
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.3 VERZIÓ SP2 változathoz 

 

Változások és kiegészítések a V2016.3 verzió SP1 kiadása után 
 

 

 

Pénzügy 

 

1. A 2016 adóév bevallási időszakhoz készített Közösségi forgalom ÁFA bevallás ablakban az 

export fájl útvonala csak beírással volt lehetséges. Javítva az Export fájl mező tallózható. 

 

2. Ha a Karbantartás/Állományok felügyelete/Pénztárak ablakból megnyitott devizás pénztár 

rögzítése Állomány újrakönyvelés beállítással történt, és a nagymennyiségű adat miatt a 

művelet végrehajtása többet igényelt 30 másodpercnél, akkor a folyamat időtúllépést jelezve 

leállt. 

 

3. A program elfogadta, ha devizás bankba könyvelés alkalmával a Jóváírás irányú tranzakcióhoz 

elmaradt az árfolyam megadása. 

A javítás hatására devizás bankba a program nem engedi rögzíteni a tételt, Jóváírás 

tranzakcióhoz tartozó árfolyam megadása nélkül. 

 

4. A „Lemondó nyilatkozat késedelmi költségátalányról” menüpontokhoz bővült a partnerszűrés 

és változott a nyilatkozat készítése során felhasználásra kerülő partner adószám használat. 

 

- Azokhoz a partnerekhez tartozó késedelmes fizetéseket nem gyűjti ki a program, amelyik 

partnerekhez nincs beállítva Partner törzsadatként, hogy Rendelkezik adószámmal. 

- Ha be van állítva a partnerhez, hogy rendelkezik adószámmal, de részére nincs kitöltve 

Adószám, de van a partner részére rögzítve Közösségi adószám, akkor a program azt tekinti 

adószámnak. 

 

Készletkezelő 

 

1. Ha a szállítólevél kiállítása során a kitöltendő mezőkbe a belépés a TAB billentyűvel lépkedve 

történt, akkor a Szállítólevél fül alatti lapon a Keresés mezőbe belépve, a névbeírás után 

tallózva, majd a partner adatsor megjelenése után Entert ütve, a program kilépett. 

 

2. Ha egy leltárhoz készített leltárfelvétel betöltése Tétel import funkciót alkalmazva történt, 

akkor a program nem konvertálható érvénytelen adattípusra hivatkozva nem hajtotta végre 

az importot. 

 

3. Hibához vezetett Tétel importot alkalmazva az Adatgyűjtőről letöltés, ha a mennyiség 

megadása tizedes számmal történt. 

 



Az adatkonverzió pontos meghatározása érdekében minden olyan menüpont, ahol Tétel import 

biztosíthatja a tételsorokat, a Tétel import funkciós gombot megnyitva, kiegészült a Beállítások 

menüponttal. 

 
A Beállítások menüpont hatására megnyíló ablakban be lehet állítani a tételsorokhoz tartozó olyan 

importált adatokhoz az alkalmazott tizedesjelet és az ezres tagolás jelét, ahol az előfordulhat 

(Mennyiség, Egységár). 

A beállítás a különböző menüpontokhoz (bevételezés, kiadás, leltárfelvételi ív, stb.) tartozó módon 

lehet különböző, mert menüpontonként egyedileg tárolódik. 

 
A mezőket üresen hagyva a Windows alapértelmezett jelek érvényesülnek. 

A folyamatos, ezres elválasztó jel nélkül megadott számok esetében függetlenül attól, hogy van a 

Beállítások ablakban megadva Ezres elválasztó jel vagy nincs, a program helyesen értelmezi az 

adatot. 

Minden menüponthoz tartozó Beállítás ablakban azok a mezők aktívak, amely mezők oszlop 

adatként előfordulhatnak. 

A Hasonlóak egyesítése beállítás, mint felajánlott a Beállítások ablakban rögzíthető. 

 

Iktatás 

 

Az iktatott tételeknél előfordult, hogy ugyanazt a sorszámot osztotta ki a program. 

 


