
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer Főkönyv,

Készlet,  Kommunális  számlázó,  Távhő  számlázó,  Univerzális  számlázó,  Vezetői  információk

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 kartonon, ha a Nyomtatvány 

választásnál a Költségbontásonként főkönyvi kivonatot válasszuk a legördülőmenüből, akkor a 

nyomtatványon a számlaosztályonként összesen már az Egyenleg oszlopban is van!

Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

A  Karbantartás  /  Rendszergazdai  menüpont  /  Import  /  Cikktörzs  import  menüpontban,  amennyiben

bejelöltük a „Nem importálható cikkek figyelmen kívül hagyása!” opciót, akkor az import lefutása után a

program listát készít a nem importált cikkekről.

2.) Változás!

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Import / Nyitó növekedés import menüpontban betölthető

állomány kibővült egy eankod (Vonalkód) oszloppal. Célja, hogy ha a cikkszám alapján nem sikerül a
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programnak beazonosítania a cikket, akkor másodlagosan a vonalkód alapján is keres.

3.) Újdonság!

A Növekedés / Áru és göngyöleg visszavételezés menüpontban ezután lehetőség van cikkszámra vagy

vonalkódra keresni.

4.) Újdonság!

A Csökkenés  /  Számlázás  /  Számla  készítése  szállítólevéllel  menüpontban a  cikk  kiválasztása  után a

Részletek fülön lekérdezhető egy információs gombbal, hogy az adott cikkből melyik raktárban mekkora

mennyiség található. Ez az információs gomb a Tétel raktár választás mellett található.

5.) Újdonság!

A Nyomtatás /  Egyéb /  Árlista menüpontban a Nyomtatvány résznél választható egy új típus, Árlista

vonalkóddal. Ez esetben a vonalkód is megjelenítésre kerül a cikkekhez.

6.) Újdonság!

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Import / Cikktörzs import menüpontban az importálandó fájl

kiválasztása után lehetőség van, még az importálás előtt,  ellenőríztetni az állományt, mely kilistázza a

nem importálható cikkeket. Az ellenőrzés szempontjai: cikkszám/vonalkód egyezőség, létező áfa kulcs,

létező számviteli alcsoport.

7.) Változás!

A NAV jelzése alapján a Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Adóhatósági ellenőrzési

adatszolgáltatás menüpontban készíthető XML állomány karakterkódolása megváltozott UTF-8-ra. 

8.) Változás!

A Karbantartás / Globális rendszeradatok menüpontba új „fül” került Készlet 2. néven:

(Erre a fülre kerültek át korábban Készlet fülön szereplő rendszeradatok is)
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9.) Újdonság!

Nyomtatás  /  Leltár  /  Leltáríven  a  Sorrendnél  új  választási  lehetőség:  Cikk  csoportosítás!  Ezzel  a

beállítással cikk alcsoportokra van bontva a lista , azon belül ABC sorrendben.

10.) Újdonság!

Zárás/ Leltár/ Leltározási pont feldolgozásánál a táblázat első oszlopában megjelennek a cikk alcsoportok

és az oszlop tetejére kattintva (amikor megjelenik a fekete lefele nyíl) rendezni is lehet a cikk alcsoportok

sorszáma szerint!

11.) Újdonság!

Karbantartás/ Globális rendszeradatban állítható a Készlet 2 fülön (legördülőmenüből): 

Leltározási pont: Többlet beszerzési ára: 

a.)  „Árlista:  Beszerzési  ár”  -  A cikktörzsben,  az Árak fülön megadott  alapértelmezett  beszerzési  árat

használja a program leltártöbblet esetén egyedi nyilvántartási árnak!
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b.)  „Utolsó bevételezési  ár”  -  A bevételezésekből  megkeresi  a  leltározási  pont  dátumához  megfelelő

utolsó  bevételezési  árat,  és  az  lesz  a  többletnél  használt  érték!  (  Ha  nem  talál  így  árat,  akkor

automatikusan az a.) pont szerinti árlistás árat keresi ki a program!)

12.) Újdonság!

Átmozgatás / Raktáron belüli átmozgatás felvitele esetén megjegyzi a program a mozgatáson belül az

utolsó  választott  cél  raktárhelyet,  így  a  következő  sornak  is  ugyanaz  lesz  a  cél  raktárhelye,  ami

természetesen átírható!

13.) Újdonság!

Alapadatok  /  Cikk  paraméterek:  Új  cikk  paraméter  adat:  Szavatosság(nap):  itt  használatban  vagy

kötelezővé tehetjük, és cikkenként eltérő szavatossági napot állíthatunk be!

14.) Újdonság!

Karbantartás / Globális rendszeradat / Készlet  2 fülön Költségbontás ellenőrzése készlet  csökkenésnél

(legördülőből választható):

a.)  Üres  állapot  (alapértelmezett,  jobb  egérrel  állítható  üresre):  Ez  esetben  a  készlet  csökkenéseknél

semmilyen ellenőrzés nincs a költségbontások rögzítésével kapcsolatban!

b.) Költségbontás kiválasztása: Ez esetben „Nem választott költségbontást a bizonylathoz” üzenettel tilt a

készletcsökkenés Mentésénél a program, ha nem választottunk költségbontást!

c.) Költségbontás 100%os megosztása: Ez esetben, ha elfelejtett a felhasználó költségbontást választani a

készletcsökkenés rögzítése során, akkor figyelmeztet rá a program a Mentésnél:

Így a „Nem” választásával pótolni lehet! Ha egy cikknél van választva költségbontás, de az eltér a 100%-

tól, akkor nem is engedi lementeni a program, amíg nem 100%!
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15.) Újdonság! 

Nyomtatás / Leltár / Leltárív nyomtatványon az Egyéb szűrés legördülőből választható a Vonalkód rész,

mellyel a cikktörzsben beírt vonalkódokra is van lehetőség szűrni, akár egyenlő, kezdődik, végződik vagy

tartalmazza feltétellel!

16.) Újdonság!

Új menüpont!: Karbantartás/ Rendszergazdai menüpont/ Import/ Cikktörzs partnerhez rendelt cikkszámok

Ebben  a  menüpontban  van  lehetőség  a  partnerekhez  vevői  vagy  szállítói  cikkszámot  Excelből

beimportálni, mely az Alapadatok/ Partner törzsadatok/ Partnerhez rendelt cikkszámok menüpontba kerül

be! A képernyőről megnyitható az import fájl kitöltéséhez a segédlet! Az importban vagy a vevői vagy a

szállítói cikkszám kötelező!

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Szálmlázás / Teszt számlázás, számlázási naptár szerint menüpontban lehetőség van bejelölni a „Több

számlázási  csoport  egyszerre  számlázódjon”  opciót,  mely hatására  az  azonos  dátumokkal  rendelkező

számlázási csoportok egyszerre számlázódnak, így jelentősen gyorsul a teszt számlázás folyamata.

2.) Változás!

A NAV jelzése alapján a  Banki  modul  /  58.  Adóhatósági  ellenőrzési  adatszolgáltatás...  menüpontban

készíthető XML állomány karakterkódolása megváltozott UTF-8-ra.

3.) Újdonság!

Az Alapadatok / Árak menüpontban a 15. Edényzet szerint (havi eltérő ürítés) számlázási módszerhez

tartozó naptárak évfüggővé alakítása után, a 2018-as naptárak üresen jelentek meg és eddig manuálisan

kellett feltölteni. A frissítés után lehetőség van, amennyiben az egyes számlázási csoportokhoz még nincs

beállítva semmilyen ürítés, hogy az előző évi adatokat átmásoltassuk. Ezt a Számlázási csoportok havi

bontása fülön az „Ürítési értékek másolása az előző év alapján (csak azoknál ahol mind a 12 hónap 0

jelenleg)” gomb megnyomásával érhetjük el.
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4.) Újdonság!

Az Alapadatok / Árak menüpontban a 30. Havi eltérő ürítés (ürítési naptárból) számlázási módszerekhez

tartozó naptárak évfüggővé alakítása után, a 2018-as naptárak üresen jelentek meg és eddig manuálisan

kellett feltölteni. A frissítés után lehetőség van, amennyiben az egyes naptárakhoz még nincs beállítva

semmilyen ürítés, hogy az előző évi adatokat átmásoltassuk. Ezt az Ürítési naptárak havi bontása fülön az

„Ürítési értékek másolása az előző év alapján (csak azoknál ahol mind a 12 hónap 0 jelenleg)” gomb

megnyomásával érhetjük el.

5.) Újdonság!

A Nyomtatás /  TESZT számlázás  ellenőrző listái  /  Leszámlázott  űrtartalom nyomtatványon jelölhető,

hogy a „0 Ft-os sor esetén is legyenek kitöltve az ürítési adatok”. 

Távhő számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A NAV jelzése alapján a  Banki  modul  /  18.  Adóhatósági  ellenőrzési  adatszolgáltatás...  menüpontban

készíthető XML állomány karakterkódolása megváltozott UTF-8-ra.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A NAV jelzése alapján a Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Export / Adóhatósági ellenőrzési

adatszolgáltatás menüpontban készíthető XML állomány karakterkódolása megváltozott UTF-8-ra.

Vezetői információk modult érintő változások

1.) Újdonság!

Nyomtatás  /  Utókalkulációs  nyomtatvány  szűrőképernyőjén  új  beállítás,  „Fejléc  megnevezés  nélküli

oszlopok  nyomtatása  nélkül”,  ezzel  a  pipálással  nem  jelennek  meg  a  lekérdezésben  azon  oszlopok,

melyek nem lettek beparaméterezve, szerkesztve, fejlécük sincs!
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2.) Újdonság!

Nyomtatás / Utókalkulációs nyomtatványon, ha a nyomtatvány szerkesztésével egy oszlopra kattintva a

Mező szerkesztése képernyőn bejelöljük, hogy Oszlop kihagyása a nyomtatásból, akkor az Utókalkulációs

nyomtatvány  szerkesztése  képernyőn  az  adott  oszlop  előtt  „(K)”  betű  jelenik  meg  utalva  arra,  hogy

nyomtatásnál kimarad!

3.) Újdonság!

Nyomtatás / Utókalkulációs nyomtatvány szűrőképernyőjén új beállítás, „Nyomtatás ezerre kerekítve”,

ezzel a pipálással a nyomtatványon az adatok ezres nagyságrendben jelennek meg!

4.) Újdonság!

Nyomtatás / Utókalkulációs nyomtatványon az adatok helyi értékes tagolásban jelennek meg!

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. november 15.
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