
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni  a  Servantes  Hatékony Integrált  Vállalatirányítási  Rendszer   Főkönyv,

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

verziószámai az alábbiak szerint változtak:

Főkönyv: V-3.78

Pénzügy: V-3.56

Pénztár: V-3.52

Készlet: V-3.79

Távhő számlázó: V-4.52

Kommunális számlázó: V-9.25

Vizes számlázó: V-3.3b200916

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!

Mind a könyvelési  képernyőn, mind az Import tételek menüpontban lévő NAV online számla import

lekérdezése után megjelenő, számlákat tartalmazó találati  lista képernyője kiegészült egy új gombbal,

„Adattartalom mentése XML fájlba”. Ez az új funkció, alapvetően az adott számla letöltésekor jelentkező

adatbeli probléma ellenőrzésére szolgál. 

2.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Főkönyvi  nyomtatványok  /  Áfa  analitika menüpontban  az  Áfa  kulcsonként  soronként

nyomtatványon ezentúl megjelenítjük az Adójegyes tételeket is. 



3.) Újdonság!

A  Nyomtatás  /  Egyéb nyomtatványok  /  Ellenőrző  nyomtatvány  könyveléshez menüpontban a  Bővített

nyomtatványon ezentúl az Eredeti bizonylatszám is feltüntetésre kerül.

Készlet modult érintő változások

1.) Újdonság!

A  Termék  /  Összeállítás,  Átvezetés menüpontban  rögzített  összeállítás  során  eddig  egy  összetevő

(alapanyag) esetén csak egy bevételezésre tudtunk hivatkozni, ez a kiválasztott bevételezés maximum

mennyiségéig terjedt ki. Mostantól, ha adott összeállításhoz több összetevőre van szükség, mint amennyi

szerepel a hivatkozott bevételezésben, létrehoz a program egy új sort az alapanyaggal a fennmaradó a

mennyiséggel, így ehhez is beállíthatunk bevételezésre hivatkozást.



2.) Újdonság!

A  Termék  /  Összeállítás,  Átvezetés menüpontban  rögzített  összeállításokról  a  [Nyomtatás]  gombbal

ezentúl nyomtathatunk bizonylatot is.

3.) Újdonság!

A Nyomtatás / Növekedések / Bevételezések menüpontban a Bevételezésenként csoportosítás nyomtatvány

excel kimenetében egy új oszlopba bekerült a partner is.

4.) Újdonság!

A Csökkenés / Szállítólevél / Felvitel menüpontban a Vevői rendelt tételek keresése gombra kattintva, a

megjelenő  találati  képernyőn  lehetőségünk  van  bizonylatszámra  vagy  hivatkozási  számra  szűrnünk.

Szűrés után a találati listában csak a kiválasztott bizonylat tételei fognak megjelenni, melyeket a sorok

végén lévő négyzet pipálásával tudunk kijelölni.

FONTOS! Egy rendelési bizonylatra leszűrve, mindig csak a látható sorokat tudjuk jelölni és rögzíteni a

szállítólevélre.



5.) Újdonság!

Új nyomtatvány! A Nyomtatás / Egyéb / Partnerhez rendelt cikkszámok menüpontban lehetőségünk van

az  Alapadatok  /  Partner  törzsadatok  /  Partnerhez  rendelt  cikkszámok  menüben  töltött  adatok

lekérdezésére, exportálására.

Ebben a menüpontban tudunk a cikkeinkre és a partnerünkre szűrni, illetve a sorrendet tudjuk állítani

cikkszám vagy cikk megnevezés alapján.

Távhő számlázó modult érintő változások

1.) Változás!

A  Feldolgozás  /  Hőértékek,  fogyasztások,  támogatások  feldolgozása menüpontban  található  „4.

Költségmegosztási fogyasztások importálása” funkcióval importálható táblázatban az Elszámolás kezdete

és vége dátumokhoz ezentúl megadható a költözések miatti tényleges időszak is. Tehát nem szükséges a

teljes elszámolási időszak kezdetének és végének megadása.

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. szeptember 30.
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