
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2018.8 VERZIÓHOZ

Változások a V2018.7.1 verzió kiadása után

CobraConto.Net alkalmazás

Számlakészítés

Funkcióbővülés: A Lekérdezések – Előlegszámlák browserben a Ctrl + F5 kombinációval a kiválasztot tételsor adatait
lehet frissítéssel megtekinteni. A Shif + F5 kombinációval a Frissítés alábontásban érhető el it is, amivel az összes
tételről elérhető a bővebb információ.

Funkciómódosulás: Modern  DevExpress-es  felületet  kapot a  véglegesítet számlák  browser.  Oszlopválasztóban
megjelent számos új elem, sablonként is menthető a browser beállítás a szokot módon.

Értékesítés

Funkcióbővülés: A véglegesítet bizonylat browserekben a Ctrl  + F5 kombinációval a kiválasztot tételsor adatait
lehet frissítéssel megtekinteni.

Javítás: Amennyiben nem volt megadva alapértelmezet deviza az ajánlat állományban a sablon létrehozásakor a
program kilépet, ez javítva let. Csak alapértelmezet devizával lehet megadni ajánlat állományt.

Funkcióbővülés: Rendelésből generált részlegesen teljesítet, majd ezután törölt státuszú Teljesítést; a rendelésből a
hivatkozásokból indítva nem jelezte a program annak törölt státuszát. Program az innen nyitot Teljesítés címében
már jelzi annak törölt státuszát.

Pénzügy

Javítás: Amennyiben hiányzot a bizonylatszám a kimenő v. bejövő számla rögzítéskor, a dátum átrására kivétel
megsértése miat kiléphetet a program. Ez javítva let.

Javítás: Pénzügyi tétel sablon nem volt törölhető, előző évre való hivatkozás miat, ez javítva let.

Partner

Javítás: Amennyiben a Telephely címe azonossá volt téve a székhellyel, nem NAV-os bontásban adta meg, hanem a
közterület nevét, jellegét, számát egy sorba hozta, így nem lehetet véglegesíteni a számlát. Ez javításra került.
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Törzsadatok

Javítás: Új kategória felvitelekor a program kilépet, ez javítva let.

Javítás: Új fizetési mód felvitelekor a program kilépet, ez javítva let.

Javítás: Beállítások – E-mail értesítés feladatokról: E-mail csatorna beállítás nem működöt, ez javítva let.

Beszerzés

Javítás:  Véglegesítet megrendelésekben a projekt adatmező nem a funkciójának megfelelően működöt, ez javítva
let.

Javítás: Beszerzési rendelés állományok évnyitásakor a hozzárendelt teljesítési állományt nem hozta át, ez javítva
let.

Javítás: Beszerzési állományok évnyitása nem hozta a hozzárendelt gyűjtőket, ez javítva let.

Javítás: Teljesítés állomány évnyitása után, a bázis évi állományban eltűnt a hozzárendelt raktár, ez javítva let.

Javítás: Amennyiben  egy  2018-as  rendelési  állományból  egy  megnyitot 2019-es  teljesítés  állományba  kellet
teljesítést  generálni,  a  teljesítés  állományra  szűrés  után a  2019-es  adóév kiválasztásakor  eltűntek  a  már  létező
megnyitot 2019-es állományok a listán, így nem lehetet generálni, ez javítva let.

Munkalap

Javítás: Munkalapból generált számlán olyan cikk esetén amely tartalmaz közvettet szolgáltatást ennek feltüntetése
nem jelent meg a számlán. Ez javítva let.

Javítás: Munkalapra beállítot kötelező jellemző esetén ha az  nem let megadva a bizonylaton,  a  program nem
mentete el a munkalapot és hibát jelzet. Ez javítva let.

2.


