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Számlakészítés

Funkcióbővülés:

Új adatként szállítási cím adható meg a számlán, mely az Alap számlaformátum-ot
használva a nyomtatványon is megjelenik:

Használatához az Alap számlaformátum nyomtatványt is frissíteni kell az Admin
programon keresztül! Új verzió: 46.

Pénzügy

Funkcióbővülés:
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Megjelent a 2065A és 20A60 bevallás. Frissítés után a 2020-as adóévben a Pénzügy
/ Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallás ütemezés ablakon beállítható és onnantól
használható az ÁNYK-ba való betöltésre:

Megjelent az Átutalási megbízás export / Bejövő számlák menüpontban a
csoportos utalás exportjának lehetősége:

– A szokásos, Normál átutalási megbízások készítését a fejlesztés nem befolyásolja
– Az export fájl felépítése a GIRO Zrt. Bankközi Klíring Rendszerben (BKR) IG1 platformon
definiált szabványát követi
– Az ATUTAL üzenetet valósítja meg
– Csak HUF átutalásokat tartalmazhat és kötelező jogcímet megadni
– Tesztelve a Budapest Bank Üzleti Terminál 7.11 verziójával: kiterjesztett működés a
export fájlok neve CA*.121 legyen, például CA_20200207.121

A Bejövő számla és Kimenő számla tallózó ablakok (Előkészített és Véglegesített
egyaránt) új, modernizált, több oszlopot és információt megjelenítő kinézetet
kaptak:
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Egyedi nézetek menthetőek, majd szükség szerint betölthetőek:

A Ctrl + F5 billentyűkombinációval a kijelölt bizonylat adatait megnyitás nélkül
megtekinthetőek:

A Csatolmányok fülről a fájlok igény szerint megnyithatóak vagy menthetők:

A megjelenített adatok az oszlopok fejlécein Excel-szerűen tovább szűrhetőek:

Lekérdezés építő

Funkcióbővülés:
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A lekérdezések “Hierarchikus adattábla” és “Pivot tábla” típusai esetében a
lekérdezési táblához nyomtatási fejléc (rich text) és oldalbeállítás rendelhető.
A nyomtatási fejléc a szerkesztőben külön fülön adható meg, majd a lekérdezést
mentenünk kell:

Az oldal beállításokat (lapméret, margók, tájolás) a nyomtatási kép dialogban állíthatjuk
be, melyet menthetünk:

Tárgyi eszköz

Hibajavítás:

Amennyiben a Lekérdezések / Eszköz főkönyvi egyeztetést használva a gép dátuma
alapján nem található adóév, a program összeomlott. Javítva.

Cobra.Export

Hibajavítás:

A Cobra Conto Net Xml (ccnx) / Készletkezelés / Raktári mozgások menüpontban az
exportálás nem működött. Javítva.
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