
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.3 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2016.2 verzió kiadása után 
 
 
Általános információk 
 
Általános, több menüpontot érintő az E-mail küldés ellenőrzés ablak változása. 

Az alábbi menüpontokból továbbra is  funkciós gomb hatására nyitható meg az 
E-mail küldés ellenőrzés ablak: 
Pénzügy/Listák/Számla egyenleg listák/Fizetés felszólító email 
Munkalap/Egyszerűsített munkalapok/Előkészített munkalapok 
Munkalap/Munkalapok/Előkészített munkalapok 
Munkalap/Munkalapok/Véglegesített munkalapok 
A megnyíló ablakban változás, hogy bővült az E-mail típus lenyitható típusválasztó mezővel, ahol az 
alapbeállítás igazodik ahhoz az ablakhoz, ahonnan az Email ellenőrzés indítása történt. 
Így alapállapotban a megnyitott ellenőrzés ablakban azokat az email-eket sorolja fel a program, 
amelyek indítása az adott ablakból történt és elküldésük sikertelen volt, vagy folyamatban van. 
 

 
 
A mintán látható Email küldés ellenőrzése ablak a Fizetés felszólítás (email) ablakból megnyitható 
változat. 
Azokban az ablakokban, ahol a mintán látható email ellenőrző ablak indítható, típusválasztással a 
CCN rendszerből indított minden email ellenőrizhető. 
 
Számlakészítés 
 
 Javítás 
 

- Számla kiállításhoz alkalmazott sablon Ügylet beállítása helyett mindig az állományhoz 
beállított alapértelmezett Ügylet beállítás érvényesült. 

 
Készletkezelés 
 
 Javítás 
 

- Többtételes bevételi raktárbizonylaton előfordult, hogy filléres eltérés mutatkozott a 
Bizonylatérték összesen és a Bizonylatérték könyvelési devizában adatok között. 

 



Pénzügy 
 

1. Új gyűjtőmenü bevezetése Késedelmi kamat és költségátalány néven 
 

 
 
A gyűjtőmenü alatt található meg a korábban Pénzügy közvetlen Késedelmi kamat felszámítása és 
Késedelmes partnerek menüpont, valamint két új fejlesztésű menüpont, a Lemondó nyilatkozat 
késedelmi költségátalányról, és a Beszállítói lemondó nyilatkozat késedelmi költségátalányról 
menüpontok. 
 
A két új menüponthoz új nyomtatási formátumok tartoznak. 
Mindkét menüpont hatására megnyíló ablakba azon számlákra készít a program kigyűjtést, amely 
számlák esetében a fizetési határidő nincs betartva. 
 
Minkét esetben kimaradnak a kigyűjtésből azoknak a partnereknek a számlái, amelyik partnerekhez 
partner törzsadatként be van állítva, az Egyéb adatok lapon a Késedelmi költségátalány felszámítása 
paraméter. 
Értelemszerűen, a vevő részére cégszerűen aláírva megküldhető a szabályos lemondó nyilatkozat, 
amit a program már dátummal ellátva nyomtat. 
A szállító részére viszont egy dátumozás nélküli, a szállító által aláírandó és visszaküldendő lemondó 
nyilatkozat nyomtatható. 
A nyomtatott lemondó nyilatkozat akkor lesz teljes és jogszerű, ha az érintett partnerhez rögzítve van 
a törzsadat Egyéb adatok lapján Adószám azonosító. 
 

 
 
A mintán látható egy CCN teszt rendszerben a Belföldi számlák 2015 állományban nyilvántartott 
azon számlák kigyűjtése, ahol nem volt betartva a fizetési határidő. 



Mint látható, Adóév beállítással Vevő napló (állomány) szinten végezhető szűrés. 
 
A nyomtatáshoz beállítható Jobb vagy Bal boríték ablakos nyomtatás, és Boríték ablak nélküli 
nyomtatás. 
A nyomtatással párhuzamosan a kigyűjtés XLSX kiterjesztésű fájlba exportálható. 
Az ablakba kigyűjtött számlák adatait a program partnerenként egy lemondó nyilatkozatba gyűjtve 
nyomtatja. 
 
Az ablakban kijelölt számla megnyitható, és a számlához tartozó partnerhez az Egyéb adatok lapon a 
Késedelmi költségátalány felszámítása paramétert utólag beállítva és rögzítve, visszalépés után a 
kigyűjtés frissül az új beállításhoz igazodva. 
 

2. Bővült a Karbantartás/Évnyitás/ÁFA bevallás ütemezése ablakból Új adat vagy Megnyitás 
hatására megnyíló ablak az Összesítő nyilatkozat (EU) nyomtatvány kód kiválasztás 
lehetőségével, valamint a kiválasztható nyomtatvány mezőkbe a kód kiválasztási lehetőségek 
a 2016. évre érvényes nyomtatványkódokkal. 

 

 
 
Megjegyzés: Az új 1665 nyomtatványhoz tartozó ÁFA bevallás összerendelés elkészítését segítő új 
funkció leírása a Törzsadatok fejezet 2. pontban olvasható. 
 

3. Javítás 
 

- Ha vevő, vagy szállító tételre a bankban már volt részkiegyenlítés, aminek a forrástípusa nem 
átutalás volt, hanem például Csoportos átutalás, akkor a vevő vagy szállító tétel 
megtekintése során az Ütemezések, Kiegyenlítések fül alatti lap megnyitásának hatására 
hibaüzenetet jelenített meg a program. 

- A skontó kiegyenlítési lehetőséggel rögzített ki nem egyenlített számlákat az évnyitás során 
skontó paraméterek nélkül emelte át a program az új adóév nyitott tételek állományába. 

 



Partner 
 
 Javítás 
 

- Egyszerűsített partner browser beállítást alkalmazva (egy telephelyes beállítás), Új partner 
felvételt indítva, a program kilépett. 

 
Iktatás 
 
 Javítás 
 

- Ha évnyitást követően előző évi érkeztetési állományból is történt iktatótömbbe áthelyezés, 
akkor a cél iktatótömbben sorszámduplázás következett be. 

 
Munkalap 
 

1. Új fejlesztés az Egyszerűsített véglegesen rögzített munkalap elküldése e-mail mellékletként 
a munkát végző munkatárs részére. 
A fejlesztés végrehajtásával párhuzamosan, megváltozott a kereső ablakban az e-mail 
vonatkozású funkciós gombok elrendezése, és az e-mail ellenőrzés. 

 
A munkalap küldés előkészítése 
 
Bővült a Törzsadatok/Cég/Email beállítások/Paraméterek menüpont hatására megnyitható E-mail 
sablonok ablakban az Új sablon elkészítéséhez megnyitható ablak a Munkalap küldés Típussal. 
 

 
 
A Munkalap küldés típussal rögzített sablonhoz a szükséges Nyelvi verzióba rögzíthető az email 
nyelvi sablon. 



 
A Karbantartás/Munkavégzők menüpont hatására megnyíló ablakban, azokhoz a dolgozókhoz 
érvényes email cím kell, hogy tartozzon, amely dolgozók részére a munkalap e-mail mellékletként 
kerül elküldésre. 
 
Változtatások az Egyszerűsített munkalapok/Véglegesített munkalapok menüpont hatására 
megnyíló ablakban. 
 

 
 
Az ablakban új lenyitható funkciós gomb az E-mail gomb. 
Lenyitva választhatóvá válnak a kijelölt munkalappal kapcsolatban indítható email vonatkozású 
funkciók. 
 
Megrendelő küldése hatására Munkalap megrendelés küldés típusú email indítható a megrendelő 
részére. 
Munkalap küldése munkavégzőnek hatására Munkalap küldés típusú email indítható a munkavégző 
részére. 
Munkalaphoz tartozó e-mailek hatására megnyílik az Email küldés ellenőrzés ablak, az ablakban 
felsorolva a kijelölt munkalaphoz tartozó e-maileket, a státusz (S) mezőben jelölve, hogy elküldött, 
küldésre vár, küldés alatt van, vagy valamilyen hiba fellépése miatt az email sikertelenül küldött. 
 

 
 
Az ablakból a Sikertelen email küldések újraindíthatók. 
 

2. Javítás 
 

- A V2016.2 verzióban új sablont készítve, a rögzítés után az új sablon nem volt kiválasztható. 
 



Törzsadatok 
 

1. A Cég/Adóhatósági kapcsolat/Számlázó program bejelentése menüpont hatására megnyíló 
ablakból exportálható bejelentés nyomtatványverzió kód átállítása a NAV által kiadott új 
verziószámra megtörtént. 

 
2. Bővült a Cég/Adóhatósági kapcsolat/ÁFA bevallás összerendelés menüpont hatására 

megnyíló ablak a  funkciós gombbal. 
 
A funkciós gomb hatására a program az előző évben érvényes összerendelést az új évre megnyitott 
ÁFA típusokkal átmásolja a kiválasztott év összerendelés állományába. 
Ha történt már ÁFA bevallás összerendelés rögzítés az új évre, akkor az előre rögzített 
összerendeléseket a program változatlanul hagyja. 
Ha a másolás előtt az új évbe rögzített összerendelés tételek között van olyan, amelyik ÁFA típus, 
ÁFA kulcs és bevallási Sor adat tekintetében a másolandó összerendeléssel azonos, azt az 
összerendelést a program nem másolja. 
 

 
 
A másolás végrehajtása után az új összerendelés szükség szerint módosítható. 
 
 


