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Újdonságok a CC-Net-ben: 

 

Számlakészítés 
 

Adószám 

 
A Program működése: 
A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az 

EU-s adószámot, ha nem talál EU-s adószámot, akkor nem engedi véglegesíteni a 

számlát. 

Belföldi ügylet esetén csak jelzi a program az adószám hiányát, de engedi 

véglegesíteni. 

Az alap számlaformátum módosult: 

 A termékazonosító (cikkszám) a termékmegnevezés alá került.  

 Számlakészítéskor, a számlán megadott termékjellemzők, a számlán 

nyomtatásra kerülnek. 

 Kiemeltük a fizetendő összeget és devizanemet. 

 A fizetendő ÁFA-táblát lekicsinyítettük. 

 Amennyiben az adóévnél a Pénzforgalmi Elszámolás be van pipálva, úgy 

automatikusan a számla egyéb adatok fülnél kijelölésre, a pénzforgalmi 

jelző és a számlára nyomtatásra kerül. (Ahogyan a törvény megkívánja.) 

Amennyiben nem szeretnék ezt a számlán feltüntetni, a pipa kivehető. 

 

Pénzügy 
 
Devizás bank – pénztár  értékelési módja: az átlagáras értékelés elkészült 

 

Évnyitási funkció javítása 

 
Készletkezelés 
 

Leltár – leltárlisták menüpont alatt található listák átdolgozása, módosítása 
 
Lekérdezhető a leltár raktárra, azonosítóra, összes termékre, készleten lévőre, vagy 

csak azokra, amelyek nincsenek készleten. 

 



Módosított nyomtatványformátumok: 
 

 Pénztárjelentés 

 Partner fekvő folyószámla-lista 

 Alapértelmezett számla 
 
 

E-mailben történő fizetési felszólítás: 

 
Elkészült az új e-mailben küldhető fizetési felszólítás:  
 
 
Telepíteni szükséges a szerverre, vagy a kliens gépre (amelyről a felszólítást 
küldik) a CobraMessageServer.exe alkalmazást. Javasolt a szerverre történő 
telepítés. Egyszerre több kliens nem küldhet levelet, ha kliens gépen fut a 
CobraMessageServer.exe alkalmazás. 

 
Ezt követően az alkalmazást megnyitva, paraméterezni szükséges: 
 

 
 

A felhasználók az e-mail felszólítás paraméterezését, az alábbiakban részletesen 

leírtak alapján végezhetik el: 

 

Törzsadatok / E-mail beállítások menüpont alatt paraméterezhető, szerkeszthető. 
 

Akik eddig is használtak fizetési felszólítást a rendszerben, kérjük, hogy az 



alábbiak szerint állítsa be újra a leveleket, paraméterezze, mert a 
régi verzió, menüpont hamarosan kikerül a rendszerből! 
 

Paraméterezés: 
 

Törzsadatok / E-mail beállítások menü /  

Fizetési felszólító táblázat fejléc menüpont: 

1. lépés: nyelv megadása 

2. épés: a Táblázat fejléc adatainak kitöltése. Több nyelvet is hozzá 

lehet rendelni. 

 

Következő lépés a paraméterezés: 

Paraméterek menüpont: Itt létrehozható az e-mail sablon.  
 

1. lépés: Kiválasztani az e-mailsablon típusát (későbbiekben a 
rendszerből az értékesítési, beszerzési modul is innen dolgozik 
majd). 

2. lépés: Új adat gombra kattintva létrehozni az e-mail sablon nevét. 
 

 
 



 
 

3. lépés: Nyelvi verzió - Új adat gombra kattintva a nyelvet 

kiválasztva, a tárgyat megadva szerkeszthető az e-mail 

tetszőlegesen. 

 

A táblázatot, amely a követeléseket tartalmazza, a  megnyomásával 
beszúrhatjuk oda, ahol a kurzor áll. A levél tartalma tetszőlegesen szerkeszthető, 
kiemelhető a szöveg. 
 

 
 

A fizetési felszólítás ezután küldhető a Pénzügy / Listák / Számlaegyenleg listák / 

Fizetési felszólító e-mail menüpontból: 

 



 
 

Lépései:  
 

 Kiválasztjuk a türelmi napot (hány napos lejárt számlákat szeretnénk lekérni), 
majd 

 kiválasztjuk az e-mail levél típust, 

 megadjuk az e-mail csatornát, amely a partnertörzsben rögzítve van (itt 
megjegyeznénk, hogy lehetőség van a partnerhez egy külön fiz. fel. e-mail-t 
definiálni és hozzárendelni, ha tudjuk, hogy konkrétan hová kell küldeni a 
felszólító levelet). 

 Választható az állomány is, amelyből szeretnénk lekérdezni a kintlévőséget. 

 Majd ezután a Frissít gombra kattintunk! 

 Végül az E-mail küldés gombra kattintva, az e-maileket elküldjük. 
 

Amennyiben nem akarunk mindenkinek, vagy minden tételről küldeni: 
 

A tételek előtti pipát kivéve, az e-mail felszólításból az adott tétel/partner 
kivehető. 

 

Amennyiben  nincs e-mail cím a tétel/partner mellett: 
 

Az adott tételen állva, a Partner gombra kattintva, megnyílik a partnerkarton, 
ahol a hiányzó e-mail felvehető. 

 



 
 

Az Email ellenőrzése gombra kattintva ellenőrizhető a kiküldött e-mailek állapota, 
illetve a tételre állva, a megnyitás gombra kattintva, megtekinthető a levél tartalma. 
 



 
 
 
 


