
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.183) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program

legújabb verziójában:

Aktuális Kézikönyv elérése:

A  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok... menüpontban  be  lehet  állítani  a  Kézikönyv

használata  (F1 billentyűre)  funkciót.  Ha ez beállításra  került,  az  F1 vagy Fn + F1 billentyű(k)

megnyomására bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv. A Kézikönyvet folyamatosan frissítjük,

s mindig a legaktuálisabb állapota érhető el. 

Aktuális programfrissítési levél elérése:

Az Eszközsorban található  Frissítési hírlevelek ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz

tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik. 

Alapadatok menüponttal kapcsolatos módosítások: 

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Levonás

Módosítás:  Behajtási  jutalék  alapjába  ismét  beleszámoljuk  a  „Főkövetelés  (tőke)  után

fizetendő további kamatok” jogcímet

 
Eredetileg  a  Letiltás  (...)  Főkövetelés  (tőke)  után  fizetendő  további  kamatok  nevű  jogcímünk

behajtási jutalék alapját képezte. Azt tapasztaltuk, hogy ennek a jogcímnek a működése időközben



megváltozott, így ezzel kapcsolatban elvégeztük a szükséges módosításokat, s ez a jogcím ismét a

behajtási jutalék alapját képezi a levonások automatikus kezelése esetén.

Az alábbi jogcímek esetében (letiltás-csokrok) számoljuk automatikusan a behajtási jutalék alapját:

• Letiltás () Államnak járó illeték                                   

• Letiltás () Munkadíj és költségátalány                              

• Letiltás () Készkiadás                                              

• Letiltás () Utazási költségátalány                                  

• Letiltás () Általános költségátalány (MBVK)                         

• Letiltás () MOKK költség                                            

• Letiltás () Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség     

• Letiltás () Végrehajtást kérő részére járó költségrész              

• Letiltás () Perköltség                                              

• Letiltás () Perköltség kamata                                       

• Letiltás () Költségrész előleg                                      

• Letiltás () Ügyvédi munkadíj                                        

• Letiltás () Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig           

• Letiltás () Főkövetelés (tőke)                                

• Letiltás () Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok       

• Letiltás () Behajtási jutalék                                       

Ezekből a jogcímekből 01 - 09-es sorszámú áll rendelkezésre. 

A behajtási jutalék a kiválasztott letiltás jogcímeknél automatikusan kiszámoltatható. Ehhez az alábbi

képernyőképen is látható, behajtási jutalékhoz tartozó fehér mezőbe jobb egérrel bele kell kattintani. 



Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Módosítás: Munkaidőkeret elszámolásakor a Pénzbeli ellátás nélküli keresőképtelenség nevű

távollét óráinak figyelembevétele

A Hóvégi elszámolásban, a távollét  felvitelekor az Óra melletti  fehér színű rovatban megadható,

hogy az érintett távollétet a munkaidőkeret elszámolásakor milyen óraszámmal vegyük figyelembe.

Így a dolgozó törzsadatában beállított napi tényleges munkaidőtől eltérő óraszámot lehet megadni. 



A munkaidőkeret lejártának hónapjában, a munkaidőkeret elszámolásakor ([Munk. id. keret elsz.]

gombbal)  a  Pénzbeli  ellátás  nélküli  keresőképtelenség távollétet  is  a  távollét  felvitelekor

megadott óraszámmal vesszük figyelembe a továbbiakban!

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai

Módosítás: Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 

A Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás nyomtatványon a heti munkaidőt szintén a dolgozó

törzsadatában  megadottak  alapján  vesszük figyelembe  a  továbbiakban,  ha  a  munkavállaló  napi

tényleges munkaideje 8 óránál több volt. 

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás/ Létszámszámolás

Új: A részletező listák utolsó oldalán összesen létszám feltüntetése

Az Adatátadás/ Létszámszámolás menüponton belül háromféle létszám számoltatható: 

- Rehab

- KSH 

- Munkajogi létszám

Mindhárom számítási mód esetén a Rendben gombbal végigfut az adatgyűjtés és ezután a bal alsó

sarokban egy Nyomtató ikon jelenik meg.

A Nyomtató  ikonnal  megjelenő  részletező  lista  legvégén,  az  utolsó  dolgozó  alatt  megjelenik  a

továbbiakban egy ÖSSZESEN sor és itt megjelenítjük az összesen létszámot, ami a lekért időszak és

számítási mód alapján kiszámolódott. 

 



Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2020. május 27.

 

Üdvözlettel: 

Vidner Eszter
szoftvertanácsadó

A Servantes XL Bér legújabb verziója a http://www.servantes.hu web oldalon
található. Ezen oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is.

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van hívja
ügyfélszolgálatunkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.

http://www.servantes.hu/
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