
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz 
 
Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után 
 
 
 
 
Pénzügy 
 
 Javítás 
 

- Az Állományok felügyelete/Bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból 
indított Új adat funkció hatására a program vegyes napló létrehozására alkalmas ablakot 
nyitott meg. 

- Bekérő levél tételsor Kontír mezőben tallózva a program kilépett, ha viszont a mezőbe a 
számlaszám beírásra kerül, akkor a rögzítéskor törlődött. 

 
Főkönyv 
 
 Javítás 
 

- A Kartonok/Számlakarton, Gyűjtőkarton és Partnerkarton ablakokban a kigyűjtött tételek 
valamelyikét megnyitva, bezárás után a kijelölés a kigyűjtés első sorára ugrott. 

 
Lekérdezés építő 
 
 Javítás 
 

- Azokban a felhasználói lekérdezésekben, ahol a kigyűjtött tételekhez az AvatarId adat 
kigyűjtése is megtörtént, nem nyílt meg a dupla kattintás hatására a tétel. 

 
Értékesítés 
 
A V2015.7 verzió telepítésével bővült a CCN rendszer azokkal a menüpontokkal és képernyő ablak 
átalakításokkal, amelyek szükségesek a visszaigazolt rendelésből kiindulva Előlegbekérő levél 
generálásához, kezeléséhez és a teljesített előlegfizetés szabályozó szerepének kialakításához a 
szükséges funkciók működése nélkül. 
Tehát a kialakított formai megjelenésekhez a V2015.7 verzió kiadásával még nem párosultak 
funkciók. 
 
A Véglegesített rendelés és a rendeléshez tartozó előleg előírás, előleggenerálás, előlegkiegyenlítés 
funkciók a jelenlegi V2015.7 SP2 programcsomag telepítésével lesznek alkalmazhatók. 
 

Előkészítési feladatok 
 

1. Bekérő állomány hozzárendelése a Rendelés állományhoz 
 
A hozzárendelés biztosításához bővült az Bejövő rendelés állomány ablak a Bekérő állomány 
kiválasztását biztosító mezővel. 
 



A mezőbe kiválasztásra kerülő Bekérő levél állomány alkalmas kell, hogy legyen előlegbekérési 
bizonylat készítésére. 
Ha az állományhoz kiválasztott alapértelmezett bizonylattípus nem az előleg bekérés, akkor az 
állományhoz legyen beállítva, hogy az Alapértelmezett típus bizonylatonként megváltoztatható. 
 

 
 

2. Előlegbekérő termék és ÁFA kulcs összerendelés 
 
Az előlegbekérés generálásnak igazodni kell ahhoz, hogy a megrendelés milyen áfa tartalmú 
termékekre vonatkozik. 
A rendelésen előforduló áfa kulccsal vagy áfa kulcsokkal a terméktörzsben rögzíteni kell megfelelő 
előlegbekérő terméket/termékeket. 
A terméktörzsbe rögzített előlegbekérő termékek és ÁFA kulcs összerendelést a 
Karbantartás/Előlegbekérő termék – ÁFA kulcs összerendelés menüpont hatására megnyíló 
ablakban kell elvégezni. 
 



 
 
A Termék mezőbe az előlegkérő termék kiválasztása tallózással és az ÁFA kulcs mezőbe az áfa kulcs 
lenyíló menüből kiválasztva történhet. 
 

Rendelés véglegesítés és rendelésteljesítés előlegbekérő kapcsolat 
 

1. Az Új rendelés felvételéhez megnyitható ablak bővült a rendelés teljesítése előtt fizetendő 
előleg előírás jelöléséhez és rögzítéséhez szükséges mezőkkel 

 

 
 
Ha a visszaigazolt rendeléshez szükséges előlegbekérés, akkor az Előleg mezőt jelölni kell. 
A jelölés hatására aktívak lesznek az előleg összegének meghatározására szolgáló jelek és mezők. 



A százalék és érték előtti rádió gombok jelölésével lehet kiválasztani, hogy az előleg összege a bruttó 
összegből százalékosan kiszámítva, vagy az érték mezőbe beírva egy összeg megadásával történjen. 
 

2. Véglegesített rendelés és előlegbekérő levél kapcsolat 
 
Kijelölt rögzített rendeléshez a Véglegesített rendelések kereső ablakból indítva lehet 

- Előlegbekérő levelet generálni, 
- az állományfelügyeleti ablakban megadott bekérő állományba nem a rendelésből generált, 

hanem külön rögzített Előlegbekérőt a rendeléssel hozzákapcsolni, 
- a rendeléshez tartozó Előlegbekérőt megnyitni, és szükség esetén nyomtatni, és 
- ha indokolt, akkor az előlegbekérőre vonatkozó hivatkozást törölni. 

 

 
 
A felsorolt funkciók a Véglegesített rendelések kereső ablakban az Előlegbekérő gomb lenyitása után 
választható menük hatására indíthatók. 
 

 
 
A rendeléshez tartozó előleg előírás, valamint a kapcsolt előlegbekérő létezésének és az előleg 
megfizetésének megjelenítéséhez bővült a Véglegesített rendelések kereső ablak. 
 
Előlegbekérő/Generálás funkció 
 
A funkciónak akkor van hatása, ha a kijelölt rendeléshez jelölve van az Előleg szükséges mező. 
Ebben az estben a program a megadott bekérő állományba létrehozza az Előlegbekérő levelet, a 
bekérő levél Hivatkozási szám mezőkben a rendelés bizonylatszámával. 



 
Előlegbekérő/Összekapcsolás funkció 
 
A funkció segítségével egy külön, manuálisan rögzített Előlegbekérő hozzákapcsolható a kijelölt 
rendeléshez. 
Az összekapcsolás feltétele, hogy az előlegbekérő abba az állományba legyen rögzítve, amelyik a 
rendelésállományhoz tartozik, és a bekérő bizonylathoz tartozó Hivatkozási szám mezőbe rögzítve 
legyen a rendelés bizonylatszáma. 
 
Előlegbekérő/Megnyitás funkció 
 
Ha tartozik a kijelölt rendeléshez generált, vagy külön rögzített, de összekapcsolt előlegbekérő, akkor 
a funkció hatására megnyílik az Előlegbekérő adatait tartalmazó ablak. 
Az ablakból indítható az Előlegbekérő nyomtatása. 
 
Előlegbekérő/Hivatkozás törlése funkció 
 
Ha egy rendeléshez van előleg bekérés generálás, vagy összekapcsolás, de a bekérés alapján az előleg 
megfizetés részben, vagy egyáltalán nem történt meg, akkor rendelésteljesítést indítva, a program 
jelzi, hogy az előleg még nincs kifizetve, és a teljesítést nem hajtja végre. 
Például ilyen esetben előfordulhat, hogy a rendelés és az előlegbekérő kapcsolatát törölni kell, hogy a 
rendelés teljesíthető legyen. 
 
Megjegyzés: 

- A rendelésteljesítéshez akkor feltétel az előleg kifizetése, ha a rendeléshez tartozik 
(generálással, vagy összekapcsolással) Előlegbekérő levél. 

- Az Előlegbekérő levélben kért előleg összege lehet eltérő a rendeléshez rögzített előkalkulált 
előleg összegtől. A program a teljesítéskor az bekérő kiegyenlítettségét vizsgálja. 

 
Az ablak fejléc sora három címkéve bővült. Az oszlophoz tartozó mezőkben a program által 
megjelenített jelölés az alábbiakat jelenti. 
 

- E: A rendelési tételhez előleg szükséges. 
- G: A rendelési tételhez van generált, vagy külön lépésben rögzített és kapcsolt előleg 

rögzítve. 
- F: A rendeléshez kapcsolt előleg ki van fizetve. 

 
Új Előlegbekérő és Előleg fizetve szűrési lehetőségekkel új, előlegvonatkozású kigyűjtések 
készíthetők az ablakba. 
 


