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Változások a V2018.1.1 verzió kiadása után 

1. 

CobraConto.Net alkalmazás 

Számlakészítés 

Javítás: Számlakészítéskor import esetén (számla, szállítólevél, teljesítés igazolás) a teljesítés és áfa dátumok szerinti 

árfolyam (deviza számla esetén) nem volt megfelelő, ez javítva lett.  

Feladatkezelés 

Funkció módosulás: Visszakerült a Kiadott feladatok között az új adat (új kiadott feladat) létrehozásának lehetősége. 

Iktatás 

Funkció bővülés: A bejövő számla érkeztetésben a kiosztott feladatok között állítható lett, hogy az elutasítás esetén 

indoklás szükséges-e. A Cobra.Admin – Rendszer, Feladat.Elutasítás.MegjegyzésKötelező sorral megadható a 

kötelező indoklás beállítása. 

Pénzügy 

Javítás: Egyes esetekben, ha tört összegű volt az Áfa tartalom, a program nem megfelelően kerekített, ez javításra 

került. 

Javítás: Az Cobra.Admin-ban a felhasználóhoz rendelt "Szállítói bizonylat véglegesítés" funkció jogosultság 

kikapcsolása nem működött, ez javításra került. 

Javítás: Kimenő számlák / Csoportos véglegesítés és törlés ablakok szűrője nem megfelelően működött, javítva lett. 

Munkalap 

Funkció módosulás: Ügyfél eszközök felvitelekor a munkalapra, ha már ki van töltve a partner, tallózáskor a partner 

mező kitöltődik így már csak az adott partnerhez tartozó eszközök jönnek fel a listán. 

Értékesítés 

Funkció bővítés: A teljesítés állomány karbantartásban beállítható, hogy kezel-e a teljesítés átvevő raktárt. Ha az 

adott állományban ez engedélyezett, és a partnernél megadott teljesítést átvevő raktár funkció élő (tehát ha 

megadott szállítási címet, és ez be is van állítva a partnernél), akkor raktárközi átadást generál. Amennyiben ez nincs 

kipipálva, akkor nem raktárközi átadás generálódik. 

Funkció bővítés: Az értékesítés terméktallózó ablakában két új oszlop került bevezetésre, tervezett bevételezés 

mozgások összesen és tervezett kiadás mozgások összesen. Ezek termékenként a tervezett raktári mozgásokban 

fellelt mennyiséget összesítik. 

Javítás: Árajánlat tételsor ár összesítési probléma adódhatott, ez javításra került. 
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Termék 

Javítás: Termék adatlapon a kategória besorolás nem megfelelően működött, új kategória rögzítés vagy 

módosításakor a program kilépett. Ez javításra került. 

Javítás: Termék adatlapon a Megnevezés/Leírás szekcióban az Új adat gombot megnyomva a program összeomlott, 

ez javításra került. 

Készletkezelés 

Javítás: Bevételezés dialog (rögzített tételeknél): Bizonyos esetekben a dialog megnyitásakor az árfolyamok 

felülíródhattak az árfolyamtábla adataival amennyiben a bizonylat devizája vagy Instrastat devizája eltér a 

könyvvezetési devizától. Ez javításra került. 

Javítás: A Cobra.Admin-ban a felhasználóhoz rendelt "Raktári bizonylat véglegesítés" funkció jogosultság 

kikapcsolása hatástalan volt, ez javításra került. 

Törzsadat 

Funkció bővítés: Főkönyvi számlák előző évi kapcsolata szerkeszthető lett. Szülő számlaszámhoz hasonlóan, ki lett 

vezetve az előző évi számla kapcsolat a felületre.  

Funkció bővítés: Gyűjtő tallózáskor a gyűjtőket az érvényességi dátum alapján jeleníti meg. Ez automatikusan 

kitöltődik vagy a modul dátummal vagy az adott bizonylaton megadott dátummal. 

Általános 

Funkció bővülés: A Csatolmányok hozzáadása, módosítása és törlése a változás naplóba nem készített bejegyzést. A 

Forrás bizonylat változás naplójába (F3) ezentúl benne lesznek a csatolmányokon végrehajtott változtatások is. 

Partner 

Javítás: Partner adatlapon a Pénzügyi beállításokban a megadott Késedelmi kamat törlés gomb nem működött, ez 

javításra került. 

Javítás: Partner adatlapon a Kategória besorolás új adat rögzítése nem működött megfelelően, ez javításra került. 

Javítás: Partner adatlapon az adatváltozás napló nem működött megfelelően, ez javításra került. 

Vezetői információs rendszer 

Funkció módosulás: Beszerzési és értékesítési rendelések mellett a beszerzési és értékesítési teljesítések is 

megjelennek amíg nincs számla kapcsolatuk. 

Rendelés soron akkor látszik összeg, ha végleges a rendelés és nincs teljesítve. Teljesítés soron akkor látszik összeg, 

ha nincs számla kapcsolata. Ha véglegesített számla kapcsolódik a teljesítéshez akkor az a megfelelő bejövő/kimenő 

számla soron fog megjelenni és a teljesítések sorról eltűnik. A szűrők között megjelenik a beszerzési és értékesítési 

teljesítés állomány.  


