
Általános 

 
1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: 

 
A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor 
automatikusan keressen frissítéseket. A keresés a háttérben zajlik, így a munkát nem akadályozza, 
bármely ablak - modális is - használható. Hibaüzenet nincs, sikeres lekérdezés esetén, ha van frissítés, 
akkor a státuszsor bal alsó sarkában levő verzió státuszelem előtt megjelenik egy piktogram, a 
státuszelem buborékában pedig az elérhető új verzió száma olvasható. Ha van a telepítettnél 
újabb közzétett verzió, de azt a licenc frissítési korlátja már nem engedné meg, akkor a figyelmeztetés 
elmarad. 
Bevezetésre került a Súgó / Cobra.hu / Frissítések keresése új menüpont. Ellenőrzi, hogy a 
programnak van-e kiadott új, végleges verziója. Az eredményről üzenetben tájékoztat. 
 

2. A CobraConto.Net saját XML (ccnx) import formátumára elkészült egy automata, amely tálcás 
alkalmazás-, és Windows szolgáltatásként is használható. 

 

Beállítások 

 
Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után 
marad az eredeti állapot. 
 

Törzsadatok: 
 
Feloldásra került a költségvetési számlák bankszámlaszám beállításakor beírható bankszámlaszám 
maszk. Ezáltal lehetővé vált, hogy a banki kivonatok feldolgozása során nem csak a GIRO 
formátumot, hanem más pl. IBAN formátumot is fel tud dolgozni a program. 
 

Számlakészítő: 

 
1. Számlázáskor generált készletmozgásra ráteszi a számlán szereplő partner adatokat. 

 
2. Vonalkód felismeréskor új tételsorba kerül a cikk, nem kell az új sorra kattintani. 

 
3. Továbbfejlesztésre került a számla készletmozgás kezelése funkció. Lehetőség van 

készletcsökkentés nélküli számlatömb beállításra. 
 



 
 

4. Javításra került a számlatömb ürítési funkció. Korábban nem törölte a tervezett raktári 
mozgásokat. 

 

Pénzügy 

 
1. Átdolgozásra, bővítésre kerültek az alábbi Áfa listák:  

 

 Pénzügy \ Áfa bevallás \ Listák \ Áfa tételes 

 Pénzügy \ Áfa bevallás \ Listák \ Áfa összesítő 

 Pénzügy \ Áfa bevallás \ Listák \ Közösségi Áfa tételes 

 Pénzügy \ Áfa bevallás \ Listák \ Közösségi Áfa összesítő 

 Pénzügy \ Áfa bevallás \ Listák\Áfa tételes 
 
Választhatóvá vált, hogy az ütemezésnek megfelelő vagy a szabadon megadott dátum szerint 
kérhetőek le. 
 

Egyéb módosítások: 
 

 alapértelmezett adóévre állás, 

 adóévek év szerinti csökkenő sorrendben, 

 ütemezések név szerinti sorrendben, 

 bejárási sorrend 
 

2. Fejlesztésre került a kapcsolódó partner listán, hogy időszaki forgalom típusú lista esetén, a 
beállított időszakszűrés, a teljesítési dátumra való szűrést jelenti. 

 
3. Javításra került a pénztár napi forgalom lista. Korábban a beállított időszak utáni napot is 

mutatta a listában, bármilyen időszak volt is beállítva. 



 
4. Javításra került a korosító lista azon hibája, miszerint az előkészített kompenzációkat is 

figyelembe vette. 
 

5. Javításra került a Vevő / szállító kintlévőség lista, számlaszám szerinti rendezése.  
 

6. Javítva lett a Pénzügy / Listák / Gyűjtőlista többszörös gyűjtő kezelése. A duplázódást, vagy 
akár sokszorozást, az okozta, hogy egy adott gyűjtőhöz több kategória is rendelhető, illetve több 
kategória van rendelve. 

 
7. Javításra került a vevő-, illetve szállítórögzítés során jelentkezett hiba, miszerint, ha mindent 

kitöltünk és bekattintunk a gyűjtő mezőbe, a beemelt partner adószáma eltűnik. 
 

8. Átdolgozásra, és javításra kerültek a pénztárjelentés formátumok: 
 

 Pénztárjelentés formátum: 
 

- Oldaltördelés nem tartotta egyben a tételeket, ez hibás egyenleghez vezetett. 
 

 Pénztárjelentés (2) formátum: 
 

- Az oldaltördelés nem tartotta egyben a tételeket. 
- Tizedes jegy kijelzés javítás, egészre kerekített. 

 

Főkönyv 

 
1. Bővítésre került a listák / gyűjtőkartonok / Számlaszám / Gyűjtő karton lista. Felkerült az 

egyenleg oszlop. 
 

2. Fejlesztésre került a Gyűjtő / számlaszám listán "Teljes kivonat" típus. A "Teljes kivonat" lista 
típus választható. Gyűjtőnként megjelenik, a tartozik, követel, egyenleg oszlop. 

 
3. Kidolgozásra, és fejlesztésre került, a vegyes és egyéb devizás tételek árfolyam számításakor 

keletkező eltérések (kerekítések), árfolyam különbözet számlára könyvelése. Paraméterezése 
két lépésből áll: 

 Automatizmus révén, elsőként az adóéveknél definiálni kell a kerekítés felső értékhatárát 
(küszöbérték), mely alatti értékeket könyveli az említett vegyes tételen a különbözet 
számlára. 

 



 
 

 Második lépésként paraméterezni kell a pénzügy átvezetési számlák között, a generálódó 
vegyes tételek főkönyvi ellenszámláját, a főkönyvi árfolyam számítás nyeresége, vesztesége 
címen. 

 



 
 

Készletkezelés 
 

1. Javításra került az új termékjellemző felvitelekor jelentkező hiba. 
 

2. Fejlesztésre került a raktárközi mozgások, átadások funkció. 
 

Működéséhez első lépésként a készletkezelés / karbantartás / beállítások menüben paraméterezni 
kell a kiadó, átvevő mozgástípusokat. 

 

 
 
Az így beállított bizonylatokat kiadáskor alkalmazhatjuk. Gyakorlatilag az elkészített kiadás egy 



automatikus (beállított) bevételezést eredményez a fogadó raktárban. 
 

 
 
Esetleges hibás átadás, raktáranként javítandó, nincs a kiinduló raktára automatikus visszahatás. 
 

3. Fejlesztésre került, hogy a véglegesített kiadási bizonylatról utólag készített szállítólevél 
(véglegesített raktármozgások browser / szállítólevél készítése) esetén, az esetlegesen 
meglévő partneradatokat felajánlja a szállítólevél címzettjének mezőibe. 

 

Értékesítés 
 

1. Értékesítés törzsadat felvételi lehetőségek megadása: 
 

 Ajánlat – Egyéb adatok (Paritás, szállítási mód) 

 Rendelés – Egyéb adatok (Paritás, szállítási mód) 

 Rendelés Teljesítés – Egyéb adatok (Paritás, szállítási mód) 
 

2. Fejlesztésre került az import funkció, ahol lehetőség nyílik korábbi bizonylat, vagy akár sablon 
importálására. 

 



 
 

3. A számlán ismert, gyors cikkbeviteli módot, az értékesítésen is át kell vezetni. 
 

 
 

4. Hibajavításként elkészült a szállítói cikkszám beemelése, illetve a tételsor beemelése. 
 

Tárgyi eszköz 

 
Fejlesztésre került a tárgyi eszköz adatgyűjtős leltárfelvételi lehetőség, amely tulajdonképpen az 
adatgyűjtővel előállított leltári file manuális importját teszi lehetővé. 
 
Javításra került, hogy a megbontásból kivezetett értékeket nem hozta a bruttó változásnál. Korábban, 
amíg nem lehetett megbontást csinálni, és külön kivezetni, a program csak azt nézte, hogy az eszköz 
eladott vagy sem. 
 
Javítottuk az Eladott / kivezetett eszközök kigyűjtését. Nem hoz minden eladott / kivezetett eszközt. 
Dupla szűrés miatt lemaradtak az eladott eszközök közül azok, amelyek korábban már amortizálódtak. 
 

 


