
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.5 VERZIÓHOZ

Változások a V2019.4 verzió kiadása után

CobraConto.Net alkalmazás

Fontos információ:  A NAV 2019 májusától frissít az online számla adatszolgáltatás formátumát. 2019 májusától az
adóhatóság  már  egyetlen  számlát  sem  fog  befogadni  az  1.0  verziószámú  séma  alapján  előállítot XML
dokumentumokkal. A legfrissebb 1.1-es verziójú XML-t a CobraConto.Net most megjelenő 2019.5-es verziója ezt már
támogatja (2019.4-es is). Várhatóan a hónap végén az Online számla rendszernek megszűnik a TLS 1.0 támogatása,
utána már csak a  TLS 1.2 verzióval  érhető el.  Ez a  jelen (2019.5-ös) verzióban érhető csak el.  A Számla modult
használó cégek frissítsenek! 

Készletkezelő

Funkciómódosulás: Raktári  mozgások  (előkészítet,  tervezet,  véglegesítet)  browserek  DevExpress-es  felületet
kaptak. Használatukban nincs lényeges változás.

Pénzügy

Funkcióbővülés: Törzsadatok – Cég – Bankszámlák – Bankszámla ablakban új mezők, a számla banki belső azonosító
számára. Bizonyos bankok az átutalási megbízásokon és a kivonatokon nem a teljes GIRO számlaszámot használják a
saját számla azonosítására, hanem egy belső azonosítót,  mely általában egy része a teljes GIRO számlaszámnak.
Ezekben az esetekben az átutalási megbízások legyártásához és a kivonatok feldolgozásához a rendszernek szüksége
van ezen azonosítókra, melyeket mostantól ezekben a mezőkben tárolhatók. 

CitiBank CitiDirect banki szotver használata esetén HUF utalás készítésekor a program egész összegűre kerekíti a
generált fájlt, amennyiben nem Forintra kerekítve van megadva az utalandó összeg.
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Javítás: Amennyiben  be  volt  állítva  bekérőlevél  állományban  megjegyzés  az  adot állományhoz,  értékesítésből
generált bekérőlevélre ez nem került rá, ez javítva let.

Funkcióbővülés: Kötelezetség rögzítésekor a partner betallózásakor adószámot automatikusan beemeli a program.

Számlakészítés

Funkciómódosulás: Online  számla  feladásban  a  beállítások  dialóg,  a  rögzítési  folyamat  részeként  ellenőrzi  a
megadot autentikációs paramétereket. Hiba esetén üzenetben tájékoztat.

Javítás: Számla előképen az egységár mező üresen maradt (véglegesítet számlán már jól szerepelt), javítva let.

Javítás: Ütemezet számla véglegesítése (egyedi vagy csoportos) a hiányzó termékár beírása nélkül nem teljesült, ez
javítva let.

Mérleg

Javítás: Mérlegsor ablakban a terv/bázis adatok időszak oszlopa nem töltődöt fel, ez javítva let.

Értékesítés

Funkciómódosulás: Ha  teljesítés  generál  szállítólevelet  árumozgás  dokumentumként,  de  a  teljesítésből  számla
készül,  akkor  a  szállítólevél  is  megkapja  a  számlázot státuszt.  Így  nem  szerepel  már  a  „Nem  számlázot
szállítólevelek” listán. 

Termékek

Funkciómódosulás: Termékek  adatlapon  a  Raktárkezelés  fülön  ha  az  Azonosítás  be  van  kapcsolva  a  rendszer
alapbeállításként  nem  engedi,  hogy  ez  módosítható  legyen.  Így  el  lehet  kerülni,  hogy  az  egyedi  Azonosítóval
rendelkező terméknél ezt hibás rögzítéssel felül lehessen bírálni. Rendszerbeállítással ez a funkció kikapcsolható (pl.
meglévő  készletek  rendbetételéhez).  Ennek  elérése:  Cobra.Admin  –  Beállítások  -  Rendszer  –
Termék.Raktár.MozgásEllenőrzés.
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Partner

Funkciómódosulás: Partner adatlapon az Egyéb adatok fülön, az Azonosítókban a Honi adószámnak megadot és EU
adószámhoz  rendelt  (Törzsadatok  –  Beállítások  ablak)  partner  azonosítók  automatikus  ellenőrzése  online
megtörténik.  Az  Adószám  és  Közösségi  adószám  rögzítésekor  is  lefut  egy  algoritmus  és  az  Ellenőrzés  gombra
kattintva is elvégezhető később a teszt. Ha nem valós az adószám, a program ggyelmeztet.

Funkcióbővülés:  Megjelent a Cobra.Admin – Beállítások – Rendszer – Partner.Adószám.OnlineEllenőrzés funkció.
„0” érték esetén nincs ellenőrzés rögzítéskor,  ennek ellenére az Ellenőrzés gombra kattintva a partner ablakban
elvégzi az adószám ellenőrzést. „Mini” Partner ablakra is érvényes ez a rendszer beállítás:
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1-es  érték  esetén  (ez  az  alapértelmezet),  nem  létező  adószám  esetén  rákérdezés,  a  felhasználó  dönthet  a
folytatásról. 2-es érték esetén a rögzítés feltétlen megszakítása.

Törzsadatok

Funkcióbővülés: Gyűjtők kezelése bővült két új rendszerbeállítással. Cobra.Admin programban Beállítások - Rendszer
-  Gyűjtő.Kategória.Kötelező  Igaz  érték  (1)  esetén  nem  lehet  kategória  megadása  nélkül  gyűjtőt  rögzíteni  a
Számlakészítés, Pénzügy és Értékesítés modulok bizonylatain. Alapértelmezetként ki van kapcsolva a funkció.

Funkcióbővülés: Szintén  a  Cobra.Admin  –  Beállítások  –  Rendszer  listában  új  rendszerbeállításként  megjelent  a
Gyűjtő.Kategória.ÖsszegEgyezőség. Bekapcsolt állapotban az azonos gyűjtő kategóriába tartozó gyűjtők értéke ki kell
adja a forrás (tétel/bizonylat) értékének 100 százalékát. Ez is a Számlakészítés, Pénzügy és Értékesítés modulokra
vonatkozik. 
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