
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.9 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2016.8 SP1 verzió kiadása után 
 
Alapadatok, törzsadatok, általános információk 
 

1. Bővült a Törzsadatok/Cég/ÁFA kulcsok menü hatására megnyíló ablak adatbeviteli ablaka 
nyelvenkénti Megjegyzés adat megadásának lehetőségével. 

 

 
 

Az ÁFA kulcshoz nyelvenként Megjegyzés rögzíthető. A Megjegyzés hossza nincs korlátozva. 
 

2. Javítás 
 

- Új adóév létrehozásakor a Pénzforgalmi ÁFA átvezetés beállítást alapértelmezettnek 
tekintette a program. 

 
Számlakészítés 
 

1. Bővült az Előkészített és Véglegesített számlák kereső ablak bizonylat Jellemző szűrési 
lehetőséggel. 

 
2. Ha történt az ÁFA kulcshoz törzsadatként Megjegyzés rögzítve, akkor az ÁFA kulcshoz 

tartozó nyelvenkénti Megjegyzést a program az Alap számlaformátumot választva a 
nyomtatott számla ÁFA összesítés részében az ÁFA kulcshoz tartozó sor után, a számlán 
alkalmazott nyelvhez igazodva nyomtatja. 

 
3. A jelen verzióval kezdődően, ha a kiállított számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, akkor 

nem kell a számla Tételsor kiegészítő adatok rész Megjegyzés mezőben rögzíteni „A számla 
közvetített szolgáltatást tartalmaz” szöveget. 
Továbbiakban a tételhez a Közvetített szolgáltatás mezőt jelölve, a számla nyomtatására 
Alap számlaformátumot választva, automatikusan nyomtatódik, hogy „A számla közvetített 
szolgáltatást tartalmaz”. 

 



Készletkezelés 
 

1. Bővült a modul a Datalogic MemorX3 mobil adatgyűjtő készülék felhasználásának 
lehetőségével. 

 
Az adatgyűjtő készülék alkalmazásához CobraAdmin programot indítva, a 
Beállítások/Működés/Rendszer menü hatására megnyíló ablakban a 
Készletkezelés.Adatgyűjtő.Típus megnevezéshez a készülék típusához tartozó kódot kell kiválasztani. 
 

2. Javítás 
 

- Készlet bevételezésekor előfordult, hogy véglegesítéskor üres string rögzítődött a 
bevételezett tételhez, és hatására a bevételezést a program a kigyűjtésekben egyedileg 
azonosított készletként mutatta ki. 

 
Gyártás 
 
 Javítás 
 

- Az Egyszerűsített gyártási műveletek ablakban nem érvényesült a 100-as korlát feloldása 
művelet. 

 
Pénzügy 
 

1. Bővült az ÁFA bevallás kigyűjtés ütemezés alapján ablak a Korábbi kigyűjtés archiválása 
beállítás lehetőségével. 

 

 
 

A mező alapállapotban jelölt. 
Archiválva a korábbi kigyűjtést, önállóan tárolódik minden kigyűjtés, és az így létrehozott archív 
kigyűjtések egyedi lekérdezések segítségével egymással, illetve a végleges kigyűjtéssel 
összehasonlíthatók. 
 

2. Javítás 
 

- Kompenzációt indítva, a kigyűjtést követő vevő vagy szállító tétel törlés és újra beemelés 
program kilépést eredményezett. 

 
Főkönyv 
 
 Javítás 
 

- A Kartonok/Gyűjtőkarton kigyűjtésen kiválasztott gyűjtőre indított kigyűjtés automatikusan 
nem számlaszám rendezettségben jelent meg a kigyűjtési ablakban. 

 



Mérleg 
 

1. A mérleg nyomtatására új formátum is választható Mérleg (fekvő formátum) néven. Az új 
formátum nagyobb helyet biztosít az érték adatok nyomtatásához. 

 
Iktatás 
 
 Javítás 
 

- Kimenő iratot iktatva egy több telephellyel rendelkező partner részére, a program a partner 
beemelésekor kilépett. 

 
Munkalap 
 

1. Kiegészült a munkalap küldés E-mail nyelvi sablon a munkalaphoz tartozó adatok beépítési 
lehetőségével. 

 

 
 

Az e-mail Szövegtörzs szerkesztése során a kurzor helyére a Beszúrás művelet előtti lenyitható 
menüből a kiválasztott megnevezéshez tartozó adat kerül az e-mail mellékletként küldendő 
munkalapról. Ha a szövegtörzsből törölni kell egy adat címszavát, akkor kijelölve a Delete billentyű 
hatására törlődik. 
 
Értékesítés 
 
 Javítás 
 

- Ha a rendelt mennyiség megadása három tizedessel történt, akkor az ütemezett mennyiséget 
két tizedesre kerekítette a program. 

- A program nem vette figyelembe a Megrendelés visszaigazolás nyomtatványhoz rögzített 
nyelvi változatot. 

 
 



Vezetői információs rendszer 
 

1. Új menüponttal bővült a Vezetői információs rendszer CashForecast néven. 
 
Az új menüpont lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetét reprezentáló 
kigyűjtés és a vállalkozás beszerzési és értékesítési végleges megrendelésinek pénzügyi vonzata 
összevontan és részletekben is, tételes kigyűjtésekkel alátámasztva elemezhető legyen. 
A menüponthoz alkalmazott szűrő- és méret beállítások elmenthetők, és egy beállítás jelölhető 
Alapértelmezett beállításként. 
A menüpont alapján készíthető kigyűjtéshez bevezetésre került a Várható pénzügyi teljesülés 
fogalma. 
A Várható pénzügyi teljesülés dátuma megadható a kimenő/bejövő számlákhoz valamint a végleges 
beszerzési és értékesítési rendelésekhez. 
Ha a mező tartalmaz adatot, akkor a program a kigyűjtés során a mezőbe rögzített várható pénzügyi 
teljesülést veszi figyelembe, és figyelmen kívül hagyja a bizonylathoz megadott teljesítési határidőt. 
Több részletben történő teljesítés esetén, ha van rögzítve dátum a Várható pénzügyi teljesülés 
mezőbe akkor a CashForecast tábla kigyűjtéséhez, a program az összes részlet határidejeként a 
megadott dátumot veszi figyelembe. 
 
A CashForecast ablakban a jövőbeni időszakra kigyűjtött adatok megjelenítésére választható a napi, 
heti, havi, negyedéves vagy éves bontás. 
A következő ábrán látható szűrőbeállítást alkalmazva, mintaként megtekinthető egy demó adatbázis 
adatai alapján készített kigyűjtés. 
Az Export gomb hatására megnyíló ablakból a kigyűjtés XLSX kiterjesztésű fájlba mentése indítható. 
Az ablakban a Diagram fülre átváltva, a program a kigyűjtés alatt vonaldiagramot jelenít meg. 
A vonaldiagram a kigyűjtés Összesen sorába összesített adatok alakulását grafikusan ábrázolja. 
 

 
 

Az elkészített kigyűjtéshez kapcsolódva külön ablakban megjeleníthetők az egyes típushoz kigyűjtött 
adatsor kiválasztott adatához tartozó tételek. 
Például a mintából kiválasztva az Időszak előtti bejövő számlák sorához tartozó egyik mezőt, a 
mezőre kétszer kattintva megnyílik az ősszeg tételes felsorolását tartalmazó ablak. 
A felsorolásban a szűrőben megadott Időszak kezdő dátuma előtti fizetési határidővel rendelkező 
kiegyenlítetlen bejövő számlák láthatók. 



 

 
 

Ha a kigyűjtés indítása előtt történt gyűjtő kategória kiválasztás, akkor a kigyűjtésben látható 
tételsorhoz a Gyűjtő oszlopban megjeleníti a program, ha történt a tételsorhoz tartozó bizonylat 
fejgyűjtőjeként a kategóriához tartozó gyűjtő hozzárendelés. 
A megjelenített tételek megnyithatók, és szükséges jogosultság esetén módosíthatók. 
Például ha a megnyitott kiegyenlítetlen tétel teljesítési határideje a szűrő feltételként megadott 
kezdő dátum időpontjában már lejárt, de ismert a kezdő dátum utáni új időpont, mint várható 
pénzügyi teljesülés, akkor az a dátum a megnyitott tételhez rögzíthető. 
Módosítás után az induló ablakban végrehajtott frissítés hatására a kigyűjtés a módosításhoz 
igazodva frissül. 
 


