
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.8 VERZIÓ SP1 változathoz 

 

Változások és kiegészítések a V2015.8 verzió kiadása után 
 

 

Számlakészítés 

 

Az Egyszerűsített számlakészítés során nem volt tallózható a Partner Keresés és Irányítószám mező 

és nem nyílt meg a Partner felvételi ablak. 

 

Tárgyi eszköz 

 

Megváltozott a tárgyi eszköz nyilvántartási rendszerhez tartozó menürendszer. 

 

A változtatások az alábbiakban foglalhatók össze. 

 

1. Feleslegessé vált menüpontok törlése 

 

- A Karbantartás/Főkönyvi esemény besorolás menüpont kizárólagos szerepe az volt, hogy 

speciális törzsadatokat biztosítson egy egyedi adatszolgáltatás elkészítéséhez, aminek a 

szükségessége 2013.12.31-el megszűnt. 

- A Listák/Befektetési tükör alábontással menüpontból indítható kigyűjtés az előbbi 

mondatban említett egyedi adatszolgáltatáshoz biztosított adatokat. 

A kigyűjtés abban az esetben volt értelmezhető, ha a Főkönyvi esemény besorolás 

menüpontban rögzített Főkönyvi esemény alábontást alkalmazva, megtörtént a megfelelő 

alábontás hozzárendelése a kiválasztott főkönyvi eseményhez. 

- A Karbantartás/Import nettó korrekció, Adótrv. szerinti écs karbantartás és Terven felüli 

leírás/Selejtezés karbantartás menüpontok ideiglenes menüpontként funkcionált. 

A három menüpont a CCW Tárgyi eszköz nyilvántartásról, a CCN Tárgyi eszköz nyilvántartásra 

átállás során bekövetkezett eszköz nettó érték eltérés, adótörvény szerinti écs érték eltérés 

valamint a két nyilvántartás között terven felüli leírás és selejtezés különböző kezelésének 

korrigálására szolgált. 

 

2. Áttekinthetőbb menü rendszerfelépítés létrehozása 

 

A menüpontokból indítható funkciók változatlanok, csak a rendszer áttekinthetősége változott. Egyes 

esetekben a menüpont neve annyiban változott, hogy az jobban igazodjon a menüpontból indítható 

funkció meghatározásához. 

 

A modulhoz tartozó közvetlen menüpontok: 



 
 

- Az Eszközök menüpontból indítható Új eszköz felvételére, és egyedi adatainak módosítására 

alkalmas Eszköz keresés ablak közvetlen menüpont lett. 

 

Új önálló gyűjtőmenü a Csoportos műveletek menüpont. 

Ide kerültek a több eszközhöz egy lépésben végrehajtható műveletek végzésére alkalmas 

menüpontok. 

 
 

- Az Eszköz kezelése gyűjtőmenü alól az Értékcsökkenés kezelés, valamint az Eszközök 

áthelyezése menüpont átkerült közvetlen menüpontként a Csoportos műveletek 

gyűjtőmenü alá. 

- A Karbantartás gyűjtőmenü alól szintén közvetlen menüpontként átkerült a Tartozékok 

áthelyezése, a Tárolási hely hozzárendelés és Leltárfelelős hozzárendelés menüpont a 

Csoportos műveletek gyűjtőmenü alá. 

- A Karbantartás menüpont alatti Selejtezés karbantartás gyűjtőmenü, a hozzátartozó két 

menüponttal együtt, Selejtezés gyűjtőmenü néven átkerült a Csoportos műveletek 

gyűjtőmenü alá. A kapcsolódó két menüpont közül a Csoportos selejtezés értelemszerűen 

Leírt eszközök selejtezése névre változott. 

- A Karbantartás menüpont alatti Eszközök törlése gyűjtőmenü, a hozzátartozó két 

menüponttal együtt, átkerült a Csoportos műveletek gyűjtőmenü alá. A kapcsolódó két 

menüpont értelemszerűen Állomány eszközeinek törlése és Eszközök törlése névre 

változott. 

- A Csoportos műveletek gyűjtőmenühöz létrehozott új gyűjtőmenü a Főkönyvi könyvelés 

menüpont. A gyűjtőmenühöz tartozó Könyveletlen mozgások könyvelése, és Eszköz 

mozgások újrakönyvelése menüpontok a Karbantartás gyűjtőmenü alól kerültek 

áthelyezésre. 

 



A Fejlesztési tartalék kezelés gyűjtőmenü és a hozzátartozó menüpontok változatlanok. 

 

Új önálló gyűjtőmenü a Lekérdezések menüpont. 

Azok a menüpontok, amelyek hatására megnyíló ablakba különböző ellenőrzési javítási céllal 

indíthatók lekérdezések. 

 
 

Mind a négy menüpont, ami a Lekérdezések gyűjtőmenübe került, a Karbantartás gyűjtőmenü alól 

került áthelyezésre a menürendszer jobb áttekinthetősége érdekében. 

 

Részben a jobb áttekinthetőség és esetenként a kifejezőbb elnevezés érdekében történt kismértékű 

változás a Listák gyűjtőmenühöz tartozó menüpontok elrendezésében és esettenként elnevezésében. 

 
 

- Eszköz listák gyűjtőmenü alá került a tételes kimutatás készítését biztosító Eszköz tételes 

lista, Eszköz tételes lista státusz bontásban, az Eszköz karton és az Értékcsökkenés 

kalkuláció lista. 

- A Főkönyvi feladás gyűjtőmenü megnevezése Főkönyvi események könyvelési adatai 

megnevezésre változott, változatlanul tartalmazva a hozzátartozó menüpontokat. 

- A Listák gyűjtőmenü alá tartozó többi menüpont változatlan. 

 

A Karbantartás gyűjtőmenü alatt azok a menüpontok maradtak, amelyek indítása ritkábban 

szükséges, valamint törzsadat jellegű adatok megadására, paraméterek beállítására szolgálnak. 

 
 


