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Számlakészítés

Javítások:

Shift + ESC nem működik a Megnyitás sorban funkció megszakítására, javítva
Szállítólevél számlába importja során az ügylet típusa (belföldi / EU / egyéb) nem
másolódott át, javítva

Funkcióbővülések:

Mostantól a számlán rögzített bizonylatjellemzők (amennyiben úgy vannak
paraméterezve) átkerülnek a számlából generálódott pénzügyi kimenő számlára
A NAV Online számla feladási folyamat elakadása esetén a rendszer figyelmeztetést
küld.

Kapcsolódó SystemProfile bejegyzés: Számla.MOSZR.KüldésiHibaFigyelmeztetés.
Alapértelmezett állapot: bekapcsolva.

Készletkezelés

Javítások:

A szállítólevélen a kiválasztott partner telephely szerinti ügylettípusa beemelésre
kerül

Pénzügy

Javítások:

Pénztárbizonylat tételén vevő és szállító kiegyenlítés típus esetén az F9-el
bizonylatszámra tallózás átviszi a megjelenő tallózó ablakba beírt bizonylatszám
részletet
Szállítólevél számlába importja során az ügylet típusa (belföldi / EU / egyéb) nem
másolódott át, javítva
Bejevő számlán a partnerhez bankszámlaszámai közül nem lehetett kiválasztani
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azt, melynél a bank nem volt megadva, csak maga a bankszámlaszám. Javítva.
A Kimenő számlák menüpontban a rendszer nem engedett visszatartást rögzíteni
“A visszatartás jellege nincs megadva” hibaüzenettel. Javítva.
Változtatás nélkül, de a “Kontírozottság ellenőrzés” funkciót bekapcsolva
újrarögzített bankkivonat esetén nem futottak le az ellenőrzések. Javítva.

Funkcióbővülések:

Budapest Üzleti Terminál 7.11 támogatása: elektronikus kivonat import és HUF
megbízás export
Takarékbank (volt FHB) elektronikus formátumainak támogatása:

Elektronikus átutalási megbízásának generálása. A formátum lehetőségeinek
megfelelően csak forint utalást és csak belföldi, GIRO formátumú
bankszámlára lehetséges utalást kezdeményezni.
Elektronikus bankkivonat importálása (MT940-es formátum)

Beállítható vált az előleg számlákhoz generálódott automatikus vegyes bizonylatok
könyvelési dátumának forrása:

SystemProfile bejegyzés: “Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.KönyvelésiDátumForrás”
A kapott előleg átvezetéskor generált vegyes bizonylat könyvelési dátuma a
forrásbizonylat mely dátuma alapján kapjon értéket:
0=Könyvelési dátum, 1=Számviteli teljesítés, 2=ÁFA teljesítés, 3=Bizonylat kelte,
4=Fizetési határidő.

Alapértelmezett: 0

Az adóévek könyvelési zárolási dátumainak kezelése kikerült az adóév adatai közül
(ott is látható, de csak olvasható), és külön beállítási felületet kapott a Pénzügy \
Karbantartás \ Könyvelési zárolás dátumai menüpont alatt:
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Történ mindez azzal a céllal, hogy a saját cég adatainak beállítási jogosultsága (Cég-
adatok adattér) elkülönülhessen a könyvelési zároltság dátumának beállítási
jogosultságától, melyet az “Adóév könyvelési időszak zárás” funkció-jogosultság
szabályoz:

Az adóév teljes zárása (checkbox) továbbra is a Cég-adatok adattérhez rendelt
hozzáférési jogosultság szabályozza.

Átutalási megbízás export \ Bejövő számlák felület modernizálásra került. Az
leszűrt kimenő számlák listáját mostantól helyi menüből (jobb klikk) exportálhatjuk
vagy nyomtathatjuk:

Az évvégi árfolyam átértékelés helyét átveszi a rendszerben az időszaki árfolyam
átértékelés, mely időszakot (Éves / Féléves / Negyedéves / Havi) adóévenként
állíthatjuk be:

3/9



Az átértékelések a Pénzügy \ Karbantartás \ Árfolyam átértékelések menüpontból
kezelhetőek:
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Egy időszak átértékelésének indításához válasszuk ki a kívánt időszakot és nyomjuk
meg az  gombot. A megjelenő ablakban adjuk meg az alkalmazandó

árfolyamokat és nyomjuk meg az Indít gombot:

Megkötések:
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csak a legutolsó feldolgozott időszak átértékelése törölhető
csak a legutolsó vagy a soron következő időszakra futtatható átértékelés

Egy korábban átértékelt időszak később is megnyitható és az átértékelések minden
fontos adata áttekinthető:

Partnerek

Javítások:

Új partner felvétele adószám alapján hibát jelzett, ha az adóhivatal hiányos
adatokat ad vissza (pl. nincs utcanév), javítva

Funkcióbővülések:

A közterületek listája elérhető a partner adatlapról
Az irányítószám megváltoztatása, majd a mezőből való kilépés mostantól
automatikusan frissíti  helység nevet, amennyiben az irányítószám megtalálható a
törzsben:
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Természetes személy típusú partnerek tárolható adatai bővültek (születési adatok,
adóazonosítójel, TAJ, őstermelői adatok, stb) és külön fület kaptak:

Beszerzés

Funkcióbővülések:

A Beszerzés \ Lekérdezések \ Rendelt tételek nevű lekérdezés kiegészítésre került a
Cikkszám, a Projekt ill. a Tételgyűjtő oszloppal:

Iktatás

Javítások:

“Lezárt” állapotú bejövő számla érkeztető tömbbe lehetséges volt számlát
érkeztetni. Javítva.
A bejövő számla érkeztető állományok adattér jogosultság kezelése hibás volt,
javításra került.

Funkcióbővülések:

Bejövő számla érkeztetésből generálódott pénzügyi bejövő számlán automatán
kitöltésre kerülnek a partnerhez tartozó ügylet típus, adószám, pénzforgalmi
elszámolás jelölés és bankszámla adatok
Új külön munkacsoport megadására van lehetőség az érkeztetési folyamat
Könyvelés \ adatrögzítés  állapotának kezelésére:
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Az itt megadott munkacsoport kapja a “Számla pénzügyi rögzítési igény” feladatot
az érkeztetési folyamat “Számla pénzügyi rögzítés alatt” állapotába kerülésekor.

Tárgyieszköz

Javítás:

Mostantól csak az azonos devizanemben nyilvántartott állományok közötti
eszközáthelyezést engedi meg a program.

Cobra.Admin

Funkcióbővülés:

A felhasználó szerkesztő ablak átalakításra került a jogosultságok jobb
áttekinthetősége végett:
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Cobra.ABP

Javítás:

Az ABP-vel történő pénztár KP-s számla importálás során a gyűjtőzött összeg
(FinanceItemCollector.Amount) táblába nem a tétel nettó értéke
(FinanceCashItem.NetAmount) kerül, hanem a bruttó tételösszeg.
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