
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.3 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.2 verzió kiadása után

CobraConto.Net alkalmazás

Beszerzés

Javítás: Az  ajánlatkérések  menüpontban,  annak a  cégnek  aminek már  több ajánlat  let készítve,  minden cikket
annyiszor nyomtatot az ajánlat, ahány ajánlat már volt az adot cégnek. Ez javításra került és már csak a megfelelő
számú sorokat, cikkeket tartalmazza az ajánlat. Riport frissítése szükséges.

Javítás: Beszerzés  megrendelő  levélen,  ha  a  gyűjtő  feltüntetése  engedélyezve  van,  nem  megfelelően  hozta  a
gyűjtőket a tételeknél soronként. Javításra kerültek a hibák. Riport frissítése szükséges.

Törzsadatok, Számlakészítés, Pénzügy

Új funkció: Megjelent a Fizetési visszatartás funkció külön modulként.

Törzsadatokban a Cég/Fizetési visszatartási jogcímekben lehet a szerződéses visszatartási jogcímeket felvinni. Két
Jogcímtípus  közül  lehet  választanis  Rész-  vagy  Végteljesítés.  Mindkét  esetben  megadható  az  alapértelmezet
visszatartot összeg százaléka és a teljesítési határidőhöz adandó napok száma, a kiizetés tekintetében.

Számlakészítés és Pénzügyben, a Fizetés visszatartási megállapodásokban kezelhetők az egyedi megállapodások. Új
adatal  lehet  felvinni  új  projekteket,  amelyek  akár  kategóriánként  is  elkülöníthetőek.  Kötelező  mező  a  Partner,
(megállapodás) Referenciaszáma, Brutó értéke, Devizája, Iránya, Végteljesítés dátuma és Garancia lejárat. Csak a
megadot partner  részére  elérhető  későbbiekben  a  számlázási  lehetőség  az  adot projektnél.  Projekt  irányával
megadható, hogy vevő vagy szállító számlára kerüljön rá az adot projekt.  Végteljesítés dátuma későbbiekben is
módosítható.

Amennyiben  Bankgarancia  is  tartozik  a  Projekthez,  úgy  ennek  rögzítésére  is  van  lehetőség.  Kibocsátó  bank,
hivatkozási szám és összeg szerint. Ha a projekthez tartozik bankgarancia, a számlázásnál nincs lehetőség sem rész
sem végteljesítési visszatartást rögzíteni, mivel a garancia összege ezeket fedezi.

Az alkalmazot izetés visszatartási jogcímeknél lehet a törzsadatokban rögzítet jogcímeket a projekthez rendelni,
százalék és izetési határidő napok számának változtatásának lehetőségével.

Amennyiben részteljesítési jogcím is fel let véve úgy rögzíthetők Részteljesítési ütemezéseks Érték, tervezet átadás
tartalommal. Ha már számlázot, megjelenik az adot sorban a számla sorszáma amin szerepel.

Számlakészítésben és Pénzügyben számla rögzítésnél,  a tételek menüsorában található az új  Fizetés visszatartás
ablak. Számlaizetés visszatartás jellegénél választható rész vagy végteljesítés jogcím, majd a Visszatartás gombra
kattintva tallózható az adot partnerhez tartozó számlázatlan visszatartási megállapodások (projektek). 

A nyomtatot számlára felkerül a tételek alá, a „Szerződésben meghatározot, számla izetési határidejétől eltérő
izetés ütemezések  megnevezéssel, a jogcím szerini visszatartás neve, összeggel és izetési határidővel.

Pénzügy / Karbantartás / Átvezetési  számlákban két új gazdasági eseménnyel adható meg a izetési  visszatartás
átvezetési kontír számlaszáma, vevő és szállító bontásban. 

1.



TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.3 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.2 verzió kiadása után

Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyeletében a kimenő és bejövő számlaállományokban megjelent a izetés
visszatartási napló, a nyilvántartás megkönnyítése érdekében. Javasolt egy-egy külön számlaállomány létrehozása,
amit a vevő ill. szállító naplókban, a Fizetés visszatartás napló sorban be lehet állítani. Így az átvezetési számlákban
megadot Fizetési  visszatartás  átvezetési  eseménynél  megadot átvezetési  száml,a  a  most  létrehozot Fizetési
visszatartási vevő vagy szállítónaplóban megadot kontírszámokra vezei át ezen, külön nyilvántartot összegeket. Ez
egy vegyesbizonylat létrehozásával történik technikailag.

Törzsadatok

Funkció  módosítás: Cobra.Admin  /  Főmenü  /  Felhasználók  jogosultság  kiosztásban,  az  Árfolyam  letöltési
jogosultság  kiemelésre  került  a  "Cég-adatok"  adattérből.  Így  a  funkció  jogosultságokban  külön
beállítható ennek engedélyezése az adott felhasználónál.
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