
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer  Főkönyv,

Eszköz, Készlet, Menetlevél, 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.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás U..65 menüpontban elérhető az aktuális „Áfa

bevallás1865”-ös nyomtatvány.

2.) Újdonság!

A Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás ..A60 menüpontban elérhető az aktuális „Áfa

bevallás 18A60”-as nyomtatvány. 

3.) Változás!

A Zárás,Nyitás / Év végi zárás / Mérlegszámlák rendezése menüpontban lévő „Év végi zárás rendező

tételek” képernyőn a Társasági adó (%) mező értéke alapértelmezetten 9 %-ra módosult.

4.) Változás!

2018-as  évtől  kezdődően  a  mérleg  és  eredménykimutatás  típusok  közül  kikerültek  a  Mérleg  „A”

konszolidált és az Eredménykimutatás összköltséges „A” konszolidált nyomtatványtípusok.
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Eszköz modult érintő változások

1.) Újdonság!

Eszközönként választható, hogy a Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés elszámolásakor is vegye

figyelembe a program az esetleges maradványértéket és ez esetben nem 0-ig számolja el a tao. tv. szerinti

értékcsökkenést. Ennek jelölése a programban az eszközöknél a Számviteli adatok / Társasági adó szerinti

fülön a „Maradványérték figyelembe vétele leíráskor” bepipálásával lehetséges. 

A jelölés lementése után ezen adaton már nem lehet módosítani!

A jelölésre addig van lehetőség, amíg nincs elszámolva a Servantes programmal értékcsökkenés egy

adott eszközre, hisz ez megváltoztatná az értékcsökkenés alapját!

Készlet modult érintő változások 

1.) Újdonság!

Amennyiben a Cikk törzs /  Cikk módosítása menüpontban megváltoztatjuk egy adott  cikk számviteli

alcsoportját (és az adott cikkhez tartozik főkönyv felé átkönyvelt tétel), akkor a program egy megjelenő

kis képernyőben jelzi, hogy a végrehajtott módosításhoz tartozó, a program által automatikusan könyvelt,

rendező tételének mik a paraméterei.

2.) Újdonság!

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

táblázatban,  FEFO  elszámolású  cikkek  esetén  a  nyitó  mennyiség  megadható  szétbontva,  lejárati

dátumonként.

3.) Változás!

Nyitott  leltározási  pont  (Zárás  /  Leltár  /  Leltározási  pont)  felvitelekor  a  program  figyelmezteti  a

felhasználót, amennyiben „Igényelt” állapotó raktárak közötti átmozgatás van folyamatban és ameddig ez

nincs érkeztetve addig nem lehet a leltározást elkezdeni.
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4.) Újdonság!

A bizonylatok felvitelénél lévő Költségbontások, Költségek rögzítési képernyő bal alsó sarkában ezentúl

kijelzi a program a felvitt költségbontások százalékának összesenjét. 

5.) Újdonság!

A Karbantartás/ Rendszergazdai menüpontban elérhető a Nyilvántartási ár újraszámolása (elszámolóár)

menüpont. Ebben a menüpontban a Felvitel gombbal ki lehet választani azon elszámoló áras cikkeinket,

melyeknek a nyilvántartási árát újra szeretnénk számoltatni.

A dátumnál választható: Felvitel, Bizonylat, Teljesítés. Az itt választott dátum típus alapján fog történni

az újraszámolás, melyet a lentebb kiválasztott raktárban hajt végre a program! (A Cikk törzs / Árak fülén

rögzített nyilvántartási (Beszerzési) árnál van lehetőség egy adott dátumtól új elszámoló árat rendelni a

cikkhez.) Az új menüpontban megadott dátum típusától függően (a Cikk törzsben érvényes nyilvántartási

ár  dátumától)  újraszámolja  a  program  az  árváltozáshoz  képest  későbbi  dátumú  bevételezések,

készletcsökkenések, illetve a szállítólevelek nyilvántartási értékeit.

Az újraszámolt bizonylatok, ha időközben át lettek adva a Főkönyvnek, akkor ezen bizonylatok főkönyvi

törlését is automatikusan megcsinálja a program (mely a Főkönyvben egy főkönyvi átvétellel látható). Az

újraszámolt értékkel ez esetben új főkönyvi feladást kell készíteni!

6.) Változás!

A devizás számlázás esetén a számlaformátumokon megjelenő automatikus szöveg, „Teljesítés napján

érvényes devizaárfolyam:” megváltozott, ezentúl a „Devizaárfolyam:” fog megjelenni.

Menetlevél modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Teljes lista nyomtatvány ezentúl leszűrhető gépjármű csoportokra is.

2.) Újdonság!

A Nyomtatás  /  Fordulóval  rendelkező  menetlevelek  –  fuvardíjak  nyomtatvány  leszűrhető  gépjármű
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csoportokra és költségbontásokra is.

3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Fordulóval rendelkező menetlevelek – fuvardíjak menüpontban lévő Menetlevél adatok

fordulónként nyomtatványra rákerült a menetlevél fordulóinál felvitt fordulók száma értéke.

Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Partneradatok / Szétvált társasházak automatikus módosítása menüpontban ezentúl látszódnak a partner

címadataiból a jel, emelet, ajtó értékek.

2.) Újdonság!

A Karbantartás / Rendszergazdai menüpont / Import / Partner szerződéseinek importálása menüpontban

betölthető szerződés import struktúra kibővült, ezentúl a szerződési sorokhoz importálható a statisztikai

cím is.

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, 2018. február 7.
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