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Partner

Javítás:

Amennyiben a NAV-tól hiányos adatok érkeznek (pl. üres közterület neve), akkor
NullReferenceException keletkezik. Javítva.

Funkcióbővülés:

KATA adózó jelölése pipával a partner adatlapon az Egyéb adatok fülön.

Számlakészítés

Javítás:

A helyesbítő számla NAV Online számla rendszerbe történő feladásakor hibásan
került megállapításra a számlalánc sorrendje, emiatt egyes esetekben
“INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS” (A megadott sorszámmal már létezik tétel a
számlaláncban.) üzenetet adott a NAV. Javítva.

Funkcióbővülés:

Az Ütemezett számlák ablak modernizálásra került. Mostantól megjeleníti a
kiválasztott partnerazonosító értékét az [Azonosító] oszlopban és a cím adatokat a
[Cím] oszlopban:
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Pénzügy

Funkcióbővülés:

A Banki kivonatok ablak modernizálásra került és mostantól a függő tételeket
tartalmazó kivonatokat is megjelöli:

A banki tétel sablon kiegészült a másodlagos főkönyvi számlával, melyet a banki
kivonat tételére alkalmaz.  (Csak akkor jelenik meg, ha a másodlagos számla
használatát befolyásoló globális kapcsoló (Felület.MásodlagosSzámla.Látható)
bekapcsolt állapotban van.)
A banki tétel sablon kiegészült a gyűjtők megadhatóságával,  melyet a banki kivonat
tételére alkalmaz.

Banki kivonaton új tranzakció típus került bevezetésre: VPOS
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Banki kivonat import kiegészítése Spectra 6.02-11 UniCredit esetén: VPOS
részletező XML állomány feldolgozása.
Az VPOS részletező XML import funkció a nem azonosítható tételeket
automatikusan kontírozza az “Átvezetési számláknál” megadott “Függőben levő
banki tétel” számlára.
Banki kivonat rögzítő ablakon a Kiegyenlítések, kontírozás szekcióban új gomb:
“Függő tételek összevezetése”.  A Postai részletező és a VPOS részletező függő
státuszú tételeket (valamennyit) megkísérli a megnevezésben tárolt referencia
alapján összevezetni. Olyankor lehet hasznos, ha a számla később kerül be a vevő
naplóba, mint ahogy a részletezőt feldolgoztuk.
Bank naplók ablak modernizálásra került.
Új banknapló felvételekor az inaktív bankszámlák nem választhatók.
A Pénzügy / Karbantartás / Átvezetési számlák ablak modernizálásra került. Új
átvezetési számla rögzítésekor csak az adóévben még nem beállítottak közül lehet
választani:

Értékesítés

Javítás:

Teljesítésből toló módszerrel generált számla bankszámlaszáma nem a számlázási
devizának megfelelően került beállításra. Javítva.

Beszerzés

Javítás:

A Beszerzés/Lekérdezések/Rendelt tételek nevű lekérdezés állapotszűrője, nem a
kiválasztott státusznak megfelelő rendelés tételeket gyűjtötte ki. Javítva.
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Lekérdezés építő

Javítás:

A szoftver nem kezelte a “Lekérdezés építés” funkcióteret. Javítva.

Tárgyi eszköz

Javítások:

A vegyes bizonylat generálásakor a tételsorokhoz nem került át a Költséghelynél
felvitt gyűjtő alapértelmezett gyűjtője. Javítva.
ATv szerint értékkel rendelkező selejtezett eszközre indítható volt SzTv szerint ÉCS-
számítás. Javítva.
A program megengedte, hogy az értéknövekmény dátuma régebbi legyen az utolsó
ÉCS dátumánál. Javítva, a program automatán écs-t számol az értéknövekmény
ráaktiválás előtti napra.
Nem törlődött egyes esetekben (ha az eszköznek volt bontása, vagy ráaktiválása,
aminek a kivezetése már megtörtént, vagy, ha az eszközhöz volt fejlesztési tartalék
felhasználás) selejtezéskor az eszköz bruttó értéke a nyilvántartásból. Javítva.

Funkcióbővülés:

A selejtezés mozgás mostantól külön mozgás eseményként szerepel:

Új mozgás események
kerültek be a szoftverbe,
saját főkönyvi szám
megadási lehetőséggel:
– Eszköz fellelés
– Átminősítés eszközzé
– Értéknövekmény
– Értékesítés
– Átminősítés készletté
– Átadás
– Selejtezés

4/8



Mostantól új eszköz rögzítése esetén 3 lehetőségből választhatunk, mint bekerülési
mód:
– beruházás
– eszköz fellelés
– átminősítés eszközzé

Az Értéknövekmények fülön felvitt ráaktiválások az eszköznél az aktuális adóévben
szereplő “Értéknövekmény” főkönyvi szám ellenében könyvelnek a K oldalra, ennek
hiányában a “Beruházás” számlaszámot használják:
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Az eszközök kivezetésére mostantól 4 különböző mozgás használható:
– eladás
– selejtezés
– átadás
– átminősítés készletté:
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Mind a 4 mozgástípus
0-ra írja az eszköz nettó
sztv és nettó atv.
szertinti értékét illetve a
bruttó értékét is.

Mind a 4 mozgástípus a
beállított főkönyvi
számlával szemben
kivezeti az eszköz nettó
sztv értékét (T a
beállított főkönyvi
számla – K az eszköz
aktiválás számla száma)
és ezzel szemben
kivezeti az elszámolt 
(halmozott)
értékcsökkenést is (T az
értékcsökkenés számla
– K a beállított főkönyvi
számla). Például az
eszköz aktiválás
számlaszáma 141, écs
számlaszáma 1491, az értékesítés esemény számlaszáma pedig 861:

Törzsadatok
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Funkcióbővülés:

Bankszámla: A számla banki belső azonosítói kiegészült a VPOS részletezőn
használt adattal:
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