmény  üzemóra,  mely  plusz  oszlopban  kerül

megjelenítésre.

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. március 7.

3


	Készlet modult érintő változások
	Univerzális számlázó modult érintő változások
	Kommunális számlázó modult érintő változások
	Menetlevél modult érintő változások

