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Pénzügy modul 
 

 Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák 

Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák 
listájának elkészítése. 

 

 A Vevő/szállító naplóknál az árfolyam tallózható, az Admin programban 

beállítható, hogy mely dátummező alapján kínálja fel az árfolyamtáblából 

az árfolyamot, külön a normális és a folyamatos teljesítésű bizonylatokra. 

 „Nyomtatás nélkül" nyomtató hozzárendelése bármely nyomtatványhoz hibát 

okozott. 

Ha a "Nyomtatás nélkül" nyomtatót hozzárendeljük bármely 
nyomtatványhoz, a programból való kilépés-belépés után részben, vagy teljes 
egészében elfelejtette a hozzárendeléseket. Ez a hiba, javításra került. 
 

 Pénzügy / Listák / Partner lista / Számla partner lista 

Az egyenleggel rendelkező szűrést nem jól végezte, javításra került. 

 Pénzügy / Listák / Tételes listák 

Tételes Pénztár / Bank lista banki tételek listázásakor a többszörös 

kiegyenlítéssel rendelkező tételsorokat annyiszor hozta a listában, ahány 

kiegyenlítés szerepel a tételsoron. Javításra került. 

 Gyűjtőkre könyvelt összegekre összesen sor megjelenítése tájékoztatás 

céljából. A későbbiekben még további fejlesztés várható, ahol a kategóriák és 

a %-os értékek is kimutatásra kerülnek. 

 Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / Év végi árfolyam átértékelés 

menüpont lefejlesztése elkészült:  

Az adóévhez beállított záró dátumot kínálja fel, amelyet változtatni itt nem 
lehet, csak az Adóévnél. A rendszer azokat az állományokat jeleníti meg, 
amelyben van könyvelési devizától eltérő, nyitott bizonylat. Az előforduló 
devizanemeket egy külön táblázatban jeleníti meg, az adóév záró dátumához 
tartozó árfolyamokkal együtt. Ezek az árfolyamok kézzel szerkeszthetők és az 
OK gomb megnyomásával a program az árfolyam átértékelést elvégzi, úgy 
hogy minden bizonylathoz vegyes tételt generál a számított árfolyam 
különbözettel, amihez az ellenszámlát a gazdasági események törzsadatból 
veszi. Amennyiben a számla az évnyitás funkcióval már át lett emelve a 
következő adóévbe, úgy a program az így generált bizonylaton is módosítja az 
árfolyamot. 
 

Pénzügy / Vegyes tételek 



 

 F5 gyorsbillentyű bekötése 

 Fejben beírt könyvelési szöveg automatikusan felkínálódik, tétel könyvelési 

szövegnek (felülírhatóan) 

 Az előző sor tételkönyvelési szövege automatikusan másolódik a következő 

sorba, sorváltáskor (felülírhatóan) 

 Bővült a browser ablak szűrési lehetőségei: dátum tartománnyal, 

referenciaszámmal, megnevezéssel, és könyvelési réteggel 

 
Számla modul 

 
 Számla / Csoportos műveletek 

 

Szűrési feltételnek bekerül a fizetési mód, így lehetőség van külön a csekkes, 

átutalásos, egyéb fizetési módú számlák csoportos véglegesítésére és 

nyomtatására. A dátum monotonitás miatt viszont figyelni kell, hogy csak 

egy adott napra végezze a csoportos számlázást! 

 

Beszerzés modul 
 

 Rendelés véglegesítés engedélyezése 
 
Elkészült egy új funkció. A beszerzésekhez jóváhagyások köthetők, vagyis 
engedély, aláírás nélkül nem véglegesíthető a beszerzés megrendelése. A 
beszerzésért felelős munkatárs létrehozza az előkészített beszerezés 
megrendelést, amelyhez automatikusan generálódik, a paraméterekben 
meghatározott feltételek szerint, (értékhatárhoz és aláíróhoz kötődően) egy 
feladat. A paraméter a Beszerzés / Rendelés véglegesítés engedélyezése 
menüpontban állítható be. Paraméterként megadhatók értékhatár és ahhoz 
aláíró(k), valamint az, hogy a véglegesítésről és teljesítésről ki kapjon e-mail 
értesítést: 

 
 



 
 
 

Az előkészített beszerzéshez, automatikusan generált feladat, a megrendelésnél és  
a program nyitó ablakán megtalálható Feladat fül alatt megjelenik, ahol azt 
megnyitva jóváhagyható a beszerzés: 

 
 



 
 
 

 
 
 

A feladatról a munkatárs, a rendszerben (Törzsadatok / Cég / Munkatársak 
menüpont alatt) a nevéhez megadott, a paraméterezéseknél beállított 
kommunikációs csatornaként definiált e-mail címre, értesítést kap a feladatról.  
A feladatot megnyitva jóváhagyható, vagy elutasítható a beszerzés megrendelése: 

 
 



 
 
 

A feladatot megnyitva, látható a beszerzés megrendelésének kelte, értéke és a 

partner neve. 

 
A Jóváhagyást követően véglegesíthető a beszerzés megrendelése. 

 
 



 
 
 

E-mail küldő szerver paraméterezése 
 

Telepíteni szükséges a szerverre, vagy a kliens gépre (amelyről a e-mailt küldik) a 
CobraMessageServer.exe alkalmazást. Javasolt a szerverre történő telepítés. 
Egyszerre több kliens nem küldhet levelet, ha kliens gépen fut a 
CobraMessageServer.exe alkalmazás. (az alkalmazás helye a CobraConto.Net 
könyvtára) 
 
Ezt követően az alkalmazást megnyitva paraméterezni szükséges:  
 
 



 
 
 

Főkönyv modul 
 

 Készletmozgás főkönyvi feladására időszakokat lehetett beállítni korábban 

is, de nem lehetett időszakonként külön-külön elvégezni a feladást csak 

egyszerre a Karbantartás / Újrakönyvelés menüpont alatt. Időszakok 

lekönyvelése mostantól külön felhasználói felületet kapott, ahol kijelölhető, 

hogy mely időszakot vagy időszakokat kívánjuk a főkönyv felé lekönyvelni.  

 

Készlet modul 
 

Bizonylatok rögzítésekor, a készlet mennyiségi érték számítási algoritmusában 
javítás történt. Így a raktáronkénti termékkartonok újraszámítását az alábbiak szerint, 
el kell végezni. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Amennyiben hibás terméket jelez, annak kartonját manuálisan kell javítani, majd a 
funkciót újrafuttatni. 

 
 
 

 


