
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer ONLINE

SZÁMLA  ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet,  Univerzális  számlázó modult  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.

ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

Aktuális  frissítésünk  tartalmazza  a  korábbi  levelünkben  (2019.04.29.)  jelzett,  a  NAV  online  számla

adatszolgáltatás  változásokhoz  tartozó  figyelmeztető  üzenetek  kezelését  a  Servantes  Vizes  számlázó

modult érintően is.

A számlázó modulok az alábbi verziószámmal tartalmazzák a figyelmeztető üzeneteket:

• Vizes számlázó: V-3.3b190509  /ONLINE számla 1.1/

Az adatszolgáltatás 1.1-es verziója a dátumok kezelésében is hozott változást

Az Online számla új verziójában bevezetésre került több új figyelmeztető üzenet (WARN) is a számla

dátumaira vonatkozóan és megtalálható tiltás is. Jelen pontban ezeket fogjuk részletezni.

      1.) Az Online Számla rendszerben elutasításra (ABORTED) kerülnek azok a számlák, amelyek kelte,

teljesítése, esedékessége dátumának, egy 2010.01.01. előtti dátum adat van megadva. Ebből kifolyólag a

Servantes  Vizes számlázó modulból a későbbiekben nem állítható ki ilyen számla. A program, ezt egy

figyelmeztető üzenet formájában jelzi a felhasználónak:

2.) Az Online Számla rendszer figyelmeztető üzenetet (WARN) küld vissza az alábbiak miatt. Az ilyen
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típusú  (dátumú)  számlák  készítésekor  a  Servantes  rendszer  csak  figyelmeztető  üzenetet  ad,  de

felhasználói jóváhagyás után a számlák elkészíthetőek lesznek a NAV-os figyelmeztetés mellett:

      2.1.) A számla kelte nem lehet az adatszolgáltatás dátumánál 5 nappal későbbi vagy 15 napnál

korábbi!

      2.2.) A számla teljesítés dátuma nem lehet korábbi, mint az adatszolgáltatás előtti hatodik év első

napja vagy a számla teljesítés dátuma 397 nappal (egy év + egyhónap) későbbi, mint a számla kelte!
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Főkönyv modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Nyomtatás / Egyéb nyomtatványok / Ellenőrző nyomtatvány könyveléshez menüpontban lehetőség van

nyomtatványt választani (Alap, Bővített), melyek eltérő adattartalommal rendelkeznek.

2.) Változás!

A  Könyvelési  képernyő  Tételek,  Bizonylatok  fülén  a  [Köteg  tartalma]  nevű  gombbal  lekérhető

nyomtatvány kiegészült a kötegben feldolgozott tételek összesen nettó, áfa és bruttó értékeivel.

Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

A Cikk  törzsben  rögzítésre  kerülő  cikkek  megnevezésének  beviteli  mezője  bővítve  lett  150 karakter

hosszúságra,  viszont a képernyők és a nyomtatványok többségén továbbra is  a korábbi hosszúságban

látszódik a megnevezés!

2.) Újdonság!

A Karbantartás  /  Lokális  rendszeradat  /  Készlet,  Univerzális  fülön  beállítható,  hogy  a  cikk  keresés

eredménye képernyőn a táblázat alatt megjelenjen a cikkhez beállított „Cikk leírása” nevű cikkparaméter

értéke. Mindezt a „Cikk kereső képernyőn kép megjelenítése: Cikk leírása” opciónál tehető meg.

3.) Újdonság!

A Csökkenés / Számlázás / Számla készítése szállítólevéllel menüpontban a „Vevői rendelés keresése”

ikonra kattintva, majd az adott rendelést kiválasztva megjelenik a Rendelések tételei képernyő,

ahol ezentúl csoportosan is kijelölhetjük a tételeket, ha a jelölő négyzet oszlopának fejlécébe kattintunk.
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4.) Változás!

A Rendelés / Rendelés vevő felől / Rendelés menüpontban ezentúl az egységár megadható négy tizedes

pontosságig.

Univerzális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A számlázott mennyiség mezőben ezután 9 karakter hosszúságban adható meg az érték. Ez a változás az

alábbi menüpontokat / képernyőket érinti:

- Előkészítés / Előkészített számla felvitele, módosítása

- Számlák / Proforma / Proforma készítés, módosítás

- Számlák / Szolgáltatás / Számlakészítés Proforma számla alapján

- Számlák / Szolgáltatás / Számlakészítés előkészített számla alapján

- Számlák / Szolgáltatás / Számlakészítés

- Számlák / Szolgáltatás / Csoportos számlakészítés (időzített előkészítés alapján)

- Számlák / Szolgáltatás / Stornó (érvénytelenítés)

- Számlák / Szolgáltatás / Helyesbítő (módosítás)

- Számlák / Szolgáltatás / Betekintés

- Nyomtatás / Számlák tételes nyomtatása (Szolgáltatás)
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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, 2019. május 15.
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