
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.192) 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. 



Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Hóvégi elszámolás
Elszámolás / Hóközi elszámolás

Módosítás: Készpénzes és/vagy átutalásos kifizetések a bérszámfejtésben

A  2020.  augusztus  31-én  felkerült  programverziónk  (1.191)  után  azt  tapasztaltuk,  hogy  az

átutalandó és készpénzes kifizetések a számfejtésben nem megfelelően működtek!

1) A készpénzes kifizetéses számfejtésben a kifizetésre kerülő összeg az Átutalás sorban jelent meg

a Kifizetendő sor helyett. Ennek működését helyreállítottuk.

2) A dolgozó, amennyiben átutalással kapja bérét, bankszámlaszámra vagy lakcímre utalással, de az

adott  hónapban  a  teljes  fizetését  mégis  készpénzben  kéri,  ezt  lehetőség  van  a  számfejtésben

beállítani  (Átutalás  sor  melletti  négyzet  bepipálása  után  a  teljes  összeg  készpénzes  kifizetésre

kerül). Ez a funkciónk szintén az 1.191-es verzió letöltése után nem megfelelően működött. 

3)  Hóközi  elszámolás  menüpontban  számfejtett  jogcímek  nettó  összege  készpénzben  történő

kifizetés esetén a hó végi elszámolás készítése után tévesen a Hóközben felvett sorban jelent meg,

mely többet között nyomtatványainkon volt tapasztalható (Jövedelemkifizetési lap).



Minden esetet kezeltünk! 

Kérjük  Önöket,  hogy  miután  jelenlegi  legújabb  verziónkat  letöltötték,  az  érintett  dolgozók

számfejtésébe lépjenek be újra az [Elszámolás] gombbal, majd mentsék el a számfejtést!

Adatátadással kapcsolatos módosítások: 

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Módosítás: A 08-as havi bevallás készítésekor hibaüzenet

Előfordulhatott olyan eset, amikor a 2008-as bevallás készítésekor az alábbi hibaüzenet jelent meg:

Variable '_600C' is not found. 

A továbbiakban ez az üzenet már nem fog előjönni! 

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

Budapest, 2020. szeptember 2. 

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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