
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.7.1 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.7 verzió kiadása után

CobraConto.Net alkalmazás

Számlakészítés

Javítás:  Deviza számla készítéskor, az árfolyam ablak megnyitásakor nem töltődöt ki az árfolyam, illetve a deviza
beállítás sem jelent meg, ezek javítva letek.

Értékesítés

Funkcióbővülés: Értékesítési  folyamat ablakokban (ajánlatok, rendelések, teljesítések) hiányzot, a DevExpress-es
ablak  testreszabása  után  a  mentési  lehetőség;  illetve  ezen  beállítás  alapértelmezetként  való  betöltésének
lehetősége. A funkció használata bevezetésre került az Értékesítési folyamat mind a három ablakában.

Javítás: Értékesítési folyamatokban, a Termék tallózó Készlet oszlopa nem tartalmazot értéket, ez javítva let.

Javítás: Az értékesítés Termék tallózója nem hozta be termék tallózásakor az alapértelmezet árformát, ez javítva
let.  Ha  először  a  partner  kerül  megadásra  -  akinek  ha  eltérő  a  beállítot árformája  mint  a  (törzsadatokban)
árformánál megadot alapértelmezet - a program a partner szerint árformára vált át továbbra is. 

Javítás: Előkészítet rendelést nem lehetet törölni, ez javítva let.

Pénzügy

Funkcióbővülés: 

Javítás: Karbantartás  -  Évnyitás  -  Nyitot tételek  átemelése  új  adóévbe  nem  működöt,  mert  lezárt  időszakra
hivatkozot, ez javításra került.

Javítás: A Kontrlap nyomtatványról hiányzot, hogy Alapértelmezet vagy a Párhuzamos réteg kontrozását mutatja,
ennek javítása megtörtént. A fejlécben „Réteg” szöveggel jelenik meg.
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Tárgyi eszköz

Javítás: Eszköz adatlapból kilépést követően téves hibaüzenetet küldöt a program, ez javítva let.

Pénztárgép

Funkcióbővülés: Pénztárgépek karbantartása: A kiválasztot számlatömbhöz csak a hozzárendelt nyomtatvány és
bankszámla választható. Az egyszerű egyablakos bevitel helyet tallózó ablakos bevitel DevExpress elemekből.

Gyártás

Javítás: Gyártási műveletek ablakban, a ShiftEsc nem szakítota meg a Megnyitás sorban műveletet, ez javítva let.

Főkönyv

Funkcióbővülés: A következő listákban lehet tallózni a számlatartomány beállításnál a számlaszámok közöt:

Főkönyvi kivonat; Gyűjtő kartonok/ Gyűjtő/számlaszám karton; Számlakarton/Számlakarton. 

Beszerzés

Javítás: Rendelés  teljesítésben  ha  tételsor  másolás  funkcióval  megbontásra  került  sarzs  vagy  sorozatszámos
azonosítóval ellátot termék, a módosítást nem lehetet elmenteni. Javítva let.
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Partner

Funkcióbővülés: Új telephely felvitelekor a „Számlázási cím” és a „Számla postázási cím” kapcsolók rendszerprofl
által szabályozhatóak:

Cobra.Admin – Beállítások – Rendszer: 

Partner.Telephely.SzámlázásiCím.Alapértelmezet és  Partner.Telephely.SzámlaPostázásiCím.Alapértelmezet
kapcsolók alapértelmezeten az 1-es állásban vannak, tehát bekapcsolt állapotban. 

Általános

Javítás: Hivatkozások fülön az Azonosító oszlop szélessége megnőt, így könnyebben kiolvashatóvá vált.
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