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- Készletkezelés 

 
Új lista kérhető le raktáranként, mozgásnemenként vagy kategóriánként a 
Főmenü/Készletkezelés/Listák/Mozgásnem/Mozgásnem tételes menüpont hatására megnyíló 
ablakból. 

 
- Gyártás 

 
Új menüpont: Főmenü/Gyártás/Egyszerűsített gyártási könyvelés. 

 

 
 

A menüpont hatására megnyíló ablakban egy kiadó raktárt és bevételező raktárt (a bevételező raktár 
lehet azonos a kiadó raktárral) megadva, végrehajtható egy összetett termékből megadott mennyiség 
előállításához szükséges alapanyag kiadási bizonylatának és bevételi bizonylatának a generálása. 

 
A Termék mezőbe egy összetett terméket kiválasztva, a gyártandó mennyiséget a Mennyiség mezőbe 
megadva, megadható az ablak baloldalán, hogy az előállításhoz szükséges összetevők kiadása melyik 
Raktárból és milyen Mozgásnemmel, Kiadás Megnevezéssel, valamint a gyártott termék melyik 
Raktárba, milyen Mozgásnemmel, Bevétel Megnevezéssel történjen. 

 
Az összeállításhoz a Beállítás mezőbe megadható egy megnevezés is, és a Beállítások mentése 
gombra kattintva elmenthető, hogy egy újabb alkalommal a Beállítások közül kiválasztva (behívva), a 
megnevezés alapján, csak a Mennyiséget és esetleg a Ki és Be mozgásbizonylatokhoz csak a 
Megnevezést kelljen megadni. 



 

 
 

Jelen mintán a Szer2 összetett termékhez látható egy 3 darabos bevételezéshez és az előállításhoz 
szükséges közvetlen felhasználás kiadásához előkészítés. Kiadás a Központi fogadóraktárból fog 
megtörténni és a bevételezés az 1. raktárba az Indít gomb hatására.  
Ha megtörténik a Csak kiadás mező megjelölése, akkor bevételezési bizonylat nem generálódik, csak 
a kiadási bizonylat. 
A mintán, a szemléletesség érdekében, látható lenyitva a Beállítás mező, ami arra utal, hogy két 
beállítás, az Á2 gyártás és Szer 1 gyártás néven el van mentve. 
A jelenleg látható ablakban a Beállítások mentése gombot lenyitva, a Mentést választva, 
megnevezésként megadva a Szer 2 gyártás nevet, a jelen beállítás tárolásra kerülne az ablakban 
látható Kiadás és Bevételezés beállítás a Termék megnevezésével együtt. 

 

 
 

Az Indít gomb hatására az alábbi folyamat indul el: 

 
Létrejön egy tervezett kiadási bizonylat, amit a program felajánl véglegesítésre. 
Ha a véglegesítés valamilyen okkal nem történik meg, akkor törlődik, és a folyamat lezárult. 
Ha sikeres a Kiadási bizonylat generálása, és be van jelölve a Csak kiadás mező, akkor a folyamat 
lezárul. 
Ha nincs jelölve a Csak kiadás mező, akkor a sikeres kiadás bizonylat generálása után létrejön egy 



tervezett Bevételi bizonylat, amit a program felajánl véglegesítésre. 
Ha a Bevételezési bizonylat generálása sikeres, akkor a folyamat lezárul, ha sikertelen, akkor döntésre 
van lehetőség, hogy a Bevételezési bizonylat, mint tervezet rögzítődjön, vagy törlődjön. 

 
- Pénzügy  

 

 Banki feldolgozás megváltozásáról a részletes leírást ide kattintva olvashatja. (Változások a 
banki kivonatok feldolgozásában) 
 

 Lejárt számla lista, vevő és szállító egyenleg lista átdolgozásra került. Partner, deviza, 
bizonylatszám mező sorrendiség lépett életbe. 

o  

 Fizetési felszólító levél devizánkénti összesítése. Csak a formátum változott, report frissítéssel 
letölthető a friss verzió. 

o  

 Szállítói számla rögzítésekor, könyvelési dátum kitöltésekor, paraméterezési lehetőség. 
Cobra Admin programban a Beállítások / Működés / Rendszer menüpont alatt: Pénzügy, 
Szállító, Könyvelési dátum, Forrás dátum beállításaival paraméterezhető, hogy a szállító 
bizonylathoz milyen dátum alapján kínáljon fel könyvelési dátumot a program: 
 

0 = Nincs dátum felkínálás, 

1 = Számla kelte, 

2 = Fizetési határidő, 

3 = Teljesítés dátuma, 

4 = ÁFA teljesítés dátuma, 

5 = Utoljára beírt (alapértelmezett) 
 
 

 Új, még további fejlesztést igénylő menüpont a Főmenü/Pénzügy/Bekérőlevelek menüpont. 
 

http://www.cobraconto.net/LinkClick.aspx?fileticket=JgI2pBd7VwU%3d&tabid=366


 
 

A bekérők lehetnek Díjbekérők, Előlegbekérők vagy Késedelmi kamat bekérők. 
 

A bekérők kapcsolati rendszerét az elkövetkező verzióban fogja a Cobra Computer Kft. 
fejlesztése kidolgozni. A Jelenlegi verzióval arra van lehetőség, hogy kézzel nyilvántartásba 
kerüljenek a különböző bekérők, és lehetővé válik bankon, vagy pénztáron keresztüli 
kiegyenlítésük. 
 

A bekérőkhöz Főmenü / Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete / Bekérő állományok 
menüpont hatására megnyíló ablakban lehet állományokat nyitni. 
 



 
 

Az állomány paraméterei értelemszerűen adhatók meg. 
Lehetőség van az állomány létrehozásakor arra, hogy típusonként külön állományok legyenek. 
 

A kézi felvételezés Bekérő menüpont hatására megnyíló ablakban, az állomány kiválasztása után, Új 
adat hatására megnyíló ablakban történik. 
 

 



 

A kézzel kitöltendő adatok megadása értelemszerű.  
A Kontír mezőbe megadásra kerülő számlaszám egy ütköztető számla, amire a kiegyenlítéskor kerül 
az adat a bank, vagy pénztár számlával szembe. 
Az ablakba nyomtatáshoz Formátum még nem ajánlódik fel és nem is választható. A nyomtatási 
formátum később kerül kidolgozásra, ami verziófrissítés nélkül letölthető lesz. 
 

- Beszerzés 
 

 A megjegyzéseket közvetlenül megadhatjuk a bizonylat rögzítésekor. A rendelés állománynál 
nyelvenként meg lehet adni az alapértelmezett fej és lábléc megjegyzéseket, amelyet a 
program új rendelés rögzítése esetén beemel a bizonylatra. A beemelés akkor történik, amikor 
megadjuk a rendelés nyelvét (új mező). A rendelés nyelvét a partner kiválasztása után a 
program automatikusan a partner kommunikációs nyelvére állítja, de közvetlenül is 
kiválaszthatjuk. Ha nyelvet váltunk, akkor a korábbi megjegyzést felülírja a program. 
 

 Lehetővé vált, a megrendelés levél paramétereknél, több aláíró megadása. Az aláírók 
bizonylatonként megadhatóak. A rendelés állománynál alapértelmezett aláírók is 
megadhatóak, amelyeket a program automatikusan ráemel a rendelésre. 
 

 Minden megrendelés rögzítésénél, külön megadhatók az aláírók (tetszőleges számban), 
beosztásuk és elérhetőségük. A rendelés állománynál meg lehet határozni alapértelmezett 
aláírókat, amelyeket új rendelés rögzítése esetén automatikusan beemel a program, az ott 
megadott beosztással és elérhetőséggel. Amennyiben a nyomtatvány ennek megfelelően 
módosításra kerül, úgy az aláírók, beosztásuk és elérhetőségük megjelenik a nyomtatványon. 
 

 Rendelés rögzítésénél, ki lehet választani a partner, rendelésre kerülő elérhetőségeit. Ha ki van 
töltve a kapcsolattartó, akkor a "Tárgy:" szövegezés alatt a "Tisztelt + kapcsolattartó neve" 
szöveg jelenik meg.  

 

- Értékesítés 
 

 A rendelési partnerazonosítók átemelődnek a generált számlára. 
 
 

- Tárgyi eszköz 

 

 Eszköz bővítése, részekre bontása és bontott rész kivezetése 
 
A jelen verzióval kezdődően a felsorolt műveletek, az eszközhöz tartozó, Eszköz adatlapon, az 
Értéknövekmények fül alatt megnyíló ablakban végezhetők el. 
 



 
 

Az  gomb hatására megnyíló ablakban adható meg a tárgyi eszköz egy önállóan 
nyilvántartandó bővítése. 
 

 
 
A program az Ok hatására az eszközhöz rögzíti főkönyvi eseményként a dátum előtti napig az 



értékcsökkenést, és végrehajtja a megadott dátumon az aktiválást. 
 

Az  gomb hatására megjelenő ablakban adható meg egy eszköz utólagos 
bontása. 
 

 
 
Ebben az ablakban a Dátum nem módosítható, mert a program a bontást az eredeti aktiválás 
időpontjára visszahelyezi úgy, hogy az aktiválási értéket megosztja a bontott értékre és a maradványra. 
Ennek a műveletnek főkönyvi könyvelési vonzata nincs. 
Az ablakban az érték kivezetés mindig arra a sorra vonatkozik, amelyik éppen ki van jelölve. 
 

Az  gomb hatására megnyíló ablakban az érték kivezetés napja csak az utolsó 
értékcsökkenés elszámolást követő nap lehet. 
 



 
 
Kivezetés előtt végre kell hajtani az értékcsökkenés elszámolását. 
 
A Maradványértéket automatikusan a kivezetés arányában csökkenti a program, de ha van az 
eszközhöz fejlesztési tartalék keret felhasználás, akkor a kivezetésre kerülő rész arányában a 
fejlesztési tartalék keretet az utolsó értékcsökkenés elszámolást követően, még a kivezetés előtt 
rendezni kell. 
 

 Fejlesztési tartalék törlési lehetőség javítása. 
 

 A v0.52 verzióval kezdődően az eszközhöz rendelt Főkönyvi besorolást felajánlott 
besorolásként kezeli a program. Egy-egy új eszköz adatainak rögzítésekor, az eszközhöz 
kiválasztott besorolás alapján, a program létrehozza az eszköz egyedi Főkönyvi besorolását, 

ami szükség esetén, az eszköz rögzítése után, a  gomb hatására 
megnyíló ablakban, a megfelelő Adóévet megnyitva, az eszközhöz tartozó főkönyvi 
számlaszámokra módosítható.  
A v0.52 verzióra frissítés alkalmával minden eszközhöz tartozó egyedi Főkönyvi besorolás az 
Adótörvény szerinti leírási mód mezőbe kiválasztott Főkönyvi besorolásból másolódik. 

 

 Kiválasztott tárgyi eszközhöz tartozó, vegyes naplóba feladott könyvelések megjelenítése: 



Az eszközt megnyitva, az  gomb hatására a program megjeleníti a 
képernyőn a vegyes naplóba feladott összes könyvelést, ami szokásos módon export fájlba 
illetve vágólapra helyezhető. 

 

- Cobra import 
 

 Új tárgyi eszköz importálási lehetőség: a részletes leírást ide kattintva olvashatja. (Tárgy 
eszköz import változásai a v052_től) 

 
 Partnertörzs általános egyedi szerkezetű TAB elválasztású text fájlból importálási lehetőség 

mező összerendelésekkel. Az összerendelések lementhetők (névvel), akár több is. 
 

 Terméktörzs egyedi szerkezetű TAB elválasztású text fájlból, mező összerendelésekkel történő 
importálási lehetősége. Az összerendelések lementhetők (névvel), akár több is. 
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