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Számla 

 

 Számlakészítés / Listák / Terméklisták: Termék/partner és Partner/termék listáknál bővült  

Kategóriaszűréssel, választható állomány, illetve lekérhető mennyiségi egységenkénti 

összesítéssel.  

 Számlakészítés / Listák / Terméklisták: Termékforgalom lista bővült a Gyártó / márkák 

szűréssel, felkerült az azonosító választó (induláskor az alapértelmezett azonosítót kínálja 

fel), a kiválasztott azonosító jelenik meg a listán. 

 Új! CCNX CobraConto.NET XML import és export funkció  

 Számlázásnál az importált szállítólevél teljesítési dátumát nem vette át a számla, ez javításra 

került. 

 

Pénzügy 

 

 Budapest Bank bankszámlakivonat import: a tizedes jegyeket tartalmazó összegeket 

hibásnak értelmezte, ez javításra került. 

 Új! CIB Ügyfélterminál 6.2.3.0 támogatása elkészült. 

 Új kötelezettség rögzítését nem engedte a program, ami javítva lett. 

 Pénzügy / Listák / Partner lista / Folyószámla listára felkerültek könyvelési devizában is az 

összegek. (álló és fekvő listán is) 

- Csak annál a bizonylatnál jelenik meg, amelyik nem könyvelési devizában van. 

- A partnerenkénti összesítésnél akkor jelenik meg, ha van legalább egy bizonylata, amely 

nem a könyvelési devizában van. 

- Végén lévő összesítésben is csak akkor jelenik meg, ha van legalább egy bizonylat, amely 

nem a könyvelési devizában van. 

- A könyvelési összegek mellett megjelenik az árfolyam különbözet összege is. 

 Új! Vegyes naplóhoz elkészült a CCNX import/export. 

 Új Pénztári tétel rögzítésekor, szállítói/vevői számla kiegyenlítése esetén, generált szövegként 

megjelenik a kiegyenlített számla sorszáma. 

 Új! Partner szintű pénzforgalmi "megkülönböztetés": Adatbázis konverzióval (20111210) 

bekerült az adatmező a partner kartonra. Az eddigi szállítói bizonylatai alapján a program be is 

állítja a jelölőnégyzetet. Azaz, ha volt neki könyvelve pénzforgalmi elszámolású bizonylata, 

akkor ki lesz jelölve a partnerkartonon. A partner / egyéb adatok fülön ellenőrizhető, 

beállítható! A szállító számla rögzítésekor a partnerválasztás ezt az adatot is átemeli a 



számlára.  

 
Főkönyv 

 
 Új! Főkönyvi évnyitás / zárás funkció elkészült. Ennek részletes leírását ide kattintva 

olvashatja. 

 Főkönyv / Listák / Partnerkartonok / Számlaszám / Partner karton lista kigyűjtésből, devizás 

kiegyenlítések esetén, hiányoztak az árfolyam különbözet összegek. Ez javítva lett. 

 Ügyfél bejelentés: A CCN Főkönyv részében, a főkönyvi kivonat listázásakor, amennyiben az 

összesítési mélység 2, és a számlaszám mélység 3 vagy 4, akkor a megjelenő főkönyvi kivonat 

összesen soraiban a program nem Ft-ra kerekít.  

Fejlesztői válasz:  

 A felületen ne kerekítsen a riport, hanem jelenítse meg a tárolt értékeket! 
 A jelzett kerekítési problémát a rosszul letárolt értékek okozták, újrakönyveléssel 

megoldódott. 
 Szélesebbre tettük az összeg mezőket, mert nem fértek ki a nagy számok 

 

Készletkezelés  
 

 Új! Elkészült a mozgásnem összesítő:  

Készletkezelés / Listák / Mozgásnem összesítő menüpontból indítható. A listát időszakra, 

kiválasztott raktárakra lehet lekérni. Megjelenik az időszak előtti nyitó és az időszak végi 

záró egyenleg is. 

 Új! Elkészült a Készlet áttekintő lekérdezés: 

A funkció a Készletkezelés / Lekérdezések / Készlet áttekintés menüpontból érhető el. 

A készlet mellett megjeleníti a teljesítetlen vevő rendelés és beszerzés alatt lévő 

mennyiségeket. Ha időpontot adunk meg akkor a rendeléseket és beszerzéseket csak a 

megadott időpontig veszi figyelembe. Raktár megadása nélkül azok a tételek is 

megjelennek, amelyekhez nincs raktár rendelve. (Pl. kimenő rendelés esetén nem adtuk meg, 

hogy melyik raktárba). 

 Új! Elkészült az Alapadatok / Termékek / Lekérdezések / Árlista 

A lekérdezés ablakban a termékek és a termékekhez rögzített árak jelennek meg. 

 Új! Termékek / Termék árbevétel adatok / Termék árbevétel kontírozás: Lehetővé vált az 

árbevétel csoportok raktáronkénti kontírozása 

 Új! Termékek / Raktármozgás könyvelési adatok / Mozgásnem kontírozás: Lehetővé vált a 

termék könyvelési csoport mozgásnemének raktáronkénti kontírozása. 
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Beszerzés 

 
 A véglegesített rendelések ablak nem az utolsó 100, hanem az első 100 tételt jelenítette meg, 

ez javításra került. Véglegesített rendelés ablakon sorszám szerint csökkenő lett a sorrend. 

Előkészített rendelés ablakon rendelés dátuma szerint csökkenő lett a sorrend.  

 Rendelés nyomtatásnál a szállítói és a saját cikkszám is megjelenik. (csak az, amelyik ki van 

töltve)  

 Rendelés nyomtatványon a tételek sorszáma is megjelenik.  

 Véglegesített megrendelés ablakra felkerült a jellemzők és projektazonosító szerinti 

szűrés. Amennyiben csak jellemzőt írunk be, de nem töltjük ki az értéket, akkor az összes olyan 

rendelést lehozza, amelyek tételei között megtalálható a kiválasztott jellemző. (mindegy milyen 

értékkel)  

 
Általános 

 
 1024*768-as felbontásnál megjelenítési probléma: Függőlegesen átméretezhetők, fejlécre 

dupla kattintással pedig igazodik a képernyő-magassághoz.  

 
Új, csak szakértőknek, rendszergazdáknak 

 

 Konfigurációs adatok. 

Az adatbázis-kapcsolatok külön konfigurációs állományba helyezése: Az adatbázis-kapcsolatok 

leíróinak külön konfigurációs állományba helyezése. 

Az átmenet biztosítása: A jelenlegi szerkezetből is felolvassa a kapcsolati adatokat, viszont 

menteni már az új fájlba menti. 

 Parancssori paraméterekkel megadható konfigurációs fájlok. A konfigurációs fájlok neve 

parancssori paraméterekkel felülbírálhatók. 

Formátum: azonosító=érték 
 
A felismert azonosítók: 
AliasConfig - adatbázis-kapcsolatok 
AppConfig - Lokális alkalmazás-szintű beállítások (pl. nyomtatók) 
UserConfig - Lokális felhasználó-szintű beállítások  

 
Fontos! 
Az AliasConfig használata esetén, a kliens felületén az adatbázis-kapcsolatok csak olvashatóvá válnak 
Kerülendő, hogy több kliens, azonos fájlt használva, felülírják egymásét. Ebben az esetben az 
adatbázis-kapcsolatokat tartalmazó konfig fájlt szerkeszteni az Admin programmal kell. 

 



 


