
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.2 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2015.1 verzió kiadása után 
 
 
Általános információk 
 
 Javítások 
 

- Hálózati mappából indítva a programot, a .NET keretrendszer biztonsági beállításai 
megakadályozták a kiegészítők betöltését. 

- A Cobra.Admin program Felhasználói csoportok menüpont hatására megnyíló ablakban, új 
felhasználói csoport létrehozásakor, az Adattér és Funkció kiválasztását nehezítette, hogy a 
lenyitható menüben a lehetséges adatterek és funkciók megjelenítése nem a megnevezésük 
alapján képezhető rendezettségben történt. 

- A programból olyan műveletet indítva, aminek hatására csoportos nyomtatás indul, 
viszonylagos nagyszámú nyomtatás esetén, előfordul, hogy a program Crystal Reports-ra 
hivatkozva kilép a végrehajtásból. 
Az ok egyértelműen az SAP által fejlesztett Crystal Reports hibájára vezethető vissza. 
A jelen verzióba beépített módszer nem teljes értékű javítás, csak a hiba előfordulásának 
késleltetésére tett lépés, amivel az előfordulás gyakorisága csökkenni fog. 

- A 2015.1 verziót alkalmazva nem lehetett browser-ből XLS exportot indítani. A program hibát 
jelzett és nem hajtotta végre az exportot. 

 
Számlakészítés 
 
 Javítások 
 

- A számla azonosításához beállított számlaszám méretet maximálisan kihasználva, négy 
karakteres előtag esetén előfordult, hogy a számlaszám kifejezés összeért a számlaszámmal. 
(A javítás verzió kiadást megelőzően megtörtént) 

- Ütemezett számlázás során, ha már történt számlagenerálás egy ütemezett számla adathoz, 
akkor megnyitva az Ütemezett számla adatok ablakban a számla adatot, nem lehetett a 
Számlázási adatok/Csatolmányok fül alatti lapon megváltoztatni a még nem számlázott 
Számlázandó időpontokat új időpontra. 
A javítás eredményeként, az Ütemezett számla adat fejléc Első számlázás ideje mezőben 
átírva a dátumot, az Ok hatására a program a beállított gyakoriságot figyelembe véve, a beírt 
dátumhoz igazodva, a még nem számlázott sorokhoz tartozó Számlázandó dátum adatokat 
újra generálja. 

- A 2015.1 verziót alkalmazva, a Számla (A5-ös/csekkes-2) formátum mellett, közvetlen 
nyomtatás esetén a csekkre nyomtatott adatok függőleges irányba CR13-al eltolódtak. 

 
Készletkezelés 
 

1. Megváltoztak a készletmozgás bizonylatokhoz tartozó dátum megnevezések 
 

 
 



A bizonylathoz tartozó Mozgás fül alatt a Dátum megnevezése „Mozgás dátum” feliratra változik, 
ami megadható, és a Bevét/Kiadási bizonylat fül alatt „Bizonylat dátum” feliratra változik, amit a 
program a rendszerdátum alapján állít be. 
 

2. Javítások 
 

- A Listák/Készlet/Azonosító szerint lekért listán a program nem a beállított készletértékelési 
mód szerinti átlagárral számolta ki a készletértéket, így a listán nem a tényleges készletérték 
került nyomtatásra. (A módosítás a V2015.1.1 javító csomag kiadásával megtörtént) 

- A Készlet Név szerinti és Azonosító szerinti listákra a program nem gyűjtötte ki az azonosító 
nélküli termékeket. (A módosítás a V2015.1.1 javító csomag kiadásával megtörtént) 

 
Pénzügy 
 
 Javítások 
 

- Az ÁFA bevallás 1565M bevalláshoz a program akkor is nyitott vevőhöz külön lapot, ha nem 
volt a vevőnek 1 milliót elérő ÁFA tartalmú számlája, de több részletben kiállított számla 
összesen értékben elérte az egy millió HUF áfa tartalmat. (A módosítás a V2015.1.1 javító 
csomag kiadásával megtörtént) 

- Pénztárból és bankból történő vevő, vagy szállító kiegyenlítés esetén a kiegyenlített tételen 
az Ütemezések, kiegyenlítések fül alatti lapon generálódott hivatkozásból nem lehetett 
megnyitni a pénztári/banki bizonylatot, mert hiányzott a Forrás mezőből a kapcsolat 
megadása. 

- Nem érvényesült a pénztár Lezárás beállítás. 
- Pénztárhoz megszüntetve a Könyvelendő beállítást, rögzítéskor visszaállt a beállítás 

könyvelendőre. 
 
Tárgyi eszköz 
 

1. Megváltozott a Karbantartás/Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablak, és bővültek az 
ablakból indítható funkciók. 

 
Az ablakot megnyitva, a program azokat az Adótörvény szerinti leírási módokat jeleníti meg, amelyik 
leírási módokhoz még nincsenek megadva a beállított adóévhez tartozó főkönyvi számlaszámok, azaz 
amelyekre még nem történt meg az évnyitás. 
Az ablakot átállítva Eszköz főkönyvi számlaszám beállításra, a program a Frissít hatására az ablakban 
megjeleníti azokat az eszközöket, amelyekhez még nincsenek megadva a beállított adóévhez tartozó 
főkönyvi számlaszámok. 
 



 
 
Az ablak bővült hibanapló megadás lehetőségével. 
A Hibanapló helye mezőbe a program generál egy hibanapló útvonalat, ami átírható. 
Az Indít gomb hatására az előző év alapján a főkönyvi számlaszámok belső kapcsolatát figyelembe 
véve elindul az ablakban megjelenő eszközökhöz a beállított adóévhez tartozó főkönyvi 
számlaszámok létrehozása. 
A műveletet befejezve, a program egy ablakban statisztikát jelenít meg, kiírva, hogy hány eszközre 
indult évnyitás és abból mennyi sikerült, és mennyi nem. 
A program a sikertelen évnyitási kísérleteket eszközönként, a hiba okát megadva a hibanaplóban 
rögzíti. 



A Hibanapló megtekinthető a  gombra kattintva, és a  gomb hatására 
törölhető. 
 
Termék 
 
 Javítás 
 

- Ha a termékekre történt Kategória besorolás, vagy Gyártó/Márka szerinti csoportosítás, 
akkor a Listák/Termék cikktörzs menüpont hatására megnyíló ablakból csak a besorolások 
illetve a csoportosítás teljes kijelölése után lehetett listát lekérni, egyébként a Frissít hatására 
hibát jelzett a program. 

 
Értékesítés 
 

Javítások 
 

- A véglegesített teljesítéseket nyomtatási kép ablakban megjelenítve, a fejléc sorba 
megjelenítendő ikonok hiányoztak. (A javítás verzió kiadást megelőzően megtörtént) 

- Ha új teljesítés előállítása több kiegyenlítetlen rendelésből importálva a Rendelések 
teljesítése ablakban történt, akkor a rendelések összeválogatása során a módosított mezőt 
elhagyva a program kilépett. 

 


