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Alapadatok

1. Új mező a Saját cég adatok ablakban a Név a bizonylaton mező

A székhelyhez és a telephelyekhez külön-külön önálló név rögzíthető. Ha a mező nem üres, akkor a 
kiállított értékesítési bizonylatokon (Ajánlat, Rendelés, Teljesítés és Számla) a mezőbe rögzített 
szöveg kerül nyomtatásra.

Számlakészítés

1. Új lehetőség egy vevő részére több szerződés külön kezelése a megtakarítás adatok 
kimutatása tekintetében.

A külön kezelés érdekében a szerződésenkénti bontáshoz a 
Főmenü/Számlakészítés/Karbantartás/Közüzemi számlázás rezsidíj beállítások ablak bővült egy új 
Csoport megnevezésű oszloppal, ahol a különböző szerződéseket kell azonosítani maximum 10 
karakterben.



Minden szerződéshez önálló számlatömb tartozik. Számlatömbönként a rezsidíj csökkentésben 
érintett termékek és az Árlista a termékhez a választott számlatömbben megadása változatlan.
A beállítás hatására a program ugyanazon vevő részére a megtakarítási adatokat szerződésenként 
számolja és jeleníti meg a számlákon.

2. Javítás

- Az egyszerűsített számlaállományba rögzített számlák esetében a program nem a partnerhez 
rögzített árformát ajánlotta fel, hanem az alapértelmezett árformát.

- Egyszerűsített számla kiállításakor vonalkódos bevitel alkalmával a vonalkód olvasása után 
nem adta a program automatikusan az új tételsort.

- Egyszerűsített számlatömbből a számla kiállításakor nem működött a tételsorok 
sorszámozása.

Készletkezelés

1. Raktárközi átadás végleges bevételezéssel

Raktárközi átadást indítva a kiadó raktárból, a kiadási bizonylat Raktárközi átadás lapján új kapcsoló 
segítségével beállítható a Bevételezés véglegesítése. A kapcsolót beállítva, ha a kiadást indító 
felhasználó rendelkezik az átvevő raktárhoz írási joggal, akkor megtörténik a véglegesített 
bevételezés.

2. Az Intrastat bevallás egyik hibájaként jelentkezhet, ha az „Indirekt kereskedelem” ügylethez 
nincs megadva az EU-n kívüli ország.
Ahhoz, hogy a program ellenőrizze a bevallás elkészítése során az EU-n kívüli származási 



illetve célország megadását, bővült a Törzsadatok/Intrastat/Ügyletkód menüpont hatására 
megnyíló ablak egy új oszloppal, aminek a jelölő adata „…*”, és a jelölő adat felett megjelenő
buborék információ „EU-n kívüli rendeltetési ország megadása kötelező”.

Ha egy raktári mozgás Ügyletjellege EU tagállam és Intrastat Ügyletként olyan kiválasztás történt a 
mozgáshoz, amelyikhez törzsadatként megtörtént az EU-n kívüli rendeltetési ország megadása 
kötelező beállítás, akkor a raktári kivételezés Intrastat lapján egy új mező válik aktívvá EU-n kívüli 
rendeltetési ország néven.
Ha elmarad az EU-n kívüli ország megadása akkor, ha a bevallásra megtörténik a kigyűjtés, a program 
piros ikonnal és buborék információval jelzi a hibát, és a bevallás csak a javítás elvégzése után 
készíthető el.

3. Új lehetőség a termékcímke nyomtatás.

Az új fejlesztés a CCW rendszeréből a CCN rendszerre átálló USB csatlakozású Zebla/Elton 
nyomtatóval termékeikhez címkenyomtatást végző felhasználók átállását biztosítja.
A jelenlegi megoldással a CCW-ben megszokott módon folytatható a címkenyomtatás.
A szükséges beállításokhoz a Beállítások gyűjtő menüben három menüpont áll rendelkezésre.

A Nyomtató menüpont hatására megnyíló ablakban a Címkenyomtató mezőbe kiválasztható a 
nyomtatóként telepített a címbenyomtatás során automatikusan felajánlódó Zebra TLP 2844 
nyomtató.



A Formátum menüpont hatására megnyíló ablakban végrehajtható a CCW-ben használt formátum 
fájl átvétele a CCN rendszerbe.

Az Import gomb hatására megnyíló fájlválasztó ablakban ki kell jelölni a formátum fájlt, majd a 
Megnyitás hatására a kijelölt formátum fájl betöltődik a CCN rendszerébe.

A Beállítások menüpont hatására megnyíló ablakban meg kell adni, hogy a CCN rendszerben a 
Cikkszám és Vonalkód milyen megnevezéssel szerepel, valamint a termék megnevezések (CCW-ben 
Megnevezés és Idegen név) Honi és Idegen jelzővel értelmezve milyen nyelvhez kapcsolhatók a CCN-
ben.



A Főmenü/Termék gyűjtő menü alatt új menüpont a Címke nyomtatás.

A menüpont hatására megnyíló ablakban a Termék oszlop mezőbe egyenként tallózással 
kiválaszthatók termékek, és megadható hogy a termékhez hány címke nyomtatása szükséges.
A Nyomtatás gomb hatására megtörténik a beállított mennyiségek nyomtatása.

A Készletkezelés/Raktármozgások menüpontjai alól bevételezést indítva, az ablakban új funkciós 
ikon a Címkesor nyomtatás.



Hatására bevételezésen látható termékekhez a bevételezőn szereplő mennyiségekkel megnyílik a 
Címke nyomtatás ablak.

Régebbi bevételezést kiválasztva, az ablakban szintén aktív a Címkesor nyomtatás sor, és a szükséges 
címkemennyiség utólag is nyomtatható.

4. Javítás

- Szállítólevelet nyomtatva ár nélküli 2-es vagy 3-as formátumot beállítva, a bizonylaton nem 
jelent meg a cikkszám.

Gyártás

Bővült a Főmenü/Gyártás/Egyszerűsített gyártás könyvelés ablak. A megváltozott ablakban lehetővé
vált a gyártás során keletkező melléktermék bevételezése.



Az előző verziótól eltérően, ha csak a gyártáshoz szükséges alapanyagok kiadását szükséges 
generálni, akkor a Termék bevételezéssel és Gyártási melléktermék bevételezéssel beállítások 
üresen maradnak.
Ha a Gyártási művelet ablakban a gyártandó termékhez a beépülő termékeken kívül történt 
melléktermék megadás is, és a jelen ablakban be van állítva, hogy Termék bevételezéssel és Gyártási
melléktermék bevételezéssel akkor az Indít gomb hatására a CCN 0.52 verzióhoz tartozó tájékoztató 
levélben leírtaktól eltérően, három bizonylat generálását indítja meg a program. Harmadik 
bizonylatként a keletkező melléktermék bevételi bizonylatot jeleníti meg a program.
A melléktermék bevételezési bizonylat tételsorai nyilvántartási ár nélkül generálódnak. A 
nyilvántartási ár egyénileg adható meg.

Pénzügy

1. Pénzügyi állományokhoz a Pénzügy/Karbantartás/Állományok felügyelete gyűjtő menüpont
alatti menükből nyitható ablakokban új beállítási lehetőség az állományra Könyvelendő és 
Lezárt beállítások.



Alapállapot a Könyvelendő beállítás, de szükség lehet olyan pénzügyi állomány létrehozására, hogy 
az állományba rögzített tételek ne kerüljenek könyvelésre. Ha megtörténik egy már tételeket 
tartalmazó állományhoz a Könyvelendő beállítás törlése, akkor a Főkönyvből az állománytípusra 
elindított újrakönyvelés alkalmával az előzőleg feladott könyvelések törlődnek.

A Lezárt beállítás alapállapotban üres. A beállítást elvégezve, a program nem enged az állományba 
rögzítést.

2. Bővült a bekérő levelek választható fajtája a Késedelmi költségátalány típussal

A bekérő kiállítása során, ha a bekérő állományra be van állítva, hogy az Alapértelmezett típus 
bizonylatonként megváltoztatható, akkor a továbbiakban választható a Késedelmi költségátalány 
típus is.
Egyébként a Késedelmi költségátalány típussal az átalány kiterhelésének nyilvántartására önálló 
állomány hozható létre.



(Megjegyzés: A bekérő levelek adatai továbbra is csak a követelések keletkezésének és 
kiegyenlítésének nyilvántartására ad lehetőséget. Az állományból történő nyomtatás későbbi 
fejlesztés során valósul meg.)

3. Javítások

- A program nem dolgozta fel a Budapest Bank által a banki forgalomról készített kivonatot, ha 
az import fájlban található volt „27”-es tranzakció.

- A kompenzációs megállapodás nyomtatványon nem került nyomtatásra a megállapodás 
devizaneme.

- Ha egy banki tranzakció egynél több áfás bizonylatot tartalmazott, akkor a generált főkönyvi 
könyvelés hibás egyenleg hibajelzéssel kontírozatlan állományba került, mert a program 
hibásan generálta a tranzakcióhoz tartozó könyvelést.
Ha a jelen verziót megelőzően a feldolgozások során ilyen banki tranzakció előfordult, a tételt
újrarögzítve a hibásan generált könyvelés helyett a program generálja a helyes könyvelést. 
Ha több ilyen banki tranzakció is előfordult, akkor futtatva a 
Főmenü/Főkönyv/Karbantartás/Újragenerálás ablakban Bank beállítással a kartonok 
újragenerálását egy lépésben elvégzi a program a javítást.

- A Listák/Partner lista/Számla partner lista adatainak kigyűjtéséhez a megadott dátum 
intervallumot, mint a számlák könyvelési dátumát vette figyelembe, és kiegyenlítés 
szempontjából a lekérdezés időpontjában érvényes állapotot tekintette. Így nem volt 
alkalmas a főkönyvi egyeztetésre.
Javítás alapján a program a kigyűjtést a kiegyenlítési dátumot tekintve végzi.

- A Listák/Tételes listák/Vevő/Szállító listákon a számlák tételsoraihoz tartozó megnevezések 
nem kerültek kiírásra, a tételsornak nem volt ÁFA vonatkozása.

-



Főkönyv

1. Kerekítési eltérések könyvelésének szabályozása a főkönyvi könyvelés során

Az adóévhez tartozó Könyvelés kerekítés, a számlatömb paraméterezés, az ÁFA tartalom részbeni 
visszaigényelhetősége, a devizából könyvelési devizába történő átszámítás, a devizás vevő/szállítói 
kiegyenlítések során keletkező árfolyam különbözet számítások, és egyéb könyvelések során, amikor 
egy adott főkönyvi számlára könyvelendő adat az ellentétes oldalon több részre bontva könyvelendő,
előfordulhat kerekítésekből származó eltérés a főkönyvi könyvelésben.
Az ilyen eltérések rendezésére a jelen verziótól kezdődően lehetőség van a főkönyvi kerekítési 
különbözetek automatikus könyvelésére.

Az automatikus könyveléshez az alábbi beállítások szükségesek:

A Főmenü/Pénzügy/Átvezetési számlák ablakban meg kell adni a különbözetek technikai 
könyveléséhez szükséges számlákat.

A Gazdasági esemény mezőbe belépve, a Főkönyvi árfolyamszámítás nyeresége és vesztesége 
megnevezéseket kiválasztva a Kontír mezőbe a főkönyvi számlaszámot és a Megnevezés mezőbe a 
könyvelési szöveget kell megadni, valamint a könyvelt kerekítésekhez gyűjtő is rendelhető.

A Törzsadatok/Cég/Adóév ablakban be kell állítani a Főkönyvi kerekítési különbözetek automatikus 
könyvelési küszöbérték mezőbe a könyvelési kerekítésként elfogadható maximális érték adatot.



Az ábrán mintaként a mezőben 1,00 szerepel, ami azt jelenti, hogy azok a könyvelések, amelyek a 
beállítás előtt 1HUF kerekítési eltérés miatt kerültek „Hibás egyenleg” hibajelzéssel kontírozatlan 
állományba, egy újrakönyvelés hatására kiegészülnek a kerekítési hiba automatikus könyvelésével, és
ebből a szempontból kikerülnek a kontírozatlan állományból.
Az újrakönyvelés történhet a tételek egyenkénti újrarögzítésével, vagy a 
Főkönyv/Karbantartás/Újragenerálás ablakban szükséges beállítást alkalmazva, és a kartonok 
újragenerálását indítva, a program egy lépésben elvégzi a kerekítési eltérések könyvelését.

2. Javítás

- A Kontírozatlan tételek ablakban szűrést alkalmazva Pénzügyi állomány típusra, a program 
minden típushoz kigyűjtötte a könyvelés szempontjából "Hibás egyenleg" jelzésű összes 
tételt.

- A Karbantartás/Készletmozgások Főkönyvi feladásának ütemezése ablakban az időszakokhoz 
tartozó végrehajtott könyvelések teljes törlése után sem lehetett új vegyes naplót választani.

Tárgyi eszköz

1. Az eszközállományokból további kigyűjtések készítéséhez bevezetésre került a „Selejt” 
státusz.



A selejt státusz jelölése az Eszköz keresés browserben a Státus (S…) oszlopban egy kék ikon, amely az
eszközt megnyitva az Eszköz adatok lapon a Megnevezés mező mellett szintén látható.

A Selejt státusz bevezetésével megváltozott a az Eszköz adatok ablakból az Új adat funkciós gomb 
hatására megnyíló Eszköz főkönyvi mozgás adat ablakban Terven felüli leírás Főkönyvi mozgás 
esemény szerepe és működése.

Selejtezés:
Selejtezés esetén, kiválasztva a Főkönyvi mozgás esemény mezőbe a terven felüli leírás funkciót, az 
érték mezőket üresen hagyva, az esemény mód Selejtezés kapcsoló bejelölése után a program 
passzívra váltja az értékmezőket, és megjeleníti a Számviteli törvény szerinti érték mezőben a 
selejtezendő eszköz könyvelt nettó értékét.
Ha az eszköz könyvelt nettó értéke nem nulla, akkor rögzítés előtt a program ellenőrzi, hogy a 
selejtezés napjáig megtörtént az ÉCS leírás, vagy nem. Ha nem történt meg, akkor erre a program 
figyelmeztet, és nem hajtja végre a rögzítést.
Rögzítés után a program elvégzi az eszköz számviteli törvény szerinti kivezetését, és beállítja a selejt 
státuszt.
A megelőző verziókban a selejtezés nem rögzítődött, helyette a számviteli törvény szerint könyvelt 
nettó érték terven felüli leírása történt meg, és egyedi vegyes könyveléssel kellett elvégezni 
számviteli törvény szerinti kivezetést, és így az eszköz leírt aktív eszköz maradt.
Az ilyen előző verziókban selejtezett eszközökhöz a selejt státusz pótlása csoportosan elvégezhető a 
Karbantartás gyűjtő menüpont alatt található Selejtezés karbantartás/Csoportos selejtezés 
menüpont segítségével.

Terven felüli leírás:
Az ablakból indítható terven felüli leírás esetén, az esemény mód Selejtezés kapcsolót üresen 
hagyva, az érték mezőkbe szabadon választható maximum nettó érték nagyságú terven felül leírandó 
összeg rögzíthető.
Az Ok hatására a program végrehajtja a leírást és az eszköz aktív marad.

2. Új menüpontok a Selejtezés karbantartáshoz a Csoportos selejtezés és Selejtezett eszközök 
adótörvény szerinti kivezetése.



Csoportos selejtezés

A Csoportos selejtezés menüpont hatására megnyíló ablakban akár állományonként, akár az összes 
állomány eszközeit tekintve egy lépésben, lehetőség van a megelőző verziókban selejtezett, vagy 
nullára leírt, de aktív eszközökhöz, a selejt státusz utólagos pótlására, és ha szükséges, akkor a 
főkönyvi könyvelésben történő kivezetésre.
Az Adó- és számv. tv. szerint leírt eszközök selejtezése beállítás biztosítja a tervszerinti leírással leírt 
eszközök kigyűjtését, és a Terven felül leírt eszközhöz selejt státusz beállítása beállítás biztosítja a 
számviteli törvény szerint terven felüli leírással nullára írt eszközök kigyűjtését.
A kigyűjtés sortörlésekkel szűkíthető az egy napon a Selejtezés ideje dátumon selejtezett eszközökre.



A Csoportos selejtezés ablakból indított selejtezés történhet főkönyvi könyvelés generálása nélkül és 
jelölve a könyveléssel kapcsolót, történhet könyvelés generálással.

Selejtezett eszközök adótrv. szerinti kivezetése

A selejtezést a program a számviteli törvény szerint végzi, és abban az esetben, ha az eszköz az 
adótörvény szerint még rendelkezik nettó értékkel, azt a selejtezés nem csökkenti.
A selejtezett eszközök adótörvény szerinti nettó értékének csökkentését, vagy nullára állítását a 
törvényhez igazodva egyedileg kell elvégezni.
A selejtezett eszköz adótörvény szerinti nullára írását a Selejtezett eszközök adótrv.szerinti 
kivezetése menüpont hatására megnyíló ablak segítségével lehet elvégezni.

Az ablakba állományonként, vagy egy lépésben az összes állományból kigyűjthetők azok a selejtezett 
eszközök, amelyek adótörvény szerinti nettó értéke nem nulla.



A feltételnek megfelelő kigyűjtés az előző menüponthoz hasonlóan történik meg a frissítés hatására, 
és a kigyűjtött tételek közül lehetőség van sortörlésre, és a Kivezetés ideje mezőbe kell megadni az 
adótörvény szerinti leírás dátumát.

3. Új menüpont a Tárgyi eszköz/Listák/Eszköz tételes lista státusz bontásban.

A menüpont hatására megnyíló ablakból az eszközök státusza szerinti kigyűjtéseket lehet indítani.



A kigyűjtés indítható az összes állományra, vagy egy kiválasztott állományra.
Az Aktív és a Nem aktív státuszokra gyűjtésen kívül a többi státusz szerinti gyűjtéshez időszak 
megadása kötelező. Így a többi három státusz szerinti gyűjtésbe azok az eszközök kerülnek 
kigyűjtésre, amely eszközök a megadott időszakban kapták meg a jelölt státuszt. Ha például olyan 
kigyűjtésre van szükség, amelyben a nyilvántartásban szereplő összes leírt, de aktív eszköz fel van 
sorolva, akkor az időszak kezdő és végdátumát annak megfelelően kell megadni.

A kigyűjtésben a program a szűrési feltételeket figyelembe véve, eszközönként az Eszköz neve, 
Státuszváltásának ideje, Referencia azonosítón kívül, feltünteti az eszköz aktuális Bruttó érték, 
Maradványérték, Leírási kulcs, Értékcsökkenés és Nettó érték adatait is.

4. Új menüpont a Tárgyi eszköz/Listák/Főkönyvi feladás/Gyűjtő bontásban



A listán a megadott időszakban generált értékcsökkenést gyűjtőkód bontásban is kigyűjti a program.

5. Megváltozott a Tárgyi eszköz/Listák/Értékcsökkenés kalkuláció lista

A lista bővült az adótörvény szerinti kalkulációval, és a listán megjelenítésre kerülnek a könyvelt 
nettó adatok is. Az adattartalom bővülés miatt a lista állóból fekvőre változott.

6. Változás a Tárgyi eszköz import program működésében.

A megelőző verziókban a program a tárgyi eszközhöz rögzített másodlagos számlát gyűjtőkódként 
értelmezte.



A jelen verziótól, ha a CCW rendszerben Másodlagos számla beállítás van rögzítve paraméterként, 
akkor a program az eszközhöz rögzített gyűjtőkódot másodlagos számlaként kezeli, és az eszközhöz 
az import során megadott adóévhez tartozó főkönyvi számlaszámok ablakban a Másodlagos 
számlaszám mezőt az adattal feltölti.

Eltérés, hogy a CCN programban egy eszközhöz egy másodlagos számlaszám rögzíthető, míg a CCW 
rendszerben egy eszközhöz, mint bontás több másodlagos számlaszám is megadható. Így, ha egy 
eszközhöz több másodlagos számlaszám is rögzítésre került, akkor a program az első helyen talált 
másodlagos számlaszámot rögzíti az eszközhöz.

7. Javítások:

- Bontott eszköz esetében, ha a bontott rész kivezetése megtörtént, majd a bontás utáni 
maradékot is ki kell vezetni, akkor a program hibás könyvelési adatot generált.
Az ilyen hibák javulnak a Karbantartás/Eszköz mozgások újrakönyvelése hatására.

- Hibás volt a befektetési tükör azon kivezetett eszközök bruttó csökkenési adatait tekintve, 
amely eszközök bontott eszközök voltak, és a bontás, valamint a bontás utáni maradvány 
külön-külön került kivezetésre.



- Új tárgyi eszköz felvétele során nem volt korlátozva a referencia kód maximális hossza, 
viszont rögzítés során csak 50 karaktert fogadott el.

- Nettó értéknél magasabb terven felüli értékcsökkenés leírást is engedett a program.

- Az Eszköz adatok ablakból Új főkönyvi mozgást indítva, Windows dátumot megadva, az ablak 
passzív maradt.

Iktatás

Javítás

- Ha az iktatás tárgyának elintézéséhez olyan feladat tartozott, hogy a teljesítése esetére email
küldés volt beállítva, akkor az iktatás adataiban beállt módosítás után a program „A 
megadott típuskonverzió érvénytelen” hibajelzést adott és nem engedte a rögzítést.
A hiba az automatikus email küldés ellenőrzési mechanizmusában volt, a javítás megtörtént.

Beszerzés

Javítás

- A képernyő felbontás beállítástól függően előfordult, hogy a kimenő megrendelés ablakot 
megnyitva az ablak alsó részét takarta a tálca.
Javítás hatásár csökkent az ablak mérete, és megszűnt a tálca takarása.

Értékesítés

1. Új lehetőség az értékesítéshez tartozó Ajánlat, Rendelés és Teljesítés ablakokban a 
gyűjtőkód megadás, a komplett bizonylatra és külön, tételsoronként a bizonylathoz rögzített 
tételsorok nettó értékére.



A folyamatos generálás során (ajánlatból rendelés, rendelésből teljesítés és teljesítésből számla) a 
rögzített gyűjtőkódok átöröklődnek. A tételsor gyűjtőnél az „R” oszlophoz (Raktári gyűjtő) tartozó 
mezőt megjelölve, a gyűjtőt a raktári könyvelés is átveszi.
A gyűjtőkódozás létrehozásával együtt a menüpontokhoz tartozó ablak a látható módon átalakult.
A Termékjellemzők megadása a továbbiakban az ablak jobboldaláról külön lenyitható lapra került a 
Gyűjtőkód lap és a Tételsor megjegyzés lap mellé, valamint lehetővé vált a tételsoronként a 
teljesítés ütemezése.

2. Megvalósult a sablonkezelés

A sablonkezelés érdekében kis mértékben változtak a Sablonok, az Ajánlatok, a Rendelések és 
Teljesítések gyűjtőmenük alatti menüpontok hatására megnyíló ablakok.
Mindegyik megnyitható ablakban a fej részhez tartozó Egyéb adatok lap alatt új nyitható lap a Sablon
lap.

A Sablonok alatti menüpontokban ezen a helyen lehet a sablonnak nevet adni, és itt lehet a sablont 
Alapértelmezett sablonnak nyilvánítani.



Régebbi próbálkozások eredményeként, amikor még nem lehetett nevet adni a sablonnak mentés 
előtt, most név nélkül láthatóvá válnak a név nélküli sablonok. A sablont megnyitva új név adható a 
sablonnak.

Az Ajánlatok, Rendelések és Teljesítések alatti menüpontokban itt, ha a bizonylat készítése egy 
sablon felhasználásával indult a sablon neve látható.

Szintén minden ablakban az Új adatlap hatására megnyíló ablakban, az Import gombot lenyitva 
választható Sablon is az új adatlap létrehozásához.

Egyéb javítások, melyeket nem javaslom a REPO levélbe

- Tárgyi eszköz/Leltárfelelős listán szöveg elírás javítása.
- Évnyitás/Raktári állomány nyitás javítása.
- Évnyitás/Megelőző adóév paraméter beállításainak importálásának javítása.
- Beszerzés/Ajánlatkérés ablakban az Érdeklődési idő és Határidő mezőkben megjelenített 

adatok cseréje.
- Alapadatok/Intrastat törzsadat rögzítése során, a hibásan megadott, program által elutasított

rögzítési kísérlet után, a hibát javítva újbóli rögzítési kísérlet hatására a javított adat sem 
rögzíthető. Üzenet: „az adatot egy másik felhasználó megváltoztatta”

- Hálózati mappából indítva a .NET keretrendszer biztonsági beállításai "A szerelvény nem 
engedélyezi a részben megbízható hívókat." jelzéssel megakadályozta a bővítmények 
betöltését:

- Lekérdezés építőben cserekód szűrést pipával hatástalanítva, a pipa csak akkor jelent meg, ha
az első tag nagybetűket tartalmazott.

- Lekérdezés építőben a választólista 'a' 'b' 'c' típusú mező használatakor a pipák 
rapszodikusan érvényesültek.

- Több termék törzsadattal kapcsolatos adat felvételezéséhez és adatváltoztatásához tartozó 
változásnapló bejegyzések nem megfelelően rögzültek illetve nem voltak lekérhetők.
(Gyártó / Márkák; Mértékegységek; Jövedéki adó vámtarifa számok, fajtakódok)

- Speciális esetben jelentkező ABP indítási probléma.
- Bővült az ABP import lehetőség a pénzügyi importtal. Dokumentációnak megfelelő 

értelmezéssel a régi CCW dokumentáció alkalmazható.


