
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton  szeretnénk  tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony  Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer ONLINE

SZÁMLA  ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet,  Kommunális  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

A Servantes Készlet és Univerzális számlázó modulokban a számlák adatszolgáltatásában az egységár és

a mennyiség vonatkozásában ezentúl 4 tizedesjegyig adjuk át az adatokat a NAV részére.

Főkönyv modult érintő változások

1.) Változás!

Az 1965-ös áfa  bevallás  M-02 nyomtatványon,  pénzforgalmi elszámolású számla esetén,  „Teljesítés

dátuma”-ként  a  pénzforgalmi  elszámolású  számla  előírás  teljesítés  dátuma  kerül  átadásra.  Az  ilyen

számlához tartozó korrekciós számla esetén az M-02-K lapon,  mindenképpen ellenőrizzék a teljesítés

dátumát és szükség esetén módosítsák.
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Készlet modult érintő változások 

1.) Változás!

A Nyomtatás / Egyéb / Árlista menüpontban készíthető „Árlista vonalkóddal” nevű nyomtatvány excel

kimenetébe belekerült a vonalkód mező értéke is, külön oszlopba.

2.) Változás!

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok menüpontban lett egy új fül, „Készlet 2.” néven. Ide átkerült a

„Készlet/Univerzális” fülről a vonalkód nyomtatással kapcsolatos adatok. 

3.) Újdonság!

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok menüpontban a „Készlet/Univerzális” fülön lett egy új opció

„Cikkszám  keresésnél  a  vonalkódban  is  keressen”  néven.  Amennyiben  aktiváljuk  (bepipáljuk)  ezt  a

lehetőséget,  akkor  az  egyes  bizonylatok  felviteli  képernyőjén  (cikk  felvitelnél)  a  cikkszám mezővel

egyúttal a vonalkódra is kereshetünk, viszont a cikket vonalkód alapján csak pontos egyezőség esetén

találja meg a program. Például, ha van egy „Alma” nevű cikkünk, aminek a cikkszáma 123456 és létezik

egy „Körte” nevű cikkünk, aminek a vonalkódja ugyanez (123456), akkor ha a bizonylat rögzítésénél a

cikkszám mezőbe a teljes karaktersort beírjuk, mindkét cikk megjelenik a keresés eredménye képernyőn,

viszont ha csak töredékét, mondjuk 123 írunk be, akkor csak az „Alma” cikkünk jelenik meg a keresés

eredménye képernyőn, mivel nincs meg a pontos egyezőség a „Körte” vonalkódjával (123 <> 123456).

4.) Változás!

A Növekedés / Áru és göngyöleg visszavételezés menüpontban a visszavenni kívánt termékek egységára

alapértelmezetten  a  korábban kiszámlázott  egységárral  fog  történni,  de a  készülő  bizonylaton  ezt  fel

tudjuk bírálni.
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Kommunális számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A Nyomtatás / Szerződési sorok statisztikai eszközei alapján járatterv nyomtatványon és a nyomtatvány

excel kimenetében is ezentúl benne lesz a „Hulladék megnevezés” mező tartalma, melyet a szerződésben

a Statisztikai adatoknál megadtunk.

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 27.
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