
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer   Főkönyv,

Készlet,  Távhő modulokat  érintő változásokról és fejlesztésekről. Az egyes modulok verziószámai az

alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.82

Iktató: V-4.1

Készlet: V-3.81

Univerzális számlázó: V-3.79

Kommunális számlázó: V-9.31

Távhő számlázó: V-4.53

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.) Változás!

Ezentúl, ha a Könyvelés / Közvetlen könyvelés / Új tétel menüpontban a NAV Online számla adat import

használatával  importálunk  egy  számlát,  akkor  a  köteg  fülön  automatikusan  kitöltésre  kerülnek  a

bizonylatszám,  az  ügyfél  és  a  dátum  mezők.  Így  egyszerűbben  tudunk  egy  számlát  több  tételre

szétbontani.

2.) Változás!

A  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok  /  Főkönyv  fülön  lévő  "Könyvelés:  adószám  hiányra

figyelmeztetés" funkció ezentúl nem jelzi az adószám hiányát, amennyiben a partnerhez beállítottuk a

"Lakossági vevő" besorolást.



Készlet modult érintő változások

1.) Változás!

A számla készítési ablakban lévő [Felvitel] és [Bolti olvasó mód] gomb alatti keresésnél a cikk részletes

találati ablaka fog ezután megjelenni. 

2.) Újdonság!

Létrehoztunk egy új Globális rendszerbeállítást, melynek segítségével át tudjuk nevezni a cikkünket egy

adott  bizonylaton  (a  cikktörzsben  nem  fog  változni  a  cikk  neve).  A  Karbantartás  /  Globális

rendszeradatok  /  Készlet  1.  fül jobb  alsó  részén  található  a  Cikk  megnevezés  felülbírálásának

engedélyezése  opció.  Ha  ezt  bejelöljük,  akkor  bizonylat  felvitelekor  a  Részletek  fülön  a  cikk

megnevezése  után  egy  gombot  láthatunk,  melyre  ha  rákattintunk,  akkor  új  nevet  tudunk  megadni  a

felugró ablakban. A [Rendben] gombra való kattintás után a megjegyzés mezőben meg fog jelenni az új

név [<...>] karakterek között. Ezt ne töröljük ki, a nyomtatványokon nem fog látszani. Ha megjegyzést

is szeretnénk írni a cikkhez, akkor azt az [<új cikknév>] után megtehetjük. A cikknév a számlának egy

olyan adata, amely a NAV-hoz beküldésre kerül!

Ez az új rendszerbeállítás nem használható együtt a szintén a Karbantartás / Globális rendszeradatok /

Készlet 1 fülön található „Vevői cikkszám megnevezés használata (szlev,szla)” opcióval.

A következő menüpontokban érhető el a cikk átnevezés:



Rendelés / Rendelés vevő felől

Rendelés / Rendelés szállító felé

Csökkenés / Készlet csökkenés

Csökkenés / Szállítólevél

Csökkenés / Számlázás 

Szerviz / Szervizlap számlázása

Amennyiben a Karbantartás / Lokális rendszeradatok Készlet / Univerzális fülön jobb alul be van jelölve

a „Vevő rendelésen lévő megjegyzés  átvitele  a  szállítólevélre” és a „Szállítólevélen lévő megjegyzés

átvitele a Számlára” akkor az egyedi cikknév is áthozatalra kerül. Egy esetben nem működik az áthozatal,

ha  rendelést  szeretnénk  behívni  a  Számla  készítése  szállítólevéllel  menüpontban.  Ekkor  kitörlődik  a

módosított cikknév és a számla készítésekor újra kell rögzítenünk.

Távhő modult érintő változások

1.) Újdonság!

A Feldolgozás / Hőértékek, fogyasztások, támogatások feldolgozása menüpontban a "16. Vízfogyasztás

importálása HMV hődíj+víziközmű számlázása miatt" import struktúra kiegészült egy új oszloppal "18.

Főmérő (Társasház) azonosítója NEM elszámoló számla esetén, 3 oldalas számla alja miatt (csak látvány

elem)".   Funkcióját  tekintve  arra  szolgál,  hogy  a  részszámla  legvégén  lévő  Hőközponti  és  épület

felhasználási adatok blokkban megjeleníthessük a mellékmérőhöz tartozó főmérő óraállás adatait.

FIGYELEM, az import állomány fejlécében szerepelnie kell ennek az új oszlopnak, akkor is ha nem

szeretnénk használni, különben egy "Variable 'R' is not found.' üzenet jelenik meg és nem lehet importálni

az adatokat.

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, 2020. november 30.
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