
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.6 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2016.5 verzió kiadása után 
 
 
Általános információk, alapadatok 
 

1. A jelen verzióban megváltozott a Súgó menü. 
 
A CCN rendszer általános programjait indítva, a Cobra.Conto.NET, a Cobra.Admin, a Cobra.Import és 
a Cobra.Export program menürendszere tartalmaz Súgó menüt. 
A Súgó menürendszeréből indítható menüpontok közül továbbra is, a Névjegy, Licenc és Hibanapló 
menüpontokon kívül a többi menüpont csak abban az esetben indítható, ha a géphez tartozik 
közvetlen internet elérés. 
A jelenleg érvénybe lépett átalakítás hatására változott mind a négy programhoz tartozó Súgó menü 
felépítése és tartalma. 
 

 
 

A mintán a Cobra.Conto.NET programhoz tartozó Súgó menü felépítése látható, ami a Számlázás 
felhasználói dokumentáció menüpont kivételével a Cobra.Admin, Cobra.Impor és Cobra.Export 
programokhoz tartozó Súgó menü felépítésével azonos. 
 

• A Súgó menühöz tartozó új menüpont a Számlázás Felhasználói dokumentáció. Ez a 
menüpont helyettesíti az előző verzióban a Súgó menü alatt közvetlenül csatlakozó szintén 
Súgó néven szerepeltetett menüpontot, amit indítva a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet által 
előírt Cobra Conto Net rendszerhez tartozó számlázó program leírást lehetett megnyitni. 
Az új Számlázás felhasználói dokumentáció menüpont biztosítja a rendelet által előírt Cobra 
Conto Net számlázó program leírás bővített változatának megnyitását és letölthetőségét PDF 
formátumban. 

• A Cobra.hu gyűjtő menü alatti CobraConto a weben menüpont új neve Cobra.hu. 

• Új menüpont a Cobra.hu gyűjtő menü alatt az Online súgó menüpont. 
A menüpont hatására a program interneten keresztül megnyitja a Cobra Conto NET 



rendszerhez tartozó általános HELP rendszert. A HELP rendszer feltöltöttsége még nem 
100%-os. A feltöltés folyamatosan bővül. 

• A Cobra.hu gyűjtő menü alatti Felhasználói fórum menüpont törlésre került. 

• A Cobra.hu gyűjtő menü alatti Hiba bejelentés menüpontot indítva a program internetes 
kapcsolatfelvételt indított a Cobra Computer Kft. Mantis bejegyzéseinek weblapjára. 
A változtatás alapján a menüpont hatására a program a számítógép operációs rendszeréhez 
rendszeresített levelező programot megnyitva e-mail ablakot nyit, az ablakba generálva a 
Cobra Computer e-mail címét, az e-mail tárgyát és a bejelentéshez szükséges azonosító 
adatokat. Az ablakban rögzítve a hibajelenséget és az e-mailhez kapcsolva a szükséges 
mellékleteket, az e-mail elküldhető. 

• Új menüpont a Cobra.hu gyűjtő menü alatt az Változások naplója menüpont. 
A menüpont hatására a program interneten keresztül megnyitja a Cobra Conto NET 
rendszerhez tartozó általános HELP rendszer CCN verziók és változás naplók lapját, ahonnan 
PDF formátumban letölthetők a kiadott verziókhoz tartozó változások leírása. 

• A Súgó menühöz tartozó többi menüpont változatlan. 
 
 

2. Bővült a Cobra.Admin program Licencek/Áttekintés menüpont hatására megnyíló ablak egy 
új oszloppal, ahol a program jelzi a licenc aktiváltságát, valamint az érvényesség kezdete 
dátum kiegészült az időpont adattal. 

 

 
 

3. Javítás 
 

- Ha megtörtént a licenc betöltése a Cobra.Admin program Licencek/Áttekintés menüpont 
segítségével, akkor csak a Cobra.Admin program újra indítása után lehetett elvégezni a licenc 
aktiválását. 

 
Készletkezelés 
 

1. Az Előkészített, Tervezett és Véglegesített raktári készletmozgások adatainak rögzítésére 
szolgáló ablakokban a tételsorokhoz két új mező lett rendszeresítve, ami lehetőséget biztosít 
a mozgásbizonylaton szerepeltetendő termékhez Másodlagos mennyiség és a másodlagos 
mennyiséghez tartozó Másodlagos mértékegység rögzítésére. 

 
A tételsor felbontását növelve két új mezővel, a mezőkhöz tartozó három címke megnevezése az 
átfedés elkerülése érdekében rövidítve került kiírásra a mező oszlop felett, és a teljes, rövidítés 
nélküli név csak buborék információként jeleníthető meg. 
 

 
 



A jelen ábrán egy bevételezési bizonylat üres tételsora és a tételsor mezőkhöz tartozó címkeszavak 
láthatóak. 
Az „M”-hez tartozó buborék információ Mértékegység. 
Az „M. mennyiség”-hez tartozó buborék információ Másodlagos mennyiség. 
Az „M.M.”-hoz tartozó buborék információ Másodlagos mértékegység. 
 
Ha a mozgásbizonylat tételsorába olyan termék lett beemelve, amelyik termékhez Megadható, vagy 
Kötelező megadni másodlagos mennyiséget, abba a tételsorba az M.M. mezőbe a program 
automatikusan beemeli a termék törzsadataként rögzített Másodlagos mértékegységet. 
A Másodlagos mennyiség értelmezése a jelen leírás Termék fejezetében szerepel. 
 
Ha alkalmazva van a raktári készletváltozások rögzítése során másodlagos mennyiség megadás, és 
Számlakészítésből és/vagy Értékesítésből történik raktármozgás generálás, akkor az adott Számla 
állományokhoz és/vagy értékesítési Teljesítés állományokhoz olyan készletmozgás kezelési 
beállításokat kell alkalmazni, hogy a Másodlagos mennyiségek megadása biztosítható legyen. 
 
Pénzügy 
 

1. Ha előfordulhat, hogy az ügyfelek kiegyenlíthetik a tartozásukat közvetlen bankpénztári 
befizetéssel, akkor beállítható, hogy a banki feldolgozása során a Tranzakció információk 
alatti Közleményben közölt adatok alapján megtörténjen az összepontozás. 

 
A beállítás alapállapotban nincs bekapcsolva. A bekapcsoláshoz a Cobra.Admin programot indítva, a 
Beállítások/Működés/Rendszer menüpont hatására megnyíló ablakban a 
Pénzügy.Bank.Pénztár.Befizetés.Pontozás megnevezésű Logikai kapcsolót „Igen”-re, (Érték=1-re) 
kell állítani. 
 

2. Bővült a bankokhoz kiválasztható banki kivonat import feldolgozó szoftver választék (Banki 
szoftver) a Spectra 6.02 szoftverrel. 

 
3. Javítás 

 
- Az Előkészített és Véglegesített vegyes tételek ablakban a Könyvelési réteg szűrő beállítások 

közül a Nem könyvelendő beállítás hatására a program kigyűjtött minden vegyes tételt, 
függetlenül attól, hogy a tétel a beállított réteg szerint könyvelendő, vagy nem könyvelendő. 
Javítva a hibát, az ablakban a Könyvelési réteg szűrő alapbeállítása üres beállítás lett, és az 
üres beállítás mellett gyűjt ki a program minden rögzített tételt, függetlenül a tételhez 
rögzített Könyvelési réteg beállítástól. 

 
Tárgyi eszköz 
 

Javítás 
 

- Ha egy selejtezett eszköz az ATV szerint még rendelkezett nettó értékkel, akkor a program 
engedte, hogy az eszközre értékcsökkenés számítás legyen indítva, és hatására az eszköz 
visszaállt a selejtezés előtti állapotra. 

 
 
 
 
 
 



Partner 
 
 Javítás 
 

- Ha nem aktivált országhoz volt közterület jelleg rögzítve, akkor egyszerűsített partneradat 
felvételt indítva, a program kilépett. 

- Ha a Cobra.Admin program Beállítások/Rendszer ablakában az Adat.Nyelv.Alapértelmezett 
beállítás át van írva „hu” nyelvről egy másik nyelvre, akkor egyszerűsített partneradat 
felvételt indítva a rögzítés hatására hibát jelzett a program, és a rögzítés nem történt meg. 

- A Partner adatok ablakban nem szűrt a program a beállított országhoz tartozó Közterület 
jellege adatokra. 

- Ha a Cobra.Admin program Beállítások/Rendszer ablakában a Partner.Felület.Típus beállítás 
egyszerűsítettre (telephely nélküli felület) van állítva, akkor a Partner ablakban az Azonosítók 

fül alatti laphoz tartozó  beállító gombra kattintás hatására a program kilépett. 
 
Termék 
 

1. Bővült a Termék törzsadatainak rögzítésére szolgáló ablak a Mértékegység fül alatti lapon, a 
termékhez tartozó Másodlagos mértékegység megadásának lehetőségével. 

 
A Másodlagos mértékegység alkalmazásához a Használat mező alap beállítása a Nincs beállítás. 
Ha egy termék készletmozgásának könyvelésekor a könyvelési mértékegységben megadott 
mennyiségen kívül, a könyvelt mennyiségtől független adatként másodlagos mértékegységben is 
megadható, vagy kötelező megadni a mozgás mennyiségét, akkor a termékhez a Másodlagos 
mértékegység kiválasztásán kívül a Használat mezőbe a Megadható vagy Kötelező beállítást kell 
rögzíteni. 
Kötelező beállítást alkalmazva a termékhez, a termék készletmozgásának végleges rögzítését nem 
engedi a program, a másodlagos mértékegységhez tartozó mennyiség megadása nélkül. 
 
Megjegyzés a másodlagos mértékegységben megadott mennyiség alkalmazásához: 

• A készletkönyvelési mértékegységben megadott mennyiség és a másodlagos 
mértékegységben megadott mennyiség között átszámolási arány adat nincs. 

• A másodlagos mértékegységben megadott mennyiségi adatok alapján készletnyilvántartást a 
program nem vezet. 

• A másodlagos mértékegységben megadott mennyiség adatokat a program a 
készletváltozáshoz tartozó egyéb információként tárolja. 

• A másodlagos mértékegység alkalmazásához egyedi lekérdezések írhatók. 
 
Munkalap 
 
 Javítás 
 

- A nem egyszerűsített előkészített és véglegesített munkalapok ablakokban a Shift+Esc nem 
szakította meg a Megnyitás sorban műveletet. 

 
Beszerzés 
 

Javítás 
 

- A Kimenő rendelés Ügyfél címe fül alatti lapon az Ország felirat hatására nem az Országok 
ablak, hanem a Pénznemek ablak nyílt meg. 



 
Értékesítés 
 
 Javítás 
 

- A bizonylatokhoz tartozó Ügyfél cím lapokon az Ország felirat hatására nem az Országok 
ablak nyílt meg, hanem a Pénznemek ablak. 

 
Lekérdezés építő 
 

Javítás 
 

- A Hierarchikus adattábla típusú lekérdezésnél a "Másolás vágólapra" művelet nem 
működött. 

 


