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Általános 

 

Tallózó ablakok TXT export funkciója: ha a szám ezres elválasztót tartalmaz, az Excel szövegnek 
ismeri fel. A Windows alapértelmezett ezres elválasztója az ún. "nem elválasztható szóköz" (kódja 
160), amelyet az Excel 2010 nem ismer fel. 
A LibreOffice 4.0 felismeri és helyesen kezeli.  
 
Megoldás: A nem elválasztható szóközöket az export funkció során lecseréljük normál szóközre, így 
mind az Excel, mind pedig a LibreOffice helyesen importálja. 

 

Pénzügy 

 

 Fizetési felszólító levél irányítószám hiba: Ablakos borítékos címzés választása esetén, 
baloldali címzés rendben van, viszont jobboldalinál lehagyta az irányítószámot. Javításra 
került. 

 Könyvelési devizás pénztárbizonylaton rossz volt az összesen érték. A devizás összesen 
oszlopban is a forintos összesen jelent meg. Javításra került. 

 A pénztárbizonylat előkészítésénél az Átvevő mezőbe beírva az adott nevet, majd rögzítve, 
kilépés, és újra visszalépés esetén, az Átvevő neve eltűnik.  
A kinyomtatott bizonylatokon, illetve a program, nyomtatási kép nézetében rajta volt, a 
programban nem látszott. Javításra került. 

 Vevő és szállító korosító lista kivonatos formátumán megjelenik a lejáratlan és az összesen 
oszlop is. 

 Kiegészült a pénztárbizonylat ".....db melléklet" szöveggel. 

 A pénztár tételeken a jobb felső részen lévő számadatok négy tizedesig jelentek meg, illetve 
ezres tagolással, felhasználói kérésre ez módosítva lett. 

 A devizás bank és pénztár esetében hiányzott egy olyan lista, ahol az egyes tételek mellett, 
feltüntetésre kerül a tételnél alkalmazott árfolyam. Ez ellenőrzési szempontból fontos. 
Fejlesztésre került. 

 A Pénzügy gyűjtő listában, amikor a kivonatot választjuk, akkor a "tételek sávos 
kiemeléssel" funkció nem működött. Javításra került. 

 A pénztár bizonylat ablak bővült a Könyvelési szöveg mezővel, és Készpénzes számlát 
rögzítve, a bizonylathoz tartozó AFA összesítés lapon, az ÁFA összesítő tételsor fölött legördülő 
menüből választva, be lehet állítani, hogy az ügylet Belföldi, EU tagállami vagy Egyéb. 
A programban alapbeállítás a Belföldi ügylet. 
 
Pénzügy Pénztár/bank tételes lista: 
 
- Az árfolyam megjelenítés opcionális, és csak akkor lehet bekapcsolni, ha a kiválasztott 
állomány devizaneme eltér a könyvelési devizától. 
- Az árfolyam mellett megjelenik a tételösszeg könyvelési devizában is. 
- A kontírszámok megjelenítését is be lehet kapcsolni. 
- A nyomtatványon megjelenik az adóév szűrő. 
- A nyomtatványon megjelenik a kiválasztott állomány devizája. 
- Tételsorok színezése nem működött, ez javításra került. 
 



 
Tárgyi eszköz 

 
 Tárgyi eszközben, új főkönyvi besorolás felvitelekor, elszállt a program, amelyet a másodlagos 

számla beépítése okozta, új módban. Javításra került. 

 Eszköz adatmódosítási lehetőség tiltása a kivezetett eszközök állományban: Ha egy 

eszköz leírásra, és kivezetésre kerül, majd áthelyezésre a kivezetett eszközök állományba, 

akkor ott ne lehessen az eszköz könyvelési és egyéb adataiban módosítást végrehajtani. 

Lehetett könyvelési tételeket törölni, ami ellentmondásokhoz vezethetett. 

Megoldás: Az egyes adatmegadási helyeken a menü letiltásra került. 

 

Beszerzés  
 

Beszerzési igényből megrendelés, állandó szállítótól: 
 

Ha a beszerzési igénynél nem töltjük ki az árat és van a termékhez megadva szállítói ár, akkor a 
rendelés rögzítés ablakon, az import funkcióval beemelt beszerzési igény tételeknél is hozza 
automatikusan a szállítói árat. 
 

- A szállítói árat a rendelés kelte dátumon érvényes ár alapján jeleníti meg. 
- Beszerzési igényből átveszi a mennyiségi egységet is. 
- Beszerzési igényből átveszi a szállítói cikkszámot, ha meg van adva, ha nincs megadva, akkor 
automatikusan kitölti 

 

Rendelés rögzítésénél, tétel tallózása esetén, a saját cikkszám és szállítói cikkszám adatokat 
felcserélte a program.  
Javításra került, a termék tallózása esetén és beszerzési import esetén is jó helyre tölti a szállítói 
cikkszámot. 

 
Beszerzési igényből készült rendelés módosításánál elszállt a program. Javítva lett. 

 
Értékesítés 

 
Ajánlatok browser ablakbővítési igény: Az ajánlatok listáján nem láthatóak az ajánlatok értéke. 
Megoldásra került. 

 
Készletkezelés 

 
A raktári könyveléseket újrarögzítve, minden alkalommal csatolt a program a tételhez egy új 
generált és alapértelmezett csatolmányt. Ez javításra került. 
(Szállítólevelek esetében ez a hiba nem állt fenn) 
 
Felhasználói igény: Termék mozgáskartonon jelenjen meg a készlethez beállított alapazonosító 
Megoldás: 
 
Termék mozgáskarton listán: 

- megjelenik a termék azonosítója 
- a szűrőknél nem jelenik meg a felhasználó 



- mozgásérték és státusz oszlopok összeértek, ami javítva lett 
- egyéb igazítás 

 
Sorozatszám tallózó ablak zavar:  
Készlet kiadásnál (szállítólevél) az egyes tételeknél, a sorozatszám tallózásakor (F9), nem hozott ki 
semmit, csak ha „frissítjük” az ablakot. Javításra került. 

 
Számla 

 
Lista tételes lista / termékazonosító szerint a devizás számlák adatit is összesítette a forintossal. 
Javításra került. 

 
Alapadatok 

 
Évnyitáskor nem generálódtak az új évhez tartozó, mozgásnem kontírozási adatok, viszont indítva az 
Alapadatok/Termékek/Raktármozgás könyvelési adatok/Mozgásnem kontírozás menüpontot, a 
Raktármozgás kontírozási ablakban a 2013-as adóév jelent meg, és alatta a 2012-ben érvényes 
kontírozási adatok. Feladáskor minden adat kontírozatlan állományba került.  
Javításra került. 

 
Mérleg 

 
Évnyitáskor, szerver csatlakozási problémát jelezett, és nem hajtódott végre. Javításra került. 
Terv/tény/bázis adatok nyomtatásánál, az adóév váltásra nem frissült a táblaválasztó legördülő menü. 
Javításra került. 
  
Új lehetőségek a Mérleg modulhoz: 
 
A CCNet v0.45 verzióban már láthatóvá vált a Mérleg modulban a Terv/Bázis érték nyomtatása és az 
Évnyitás menüpont, de a megfelelő működésükhöz szükséges fejlesztés elvégzése csak a jelenlegi 
verzióban történt meg. 
A v0.46 verzióval kezdődően alkalmazhatóvá válik a két menüpont, valamint az Export és Import 
programokat indítva a Mérlegtábla export és Mérlegtábla import menüpontok. 
 
Terv/Bázis értékek nyomtatása 
 
Évnyitás: 
 
A menüpont jelenleg lehetővé teszi kiválasztott adóévbe az előző évi mérlegtáblák közül a kiválasztott 
mérlegtáblák áthozását. 
Egy-egy mérlegtábla áthozását megelőzően, biztosítani kell a szükséges főkönyvi számlaszámok 
meglétét az új év adatbázisában. 
A menüpont hatására megnyíló ablakban azt az adóévet kell választani, ahova át kell hozni az előző 
adóévből a mérlegtáblát. 
 



 
 
Az adóévet kiválasztva, az ablakban azon előző évi mérlegtáblák kerülnek felsorolásra, amelyekre 
még nem történt meg az átvitel az új évbe. 
Az áthozandó táblákat a „V” oszlopban, a tábla sorához tartozó mezőben kell kijelölni. 
A tábla, és sorainak létrehozása a Cél adóévben a „Start” gombra, majd a program „Művelet 
indulhat?”  kérdésére az „Igen” gombra kattintva megtörténik. 
Ezután az ablakból az átvitt tábla sora törlődik. 
 
Mérlegtábla export: 
 
A CCN programban elkészített mérlegtáblát a Cobra.Export.exe program Főmenü/Mérleg/Tábla 
export menüpont hatására megnyíló ablakból indítva lehet XML típusú fájlba exportálni. 
Az ablakban kiválasztva az adóévet, és az adóévhez létrehozott mérlegtáblát, a Frissítés hatására 
láthatóvá válnak az ablakban a kiválasztott mérlegtábla sorai. 
 



 
 
A megnyíló ablak felépítésében azonos az export ablakkal. 

Különbség az, hogy itt az adatbázisban a cél adóévet kiválasztva a  gomb hatására megnyíló 
ablakban az importálandó blnc kiterjesztésű fájlt kell kiválasztani. Kiválasztás és megnyitás hatására, 
az ablakban láthatóvá válnak a mérlegtábla sorai. Ezután a „Start” gomb hatására megtörténik a 
mérlegtábla betöltése. 
 

Iktatás 

 

 Tértivevény érkeztetés hiányzott a menüből. Megoldva, beépítésre került. 

 Nem engedett a program felvenni új postai küldeményt, ha nincs jelölve az "Érkeztető" mező. 
Javításra került. 

 Felhasználói kérés: Nem lehet érkeztetést bejegyezni arra a tértivevényes küldeményre, 
amelyik nem egy kimenő iktatótömbben kap rangszámot, hanem a postakönyvben. 
Javaslat: Az ilyen tértivevényekhez is lehessen érkeztetési dátumot megadni. 
Megoldás: Postakönyv (és nem iktatás) alapján történik az érkeztetés. Ebben az ablakban 
utólag is össze lehet kapcsolni postakönyv tételt iktatással. 

 



 
 


