
TÁJÉKOZTATÓ A CobraConto.Net V2018.4 VERZIÓHOZ 

Változások a V2018.3.2 verzió kiadása után 

1. 

Számlakészítés  

Funkció módosulása:  Amennyiben EU-s ügyletet számlázunk és nem a közösségi adószámnak megfelelő 
formátumban szerepel a partner adószáma (meg van adva, hogy adószámmal rendelkezik), abban az esetben a 
program figyelmeztetést küld. Ezt csak a belföldi adószámmal megadott partnereknél ellenőrzi.  

Funkciób ővítés:  

Előlegszámla beemelése számlára  

Ha már tartalmazott egy nettó áras tételt a számla és korábbi számlából importálódott be bruttó számlatétel pl. 
előlegszámla, akkor a program nem számolta vissza a bruttó árat nettóra, ezért nem volt megfelelő a számla és 
kézzel kellett módosítani a számlatételeket. Az új funkció segítségével, nettó számlatételek b eemelését követ ően 
a beemelt bruttó el őleg tételt a program visszaszámolja nettó és áfa ér tékre , így nem kell már kézzel átszámolni 
a tételeket. 

Számla kiállítási dátum frissítése  

Az online számlafeladásánál különösen jelentős, hogy a számlakiállítás dátuma valós legyen, az aznapi, amikor az 
valóban megtörténik. Ennek segítségére lefejlesztésre került, hogy az előkészített számlák megnyitásakor frissüljön a 
számla kiállítás dátuma a beállításoknak megfelelően. 

Beállítható, hogy ne frissüljön, az aktuális könyvelési dátumra, vagy a rendszerdátumra frissüljön. 

Beállítás:  

Admin – Beállítások – Rendszerbeállítások – Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás állítható az Előkészített 
számla megnyitásakor hagyja meg a korábban beírt számla kelte dátumot (0), vagy frissítse az aktuális könyvelési 
dátumra (1) vagy rendszerdátumra (2). 
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2. 

NAV Online számlázás  

NAV tájékoztató honlap a tesztelésről: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/home 

NAV tájékoztató a regisztrációról: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol 

Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100e Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű 
Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre a következő funkciómódosulások érhetőek el jelen 
verziótól:  

Számlatömb beállítása NAV Online feladásra:  

Főmenü – Számlakészítés – Karbantartás – Számlatömb – Adatkapcsolatok fülön válaszható lett pipával, hogy az 
adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem.  

Ha szállítólevélnek vagy bekérőlevélnek (proforma számla) van használva az adott számlatömb, ki kell venni a pipát, 
mert az adatbázis frissítés során automatikusan bekapcsolódott az összes számlatömbre ez a funkció! 
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3. 

Online Számla Rendszer interface beállítása  

Főmenü – Számlakészítés – Online számla rendszer – Karbantartás –Beállítások ablak 

 

 

 

ÁFA tartalom mértéke: 100 000,00,- Ft a törvényileg  előírt mérték,  de ez egyénileg paraméterezhető (kisebb érték 
megadása is lehetséges és törvényes). A 100 000,- Ft-nál nagyobb érték megadása esetén nem felel meg a törvényi 
előírásoknak a számlázás, így ez NEM javasolt! 

Számla feladás kezd ő dátuma : a tesztelés megkezdése miatt megadható korábbi dátum is, mint 2018.07.01,  de 
ennél későbbi dátum NEM javasolt.  

Proxy beállítás:  Alapesetben ide nem kell írni semmit a program megfelelő működéséhez, ilyenkor a Windows alap 
beállítását veszi figyelembe. Eltérő esetben a helyi rendszergazda közreműködése szükséges ezen adatok megfelelő 
megadásához. Autentikáció tekintetében a Windows-ba bejelentkezett felhasználó nevét, jelszavát veszi a proxy-n 
való kilépéshez.  

NAV interface:  Tesztidőszak alatt a Feladás NAV TESZT környezetbe legyen az aktív, de a 2018.07.01-i határidő 
eljövetelekor a Feladás NAV éles környezetbe kell, hogy aktív legyen. A rádiógomb átállítását a felhasználónak kell 
elvégeznie. A beírt értékek nem módosíthatók felhasználó által, így ezek csak tájékoztató adatok.  
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4. 

Technikai felhasználó ablakok  

 

Alapértelmezett technikai felhasználó: a NAV regisztráció során kapott adatokkal kell felö lteni . Adószámonként 
egy alapértelmezett technikai felhasználót hoz létre a NAV. 

A CobraConto.Net vállalatirányítási rendszerben lehetőség van a programba bejelentkezett felhasználókat külön-
külön megkülönböztetni online számlázás tekintetében, az új technikai felhasználók regisztrálása után. Az 
Cobra.Admin programban  a felhasználók menüpont alatt lehetőség van felhasználónkénti technikai felhasználó 
beállítására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megküldött adatok alapján. 
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5. 

   

 

Bővebb információt a regisztrációról az alábbi linkre kattintva olvashat: 

http://help.cobra.hu/wp-content/uploads/2018/06/regisztracio_feltetelei.pdf 
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6. 

Főmenü – Számlakészítés – Online számla rendszer – Sz ámla adatszolgáltatás  

 

Itt ellenőrizhető a számla beküldésének státusza.  

       gombra kattintva az adott számla tekinthető meg. 

 gombra kattintva a szűrési paramétereknek megadott számlalista jelenik meg. 

gombra kattintva listát lehet a megadott feltételek szerint exportálni. 

 gombbal ellenőrizhető melyik számla, milyen státusszal rendelkezik. A számla státusza lehet: 

- Sikeres feldolgozás – ez a számla rendben megérkezett a NAV rendszerébe. 

- Feldolgozás sikertelen – ez a számla nem érkezett meg rendben, a NAV rendszere nem tudta feldolgozni. 

Ebben az esetben az interface logban megtekinthető, hogy a számla feldolgozása hol akadt el. 

- Nincs elküldve – ezek a számlák nem lettek feladva. 

A státusz lekérdezés időnként automatikusan frissül, de a helyi internetkapcsolat sebessége, ill. a NAV rendszer 
pillanatnyi terheltsége miatt a státuszfrissülés ideje eltérő lehet. Javasolt nap végén a kiállított számlák ellenőrzése. 

                                     ez a funkció abban az esetben használható, ha kézzel töltjük fel a NAV oldalán a számlát. Ez 
csak abban az esetben lehetséges gépi számlázás esetén, ha nincs internet kapcsolat hosszabb ideig. A Manuálisan 
feltöltve bekapcsolásával az adott számlát Sikeres feldolgozás státusszal látja el a program, így elkerülhető annak 
dupla feladása.   
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7. 

 

                           gombbal végezhet ő utólagosan  (nem a manuális NAV interfész) a feladás olyan számla esetén, 
amely annak kiállításakor nem került feladásra a NA V-hoz.  Ennek oka lehet internethiány, hibás technikai 
felhasználó megadás stb. 

Online Számla Rendszer – Tranzakciós  Log  

 

A NAV által visszaküldött státuszok ellenőrizhetők haladó felhasználóknak. A Technikai hiba és Üzleti hiba esetén 
sikertelen volt a feladás. 

 

Ebben az esetben az adott fülre kattintva ellenőrizhető, miért volt sikertelen a feldolgozás.  

Típushibák  között szerepel a rossz adószám megadása. Ez esetben, a számla státuszában „Nem belföldi adóalany” 
érték szerepel.  

Ha nem éri el a számla áfa tartalma a beállított mértéket, abban az esetben Limit alatti Áfa tartalom szerepel a 
státuszban.  
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A nincs elküldve sikertelen feldolgozás esetén internethiány vagy a NAV pillanatnyi túlterheltsége az ok. 

 

 

Amennyiben EU tagállam vagy Egyéb az ügylet típusa (tehát nem belföldi), abban az esetben a következő üzenet 
szerepel. Az ok, hogy az ilyen számlákat nem kell feladni a NAV-hoz, hiába éri el az áfa tartalom a mértéket. Ez az 
üzenet szerepel akkor is, ha nincs adószáma a partnernek (partnerekben a rendelkezik adószámmal pipa ki van 
kapcsolva) vagy természetes személy beállítása van. 

 

 

Üzleti figyelmeztetés esetén sikeres volt a beküldés, de a NAV által javasolt paraméterekhez képest eltérés van, ami 
hosszú távon javítandó / változtatandó.  

Online Számla Rendszer – Számla csoportos feladás é s státusz csoportos lekérdezés 

A két menüben lehetőség van csoportosan feladni a nem feladott státusszal rendelkező számlákat, illetve egyszerre 
több számla státuszát lekérdezni. 
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9. 

Partner 

Javítás:  Ha az Admin-ban a rendszerbeállításoknál be volt kapcsolva a NAV konform bevitel, a külföldi címek esetén 
nem lehetett szerkeszteni utca nevet és jelleget, illetve ha ki volt kapcsolva, működött számlakészítéskor, de új 
partner felvitelekor nem lehetett az utca nevet stb. beírni. Ez javítva lett. 

Funkciób ővülés:  

GDPR Fejlesztés:  

A partner adatok bővültek a "Természetes személy" és "Anonimizált" jelekkel.  

 

Az "Anonimizált" jel nem állítható, azt külön funkció fogja kezelni. A Partner browserben az anonimizáltak alapból nem 
jelennek meg, de kapcsolóval láthatóvá tehetők (a már inaktív partnerek szűrése esetén). 

Természetes személy beállítása:  

Új partner felvitelekor a „Természetes személy” kapcsoló alapállapota a Cobra.Admin – Beállítások -  
Rendszerbeállításokban szabályozható a „Partner.TermészetesSzemély.Alapértelmezett” kapcsolóval. Alapesetben 
nincs bekapcsolva. 

GDPR miatti anonimizálás: Cobra.Conto.Admin – Főmenü – Felhasználó - Funkció jogosultságok – GDPR: 
személyek anonimizálása engedélyezése szükséges, hogy jogosult legyen a felhasználó futtatni az anonimizálást. 
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Kapcsolattartó Anonimizálás:  

 

Kapcsolattartó (Contact) azonimizálása 

1. Minden személyes adatot tartalmazó adatmező törlése. 

2. A név és megjelenítési név mezőkbe az ID (generált sorszám) mező szöveges változata kerül. 

3. Az anonimizált jelző beállítása (új mező a Contact rekordban). 

4. Elérhetőségek (ContactChannel) törlése. 

5. A kapcsolattartó nevének törlése minden bizonylat fejlécről. 

6. A kapcsolattartóhoz tartozó változásnapló törlése (végül egyetlen bejegyzés kerül be az anonimizálás tényéről). 

Az Anonimizálás gomb használatával a GDPR elveknek megfelelő Kapcsolattartó Anonimizálás végezhető el. 
Kapcsolódó Systemprofile beállítás: GDPR.Kapcsolattartó.AnonimNév. 

Partner Anonimizálás:   

Működési elv ugyanaz, mint a kapcsolattartónál. Kapcsolódó Systemprofile beállítások: 
GDPR.Anonimizálás.TeljesCím; GDPR.Partner.AnonimNév; GDPR.Telephely.AnonimNév; 
GDPR.VálozásNapló.Anonimizálva. 

Partner (Partner) azonimizálása 

1. A partner rekordban minden személyes adatot tartalmazó adatmező ürítése. 

2. A név mezőbe az ID (generált sorszám) mező szöveges változata kerül. 

3. A bizonylatnév mezőbe az „Anonimizált” (vagy paraméterben megadott) szöveg kerül. 

4. Partner-azonosítók (PartnerClientNo) törlése. 

5. Bankszámlák (PartnerBankAccount) törlése. 

6. Jellemzők (AvatarProperty) törlése. 

7. Elérhetőségek (DepartmentChannel) törlése. 

8. Kapcsolattartók (DepartmentContact) törlése. 

9. Csoportos beszedési meghatalmazások (PartnerDirectDebit) törlése. 

10. A partnerhez tartozó változásnapló törlése (végül egyetlen bejegyzés kerül be az anonimizálás tényéről). 

11. A partnerhez kapcsolódó eseménynapló törlése. 

12. Csatolmányok törlése. 

13. Az anonimizált (új mező a Partner rekordban) és inaktív jelző beállítása. 
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Értékesítés 

Javítás: Hitelkeret túllépés számolása javításra került. 

Törzsadatok 

Funkciób ővülés:  

Az adóévek beállításánál megjelent a bizonylat megőrzési dátum sor, ahol be lehet állítani, meddig tárolódjon a 
bizonylat az adott adóévben. Később a bizonylat kezelésével kapcsolatban több új funkció is bevezetésre fog kerülni. 

 

Javítás:  MNB árfolyam letöltésekor a program kilépett többszöri próbálkozás után is, ez javításra került. 
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Termékek  

Funkciób ővülés: 

 A Karbantartás / Raktármozgás könyvelés / Mozgásnem kontírozás ablak DevExpress-es felületet kapott, ennek 
megfelelően listázhatók lettek a bevitt adatok. Ehhez az oszlopleíró sorra, jobb egér kattintással megjelenő listán az 
„AutoSzűrű sor megjelenítése”-re kell kattintani. 

 

Pénzügy  

Funkciób ővülés: 

Betű a kontírszámban , sem a Kontír mezőbe, sem a párhuzamos P. Kontír mezőbe nem lehet betűt írni. Új 
SystemProfile bejegyzés született a kezelésére. „Főkönyv.Számlaszám.CsakSzámEngedélyezett.” Alapértelmezett 
érték = 1, tehát alapból úgy működik, ahogy eddig, vagyis csak számot enged. 2. érték beállítása esetén engedélyezi 
a betű használatot is a kontírszámba. A főkönyvi számla felviteli ablak is kezeli a beállítást. 

Javítás: Pénzügy vevő, szállító esetén a technikai kiegyenlítés ablak adatváltozás napló lekérése nem működött, ez 
javításra került. 

Javítás: A pénzügyi modul előlegbekérő állományában a bankszámla megjelenítés választható beállítás ellenére, az 
előleg bekérő levél rögzítésekor visszaállt, és a nyomtatáskor nem a bizonylaton beállított bank adatait jelenítette 
meg, hanem az állomány karbantartásánál az adott devizához rendelt bankszámla adatait. Ez javításra került. 
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13. 

Admin  

Javítás:  A Rendszerbeállításokban megadott jelszó lejárati idő után az Admin-ba belépve nincs üzenet, és miden 
művelet tiltott volt. Ez javítva lett, illetve a rendszergazda jelszava soha nem jár le.  

 

Általános  

Funkció módosulás:   

Az adatváltozás napló „Leírás:” mező méretezhető lett, így egyszerre több információ látható. 

 

 


