
CobraConto.Net v0.53 verzió 

 

 
- Törzsadatok: 

 
Javítás: az Áfa kulcs név mező teljes hosszában kitölthető. 

 
- Alapadatok: 

 
Javítás: az ÁFA típus másodlagos kontírozásánál már lehet adóévet választani a számlaszámoknál. 

 
- Számlakészítés: 

 
UNAS-API illesztés. Rendelések számlázása a CobraConto.Net-el, melyet az UNAS webáruházból, 
API-n keresztül kap meg a program. 

 
- Pénzügy: 

 
1. Javításra került a tételes Számla / Partner lista kiegyenlítés részletezése.  

Amennyiben a kiegyenlítések a kérdéses számlán azonos napon, azonos összeggel szerepeltek, 
akkor a listán nem jelenik meg, csak egy közülük.  
Ha több kiegyenlítés van azonos napon, azonos összeggel, akkor mindegyik megjelenik a 
listában. 

 
2. Javításra került a Pénzügy / Listák / Tételes lista / Vevő / szállító lista.  

Bekerült a devizánkénti összesítés.  
A "Fizetve összeg" a bizonylat devizájában jelenik meg.  
A Milliárdos nagyságrendű tételek, riport verziószáma megjeleníthetővé vált. 

 
3. Nagyszámú jóváíró számla esetén, megoldhatóvá vált, hogy a banki kiegyenlítésnél a számlák 

fizetendő egyenlegét, akkor is beemelje összevezetéskor, ha az negatív.  
Ez a probléma akkor jelentkezett, amikor egy tranzakcióban az Ügyfél több számla kiegyenlítését 
jelzi a közleményben és az ott lévő negatív és pozitív összegek együtt adják ki a tranzakció 
összegét. 

 
4. Banki tranzakciókhoz a felhasználási jogosultság rendszer javításra került. 

 
- Főkönyv: 

 
Főkönyv / gyűjtő kartonok / számlaszám / gyűjtő karton lekérdezésnél, a rendezési sorrend a 
gyűjtő név, azon belül a sorrend, dátum szerinti lett. 

 
- Beszerzés:  

 

1. A beszerzési modul dialógjain, a termék mezőben, használható a Shift+F9-es, kódra való 
keresés. 
 



2. A Beállítások menüpontra történő kattintás utáni program elszállás javításra került. 
o  

3. Beszerzés rendelésnél és rendelés teljesítésénél, az utoljára módosított sornál beállított 
raktárt ajánlja fel az üres sornál alapértelmezetten. 

 

- Készletkezelés: 
 

Kiadás raktári mozgás esetén, a sorozatszám megadásánál megjelenő, választható azonosítók 
ablakban, a mennyiségeket azonosító és lejárat szerint összesítve jeleníti meg a program. 
 

- Tárgyi eszköz 

 
A CCW+ adatbázis tárgyi eszköz importja a Cobra.AssetConverter programmal történik, amiről 
részletes leírást ide kattintva olvashat. 
 

 

http://www.cobraconto.net/LinkClick.aspx?fileticket=wtykc4qfofo%3d&tabid=366

