
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2015.5 verzió kiadása után 
 
 
Általános információk, alapadatok 
 

1. SQL adatbázis adatainak kijelzése 
 
SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által foglalt terület eléri a megengedett méret 
90%-át, akkor a kapcsolat létrehozását követően az ablakkeret státuszsorában található adatbázis-
kapcsolat ikon előtt piros felkiáltójel jelenik meg. 
 
A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma. 
 

 
 
Az Adatbázis kapcsolat ablak adattartalmához hasonlóan bővült a program főablak alsó sorában 
látható megnyitott adatbázisikonhoz rendelt buborékinformáció a szerver és az adatbázis adataival, 
valamint, hogy a megengedett méret hány százaléka foglalt. 
 

 
 



2. Azoknál a bizonylatoknál, ahol a készítés során nyomtatási kép indítható, a kép méretének 
beállításához az ablak fejléc sorában biztosított felirat nélküli lenyitható mező üres volt 
(kivétel a számla és a szállítólevél, ahol a nyomtatási képméret egyedi módon volt 
beállítható), és a beírt százalékadat hatására következett be nyomtatási képméret változás. 

 
Megelőző változat: 
 

 
 
Az új változatban a mező felirata Oldalszélesség, és a mezőt lenyitva a rendszeresebben előforduló 
méretek választhatók, és változatlanul megmaradt az adatbeírás lehetősége. 
 

 
 

3. Az MNB honlap struktúrájának megváltozása miatt megtörtént a devizaárfolyam letöltés 
funkció új struktúrához illesztése. 
(Az átalakítás a V2015.5.1 javító csomag kiadásával megtörtént) 

 
Az MNB honlap struktúrája a V2015.1 javítócsomag kiadását követően folyamatosan változott, ami 
esetenként időszakosan elérhetetlenné tette a devizaárfolyam letöltést is. 
 

4. Megtörtént a küldő oldali EKÁER rendszerhez kapcsolódást biztosító plugin 
továbbfejlesztése. 

 
A fejlesztés biztosítja a CCN rendszerből indított kapcsolódást az EKÁER rendszerhez, az új 1.9-es 
webservice verzióhoz igazodva. 
 
Számlakészítés 
 

1. Ha az Új számla nem számlázott szállítólevelekből készül az Import…/Szállítólevél… funkció 
indításával, akkor a megnyíló ablak bővült a Vevő és Címzett kapcsolók beállítási 
lehetőséggel, valamint Vevő névtöredék szerinti szűrés lehetőségével. 

 



 
 
Miután bevezetésre került, hogy a szállítólevélhez megadható a Vevő adataitól eltérő Címzett, 
lehetővé válik a nem számlázott szállítólevelekből előállításra kerülő számlák esetében, hogy az 
ablakban dönteni lehessen melyik adat kerüljön a kiállítandó számlára. 
Alapállapot, hogy a Vevőhöz tartozó cím kerüljön a számlára. 
 
Készletkezelés 
 

1. Bővült a Lekérdezések/Készlet áttekintés ablak tételsoronként a mennyiségi egység 
megjelenítésével. 
(Az ablak bővülése a V2015.5.1 javító csomag kiadásával megtörtént) 

 
2. Javítás 

 
- Ha egy leltárhoz a Termék-kategóriák szűrés aktívra volt állítva, de a leltárhoz nem történt 

kategória kiválasztás, akkor a program a leltár kiértékelés indításának hatására kilépett. 
- A program engedte egy raktár megnevezés nélküli rögzítését. 

 
Pénzügy 
 

1. Új fejlesztés banki kivonat feldolgozása során, ha egy tranzakcióhoz több kiegyenlítés 
pontozandó, akkor az összepontozás egy kiválasztó ablakban az összepontozandó számlák 
kijelölésével egy lépésben elvégezhető. 

 
Ha a banki kivonatban szereplő egyetlen tranzakció több számla kiegyenlítésére vonatkozik, akkor az 
Azonosított partnert is tartalmazó érvényesen felvett tranzakció sort kijelölve, aktívvá válik a 
Kiegyenlítések, Kontírozás fül alatti lap alján kiválasztható Tétel import/Csoportos tallózás menü. 
 



 
 
A menüpontot indítva megnyílik a Kiválasztó ablak, ahol a program megjeleníti a megadott 
partnerhez tartozó ki nem egyenlített Véglegesített kimenő számlákat, vagy bejövő számlákat, 
függően attól, hogy a tranzakció iránya Jóváírás, vagy Terhelés. 
 

 
 
Az ablak K (Kijelölve) oszlopában történhet az összepontozandók kijelölése. Az Ok hatására egy 
lépésben megtörténik a kijelöltek összepontozása. 
 

2. Ha a banki tranzakcióhoz a hivatkozás egy Bekérő levél bizonylatszáma, akkor a banki 
értesítő automatikus összepontozását a program a bekérő levél bizonylatszáma alapján 
elvégzi. 

 
Megjegyzés: Ha előfordul a bekérő levél bizonylatszámával azonos bizonylatszámú kimenő számla, 
akkor az azonosítás során a kimenő számlának elsőbbsége van. 
 

3. Megszüntette a CIB Bank a CIB Üzleti terminál 6.2.3.0 Banki szoftverhez tartozó banki 
kivonat exportszerkezetet, és 2015. augusztus végétől új exportszerkezetet rendszeresített. 
Megtörtént az új kivonatszerkezethez tartozó banki szoftver kidolgozása. 
Az új szerkezetű kivonat feldolgozásához a CCN rendszerben a Törzsadatok/Közös/Bankok 
ablakban a CIB Bankhoz a CIB Üzleti terminál 6.2.8.0 MT940 Banki szoftvert kell beállítani. 

 
 

4. Javítás 
 

- Nem engedte a program a vegyes könyvelési tételből tételsor törölését. 
(A javítás a V2015.5.1 javító csomag kiadásával megtörtént) 

 



Értékesítés 
 

1. Bővült az Ajánlat, Rendelés és Teljesítés ablak szállítási cím adatok megadásának 
lehetőségével. 

 
Mindhárom ablakban, ha az ajánlatkérő/megrendelő címe eltér a szállítási címtől akkor a szállítási 
cím adatokat az ablakokhoz rendszeresített Szállítás fül alatti lapon lehet megadni. 
 

 
 
A szállítási cím nyomtatásához az alábbi nyomtatási formátumok változtak meg: 

- Ajánlatadás (Értékesítés) (2) 
- Megrendelés visszaigazolás 
- Teljesítés igazolás 
- Szállítólevél (Értékesítés) 

 


