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Számla 

  
  

 Számlák második példányára nyomtatásra kerül a pénzügy által adott tételszám 

 Az ütemezett számlák kapnak egy státusz flagh-t, amelyet a browserben az első oszlopban egy 
ikon jelez. 
Működése:  
1. Aktív: alapeset, azaz még nem készült el az utolsó számlája.  
2. Lezárt: nincs több számlázandó részlete. Automatikusan történik a beállítása 
- az adatai rögzítésekor, ha az utolsó számlázás idejét megadva az kisebb, mint a 
következő számlázandó időpont; 
- számla generáláskor, ha az előzőben leírt feltétel előáll. 
Megjegyzés: az utolsó számlázási időpontot törölve, vagy a következő aktuálisan előálló 
számlázandó időpontnál nagyobbra módosítva, ismét aktív lesz. 
3. Törölt: browser-ben törléskor kapja ezt a státusz értéket, ha már volt számlázott részlete. (Ha 
még nem, akkor fizikailag is törlődik). Törölt státusz esetén csak Kilépés gombja lesz az 
adatbeviteli ablaknak 

  

  

Import funkció 
  
  

 Minimum készlet import elkészült: a CCW-ben tárolt minimumkészlet adatokat a CCW anyag-
árutörzs txt exporttal kirakható és a Cobra.Import programmal beolvasható 



 

A CCW-ből kinyert txt alapján az import programban megadható, hogy hányadik oszlop tartalmazza 
a cikkszámot, a minimum készletet. A CCW-ben a feltöltési készletet külön nem értelmeztük, a 
minimum készlettel volt egyenértékű, ezért feltöltési készleteknek szintén a minimum készletet kell 
megadni, valamint meg kell adni a CCN-ben a cikkszám azonosítót és a raktárt.  

A CCW-ből exportált file oszlop sorszám adatai az alábbiak:  

cikkszám: 1.(oszlop) 

minimum készlet: 30.(oszlop) 

feltöltési készlet: 30.(oszlop) 



 

 Készletkezelés/Lekérdezés/Minimum készlet menüpontban a lekérdezése elérhető: 
o Listázza azokat a termékeket raktáranként, amelyeknél a készlet mennyisége a 

beállítottminimum készlet alá csökkent és a készlet, valamint a beszerzés alatt lévő 
mennyiség összege a feltöltési készlet mennyiségét nem éri el. 

o A listában megjelenik a termékhez beállított alapértelmezett szállító és a rendelési 
javaslat (Rendelendő oszlop) amelyet a program a minimum mennyiségből, feltöltési 
mennyiségből és a beszerzés alatt lévő mennyiségből kalkulál. 

o Csak a véglegesített rendeléseket vesszük figyelembe a beszerzés alatt lévő 
mennyiség megállapításánál. 

o A Karbantartás gombbal a meg lehet nyitni a termék kartonját. 

  
  



  

 


