
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2019.6 VERZIÓHOZ 

Változások a V2019.5 verzió kiadása után 

1. 

Számlakészítés 

Funkcióbővülés: Alap számlaformátumon a tételekhez tartozó értékesítési rendelés bizonylatszám és az ügyfél által 

adott beszerzési szám megjelenítése bekapcsolható az Admin programban az 

InvoiceItemDeliveryNote.ShowPurchaseOrderNum és az InvoiceItemDeliveryNote.ShowSalesOrderNum paraméterek 

értékének 1-re állításával: 

 

A megjelenítéshez emellett a „SuppressItemRelatedDoc” paraméter értékének 0-nak kell lenni. 

Megjelenése a számlaképen: 
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Funkcióbővülés: Kontíradatok nélküli másolati példány generálása (pdf) bekapcsolható az Admin programban a 

Rendszerbeállítások között a Számla.Csatolmány.EredetiMentés paraméter „Igen”-re állításával: 

 

Funkcióbővülés: Módosító okiratra több tételsor is ráemelhető egyszerre. A számlatétel import ablakon mostantól 

pipákkal jelölhetők a módosítani/jóváírni kívánt sorok: 

 

Változás: A Conto felhasználóhoz rendelt NAV Online Számla technikai felhasználó beállítás az Admin programból 

átkerült a Számlakészítő Online számla rendszer beállításai közé, mert itt lehetőség van a beállítások ellenőrzésére: 
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Kérjük azon felhasználóinkat, akik Cobra felhasználóhoz kötötten használnak technikai felhasználókat, hogy 

frissítés után ellenőrizzék a kommunikáció sikerességét! 

 

Készletkezelés 

Funkcióbővülés: Raktári mozgások külső hivatkozásainak megjelenítése. Az adott készletmozgásra mutató 

bizonylathivatkozások mostantól megjelennek és megnyithatók a készletmozgásról és szállítólevélről: 

 

Javítás: A készletmozgás bizonylatokon a partner megadásakor nem töltődött ki automatikusan az Ügylet jellege a 

partnernél magadottra. Mostantól igen. 
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Funkcióbővülés: Raktári szállítóleveleken tételsorszám megjelenítés bekapcsolható az Admin programban, a 

nyomtatványok karbantartásánál a ShowItemNr kapcsoló értékének 1-re állításával: 

 

Megjelenése a nyomtatványon: 

 

Érintett nyomtatványok: 

Szállítólevél (1-es formátum, árral) 
Szállítólevél (alapformátum) 
Szállítólevél (2-es formátum, ár nélkül) 
Szállítólevél (3-as formátum, ár nélkül) 
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Pénzügy 

Funkcióbővülés: Vevő számlák korosító és Szállító számlák korosító listákon új szűrő kapcsoló, melynek hatására a 

listák figyelembe veszik a folyamatban lévő kiegyenlítéseket is: 

 

Funkcióbővülés: Kimenő és bejövő számlák rögzítő ablakán állandóan láthatóra bekapcsolható a „Bruttó bontó” mező. 

Ehhez az Admin programba kimenő számla esetén a Pénzügy.Vevő.BruttóBontóOszlop.Látszik paraméter értékét, 

bejövő számla esetén pedig a  Pénzügy.Szállító.BruttóBontóOszlop.Látszik paraméter értékét kell „Igen”-re állítani: 

 

Hatása a bizonylatrögzítő ablakon: 

 

Javítás: Amennyiben a „Gyűjtő.Kategória.ÖsszegEgyezőség” be van kapcsolva egy adatbázisban és a pénzügyi tételhez 

tartozó gyűjtőzés több részre van bontva, a program 0,5% eltérést még enged rögzíteni. 

Funkcióbővülés: Kompenzáció megállapodás (28) nyomtatványon mostantól megjelenik a viszonyítási dátum. 

Funkcióbővülés: Mostantól a banki tételsablonokhoz rendelt gyűjtők kategóriája is megadható. 
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Partner 

Funkcióbővülés: Partneradatok lekérése a NAV Online rendszeréből: Új partner felvitelekor egy előtét ablak jelenik 

meg, ahol megadható a honi adószám. Ha üresen hagyjuk és Ok-t nyomunk, akkor a partner beviteli ablak jelenik meg 

az eddig megszokott módon. Ha kitöltjük, akkor a NAV online rendszeréből lekéri a megadott adószámhoz tartozó 

adatokat, és azzal kitöltve jeleníti meg a partner beviteli ablakot. Ez a funkció csak az új (DevExpress) felületen elérhető, 

és a rendszerbeállítások között a "Partner.Új.AdatokOnlineLekérése" kapcsolóval kikapcsolható. Figyelem! A funkció 

használatához az éles Online Számla rendszer hitelesítő adatainak ki kell lennie töltve, különben a lekérdezés 

sikertelen lesz! 

Értékesítés 

Funkcióbővülés: Szabályozhatóvá vált az ajánlatból generált megrendelés teljesítési határidő dátumának kitöltése. Az 

Admin program Rendszerbeállítások alatt található új kapcsoló neve: „Megrendelés.Generálás.TeljesítésDátum.Üres”. 

Igaz érték esetén lesz üres a határidő dátum mező, egyébként az ajánlat határideje a felkínált dátum: 

 

Javítás: A Megrendelés visszaigazolás (75) nyomtatványon az „ItemScheduleVisible” kapcsoló működése javítva lett. 

1-re állítva mindig megjeleníti az ütemezést (akkor is, ha megegyezik a bizonylatfejben lévő határidővel), 0-ra állítva 

soha. 

Javítás: A Megrendelés visszaigazolás (75) nyomtatványon a vevő kapcsolattartó megjelenítése hiányzott, pótolva. 
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Javítás: Az Ajánlatadás (Értékesítés) (2) (135) nyomtatvány előnézetéről hiányzott a szállítási mód. Mostantól 

előnézetben is megjelenik. 

Javítás: Az Ajánlatadás (Értékesítés) (2) (135) nyomtatványon egy ajánlati tétel két oldalra is tördelődhetett. Mostantól 

egy tétel minden részletével (Név, megjegyzés, árak) együtt van tartva. 

Törzsadatok 

Funkcióbővülés: A Törzsadatok \ Jellemzők menüpontban található jellemzők közül az „SQL szkript” adatforrású 

jellemzők (AvatarProperty) esetén kontextusfüggő paraméterekkel bővíthető az SQL szkript. 

Az alábbi paraméterek használhatók a szűrőfeltétel mezőben: 

 @PartnerId  

 @DepartmentId  

 @TaxYearId 

 @FileId 

pl: (@PartnerId = 0 OR @PartnerId = PartnerId)  

A fenti példa minden rekordot hoz, ha még nincs kiválasztva a bizonylaton a partner, mert az alábbi feltételre 

cserélődik a kifejezés:   (0 = 0 OR 0 = PartnerId) 

Tehát ha nincs megadva, vagy az adott hívási helyen nem értelmezett a paraméter, akkor 0-ra cseréli a paramétert a 
program. 
Az alábbi bizonylatok ablakában van beépítve az adatszolgáltatás: 

 Szállító napló 

 Vevő napló 

 Bekérő 

 Normál számla 

 Ajánlat 

 Rendelés 

 Teljesítés 

 Beszerzési ajánlat (@PartnerId nem értelmezett) 

 Beszerzési rendelés 

 Beszerzési teljesítés 

 Egyszerűsített munkalap  

 Komplex munkalap 

 Bejövő számla érkeztetés 

 Iktatás (@DepartmentId nem értelmezett) 

 Tárgyi eszköz (csak a @FileId értelmezett) 
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