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Értékesítés 

  

 Értékesítés modulban a tételek termék tallózásában is megjelent a másodlagos, kód (pld. 
cikkszám) szerinti tallózás, úgy, mint a készletben van, vagy a számlázásban. 

 Az Értékesítés->Teljesítés állományhoz beállított alapértelmezett ügylet mindig visszaáll Belföldre. 
Javítva 

 A Beállítások főmenüpontnál, az Iktatószám kijelzése rögzítése után menüpontban 
már megadható az Ajánlat, Rendelés és Teljesítés típusú bizonylatokra is, hogy kér-e a 
felhasználó iktatási szám visszajelzést, ahogy a számla és a pénzügyi naplók esetében.  

  

Beszerzés 

  

 Nem engedte menteni a program az 50 karakteres megnevezést, ha elhatárolást generáltunk 
hozzá, ez javítva lett. 

 Az előkészített rendelések tallózó ablakra is felkerült a projekt és jellemzők szűrési 
lehetőség. (ahogy a véglegesített rendelések tallózó ablakban van) 

 Rendelés teljesítés rögzítésekor, elhatárolás generálás esetén a generált vegyes bizonylat 
szövegében, a teljesítéskor megadott bejövő bizonylatszám szerepel kiegészítve a " - telj. 
elhatárolás" szöveggel. 

 A rendelés tételsoraihoz rögzíthető megjegyzés, amely rákerül a nyomtatványra is. 
 Rendelés dialóg kibővült a megnevezés rögzítésével. 
 Előkészített és véglegesített rendelés tallózó ablakon a megnevezés megjelenik. 
 Rendelés jóváhagyás esetén a feladat szövegezésébe is bekerült a megnevezés és a projektkód 

is. 
 Felkerült a projekt szűrő a rendelt termékek lekérdezésre. 

 

Készletkezelő 

  

 Bevételezés: Nem emelte be a kiválasztott termék Intrastat származási ország kódját. Javítva. 
 Kiválasztva az devizanemet, akkor az árfolyam fül alatt megjelenik a forrás devizanem. Beírva az 

árfolyamot, a fejben az árfolyam továbbra is 1 marad. Javítva. 
 A kitallózott árfolyam-értéket csakis abban az esetben veszi át, ha annak dátuma megegyezik a 

mozgás dátumával. 
Ennek megfelelően az előző napi árfolyamot (pl. szombaton a péntekit) nem emelte át. Javítva. 

 Előkészített és véglegesített szállítólevél browserbe is felkerült egy vevő/partner szűrőtípus 
meghatározó combo, amellyel a szállítólevél vevő vagy partner adatát tudjuk szűrni. 

 Előkészített, tervezett készletmozgás browsereken partner szűrési lehetőség. 
Véglegesített browserben a hivatkozási és szállítólevél szám szűrőt összevontuk és feltettük a 
vevő/partner szűrőt. 

 



Pénzügy 

  

 Banki kivonat: Postai befizetési csekkek értesítőjének importja. 
 Fizetési felszólító levél 

felszólító levél csekkes riportokon az oldalszám kiírást alapértelmezetten nem jelenik meg, de 
paraméterrel visszakapcsolható. 

 Admin programban a ShowPageNumber = 1 paraméter beállításával ismét megjeleníthető az 
oldalszám. 

 PEK anyag feldolgozása: A nem beazonosítható számlák csekkeit "Ellenbizonylat: Nincs" típusú 
sorként emeli be. 

 Banki kivonat feldolgozás, Electra 6.01-04 K&H: A nem átutalások esetén a közlemény a 
partnernévben jelenik meg. Ezen tranzakciók esetében a kivonatfájl a közleményt a 
partnernévben tartalmazza, ezért át kell helyezni a megfelelő helyre. 

 

Számlakészítő 

  

 Postacsekkes számlán a befizető azonosító bizonyos esetekben hibás CDV-t tartalmazott. 
Abban az esetben fordult elő, ha az azonosítóban hátulról számítva a páratlan pozíciók 
valamelyikén 5-ös szám áll. Javítva. 

 Elkészült a rezsicsökkentés  kedvezmény feltüntetése a számlán. 

 

Gyártás 

  

 Termelőegységek karbantartó ablaka a Gyártás->Karbantartás->Termelőegységek menüpont 
alatt érhető el. 

 

  

 


