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Pénzügy modul 
 

Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. 
A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az 
összerndelés során, csak a bevallás megfelelő sorát. 
Ez problémát jelentett azon ÁFA típusok esetekben, ahol a fizetendő és visszaigényelhető 
ÁFA egyaránt generálódott. Ilyen ÁFA típusok lehetnek a szállítói fordított ÁFA típusok. 
A CCN v0.42 verzióra frissítés alkalmával az eddigi beállítások (ABEV összerendelések) 
változatlanul megmaradnak. A program automatikusan beállítja a fizetendő ÁFA típusokhoz 
a fizetendő irányt és a visszaigényelhető ÁFA típusokhoz a visszaigényelhető irányt. 
Azokhoz az ÁFA típusokhoz, amelyikekhez fizetendő és visszaigényelhető ÁFA egyaránt 
generálódik, a program automatikusan a fizetendő irányt generálja a már létező ABEV 
összerendelési sorokhoz. 
Az ilyen ÁFA típusokhoz tartozó ABEV összerendelést az ÁFA bevallás elkészítése előtt 
ellenőrizni kell és el kell végezni a visszaigényelhető ÁFA tartalomhoz tartozó ABEV 
összerendelést. 
Egy ilyen összerendelés minta az alábbi ábrán látható. 
 



 
 
Az összerendelés módosítása vagy kiegészítése elvégezhető a Pénzügy/ÁFA 
bevallás/Bevallások/ÁFA bevallás menüpont hatására megnyíló ablakból az 

 funkció hatására megnyíló ABEV összerendelés ablakban is, ahogy az 
az alábbi ábrán látható: 



 
 
 
 
 

 Pénzügy/Beállítások – Banki záró egyenleg számolásának beállítása 

 Pénzügy/Listák/gyűjtő lista – A gyűjtőkód listára felkerült a „Csak 
kiegyenlített” opció 

 Bank/Pénztár tételes listák - 3 soros lett, amelyből az ÁFA sor csak akkor 
látszik, ha tartalmaz információt 

 Pénzügy/ Listák/Vevő korosító lista – Kerekítésből adódó 1-2 Ft-os 
egyenlegeket hozta a program, ez javítva lett 

 Pénzügy/Vevő és Szállító egyenleglisták – Az árfolyamot az eredeti számla 
fejéből olvassa ki a lista 

 Pénzügy/Bank - Hitel igénybevétel alkalmával a felajánlott árfolyam a napi 
dátumhoz igazodó árfolyam 

 A napi dátum megváltoztatása után, az aktuális árfolyamra igazításhoz, a hitel 
igénybevétel mező tallózhatóvá vált. A tallózás alkalmával, a megváltoztatott 
dátumhoz igazodva, kiválasztható az aktuális árfolyam. 

 Pénzügy/Bank - Szükségessé vált az adott Electra verzió bankok szerinti 
szétválasztása, mivel a banki tranzakció típusleíró szövege bankonként más 
és más. Kiválasztható a banki szoftverek listája.  



 Pénzügy/Listák/Számlaegyenleg listák/Fizetési felszólító e-mail – Az 
utolsó partner nem megfelelő számláról kapott e-mail értesítést, ez a hiba 
javítva 

 Pénzügy/ÁFA bevallás - Az A60-as (EU ÁFA bevallás) nyomtatványon a 
partner EU adószámát országkód nélkül kell megadni. 

 Pénzügy/Pénztár - Új pénztárbizonylat formátum, amelyen szerepel a 
könyvelési devizában vett érték, a devizanem és az árfolyam is (amelyet 
tételsoronként adhatunk meg). 
 

Beszerzés modul 
 

 Jogosultságkezelési problémák javítása 

 Ha a dátumba óra, perc is került (mentéskor), akkor a dátumra való szűrésnél 
eddig kiestek ezek az adatok, ez javításra került. 

 Beszerzés modulban a megrendelés tallózó ablakban az alábbi szűrési 
lehetőségek elérhetővé váltak: 

- Rendelésszám 
- Beszállító 
- Rendelés ideje 

 Beszerzés\Lekérdezések – Elkészült egy lekérdezés: 
- rendelés sorszáma,  
- rendelés dátuma, 
- rendelés száma, 
- állapot, 
- partner, 
- termék alapján. 

 Beszerzés/Ajánlatkérés - Ajánlatkérésnél, ha nem voltak kitöltve a levél 
paraméterek, akkor nem lehetett nyomtatni az ajánlatot, ez javítva lett. 

 A hivatkozott rendelés számot a hivatkozások fülön (új fül) lehet megnézni, a 
többi hivatkozással együtt. 
 

Hibajavítás:  
 Ha nem sikerült a raktárban a véglegesítés, akkor is véglegesítettként 

rögzítette a raktári bizonylatot. 
 Elhatárolás könyvelésénél a rendelés teljesítésének napja legyen a könyvelési 

és teljesítési dátum. 
 Devizás bevételezés nem vette figyelembe az árfolyamot, ezért hibás mozgási 

ár adatok generálódtak. Javítva: beírja a program automatikusan az átváltási 
árfolyamot 

 

Értékesítés modul 
 

 A rendelés tételeinek lekérdezés ablaka az 
Értékesítés\Lekérdezések\Rendelt tételek menüpontból érhető el. 

 A lekérdezésben a teljesítés adatok is megjelennek. 
 

Hibajavítás:  
 Rögzített rendeléshez, plusz tételsor hozzáadásánál, nem töltötte ki 

automatikusan az ütemezési határidőt. 



 

Készletkezelő modul 
 
Hibajavítás:  

 Kétjegyű mássalhangzóra végződő terméknév esetén a pontos név 
megadása hibát eredményezett. 

 Raktári mozgás és szállítólevél import a sorozatszámokat is kezeli már, 
átemeli. 

 Könyvelési árfolyam kivezetése és kezelése a kiadási bizonylaton 
(Tételek/Statisztika fül, a mozgásárak mellett). 

 A raktárkiadási bizonylaton a mennyiséget, mennyiségi egységenként 
összegzi. 

 Felkerült a tételsorokhoz a M.e. oszlop is. A szummázás a végén devizánként 
és mennyiségi egységenként történik. 

 Készletkezelés/Listák/Forgalom/Gyűjtőkód szerinti forgalom lista elkészült. 
 

Mérleg modul 
 

 A mérlegtábla számlaszám összesítő soraihoz megváltozott az „Érték 
megjelenítési mód” beállítás értelmezése. 
A jelen verziót megelőző programverziókat alkalmazva, a számlaszámokra 
elvégzett gyűjtés és összegzés után történt az érték megjelenítési mód 
beállítás szerinti vizsgálat. 
A jelen verziótól, ha egy számlaszám összesítő sorba több számlaszámról is 
történik gyűjtés, akkor a program számlaszámonként az érték megjelenítési 
mód beállításának megfelelően veszi figyelembe az adott sorhoz az érték 
adatot. 
Például, „ha pozitív egyenleg” az érték megjelenítési mód beállítás az adott 
számlaszám összesítő sorra, akkor „tartozik” „Oldal jellege” beállítás 
mellett a program minden egyes számla egyenlegét csak akkor veszi 
figyelembe, ha az pozitív, és amikor a beállítás „ha negatív egyenleg”, akkor 
a program minden egyes számla egyenlegét csak akkor veszi figyelembe, ha 
az negatív. 

 Mérleg évnyitás elkészült. 
 
Hibajavítás: 

 Esetenként előfordult összegzési hiba a mérlegtábla sorösszesítő sorainak 
összegzésekor. Ez javításra került 

 
 
 


