
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.1 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2016.9 SP1 verzió kiadása után 
 
Alapadatok, törzsadatok, általános információk 
 
 Javítás 
 

- Új adóév létrehozásakor, ha a paraméterezés az előző évi paraméter beállítások importja 
nélkül történt, akkor a program hibát jelzett, és a rögzítést nem hajtotta végre. 

 
Számlakészítés 
 

1. Új ingyenesen letölthető lekérdezés érhető el: Értékesítési és árrés adatok számlák alapján 
 
A részletes leírás a lekérdezés letöltéséhez és alkalmazásához megtalálható a CobraConto.Net 
Súgó/Cobra.hu/Online súgó menüpontot indítva. 
A menüpont hatására a számítógép internetes böngészőjében megnyílik a help.cobra.hu ablak, 
megjelenítve egy Tartalomjegyzéket. 

A jegyzékben rákattintva az N. Lekérdezés építő fejezet előtti  jelre, választhatóvá válnak a 
fejezethez tartozó alcímek.  
 

 
 

A címekre kattintva megnyithatók a címhez tartozó leírások. 
 

2. Bővült az Előkészített és Végleges számlák kereső ablak szűrő beállítás Jellemző (bizonylat 
jellemző) megadás lehetőségével. 

 
Pénzügy 
 

Javítás 
 

- Vegyes naplóba kompenzációhoz kigyűjtött tételek közül bizonylattörlés hatására előfordult, 
hogy a program kilépett. 

 
Iktatás 
 

1. Bővültek az Iktatás beviteli ablakok a Postázási adatok fül és a Hivatkozások fül alatti lap 
mellett a Gyűjtők fül alatti lappal. 

 



 
 

2. Javítás 
 

- Az Iktatási adatok/Érkeztetés kereső ablakban esetenként előfordult, hogy kijelölt tétel 
megnyitás hatására a program „oszlop átméretezés” hibajelzést rögzítve kilépett. 

- Iktatás felvételezés alkalmával új partnert rögzítve, program kilépett. 
 
Beszerzés 
 

1. Lehetővé vált, hogy a program a kimenő rendelések státuszállítását ne a teljesített 
mennyiségek alapján, hanem a teljesített érték alapján végezze. 

 
A teljesített érték alapján történő státusz állításhoz a paraméterezést állomány szinten kell elvégezni 
a Teljesítés státusz állítás érték szerint mező jelölésével. A Kimenő rendelés állományok kereső 
ablakban egy új oszlopban (fejléce: Telj.Ért.) az állomány sorában megjeleníti a program a paraméter 
beállítást. 
 

 
 

2. Bővült az Előkészített és Végleges Kimenő rendelések kereső ablak szűrő beállítása Gyűjtő 
megadás lehetőségével. 

 
Az mezőbe megadott gyűjtő alapján a program a kereső ablakba minden olyan kimenő rendelést 
kigyűjt, amelyikben akár fejgyűjtőként, akár tételgyűjtőként előfordul a megadott gyűjtő. 
 
 
 
 



Vezetői információs rendszer 
 

1. Bővült a Gyűjtő előfordulás ablak az Iktatásban megadott gyűjtő előfordulás kigyűjtés 
lehetőségével. 

 
2. Javítás 

 
- Ha a kimenő/bejövő rendelésben több teljesítési időpontra azonos összegű teljesítés van 

rögzítve, és a „várható pénzügyi teljesülés” mező kitöltött, akkor a CashForecast 
kigyűjtésben úgy az időszak előtti összegekből, mint a hátralévő teljesítendő összegekből 
csak egy összeget gyűjtött ki a program. 

 
 


