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Előre jelezni kívánjuk ügyfeleinknek, hogy a CobraConto.Net következő, 2020.8-as
verziója már csak Microsoft .NET-keretrendszer 4.5.2 verziójával rendelkező
Windows operációs rendszeren fog elindulni. Ha a gépről működik a NAV Online
Számla feladás, ez már Önnél telepítve van. Windows XP-re a .NET-keretrendszer 4.5.2
verziója már nem telepíthető.

Számlakészítés

Javítás

A Számlakészítés/Listák/Dátum-Fizetési mód szerint lista kerekítés nélkül hozta a
bruttó összeget. Javítva.

 

Funkcióbővülés

Új lekérdezés került a Számlakészítés modulba Számlatételek jellemzőkkel
néven. A lekérdezés a Partnernév / Bizonylatszám csoportosításban jeleníti meg a
számlatételeket, az utolsó két oszlopba pedig a szűrő szekcióban megadott
gyűjtőkategóriába tartozó gyűjtő, illetve a kiválasztott termékjellemző értéke
jelenik meg:

Megújult az ütemezett számlák Számlagenerálás ablaka.
Részletesen: http://help.cobra.hu/index.php/2019/03/25/utemezett-
szamlazas/#Szamlageneralas
Bevezetésre került az e-számla kezelés az ütemezett számláknál: Ha a partner “e-
számla fogadó” a számla kelte alapján, akkor e-számlaként generálódik a
bizonylat.
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Külön megadható mostantól az ütemezett számláknál, hogy mely
partnerazonosítók kerüljenek rá a generált számlákra: az ütemezett számla
írásakor megadható, hogy mely partnerazonosító(k) kerüljenek a számlára. Ahol
az Sz mezőben pipa van, azt viszi csak át a számlára. Ahol az érték üres, ott a
partnertörzsből az aktuális értéket emeli be. Ahol ki van töltve, ott a kitöltött
adatot adja át a számlára. Ha az érték üres és a partnertörzsben sincs olyan típusú
partnerazonosító, akkor a számlára is üresen kerül át (Nem lehet majd
véglegesíteni csak kitöltés/eltávolítás után):

Pénzügy

Javítás

Bejövő számlán KATA-s partnert választva a Egyéb adatok / Őstermelő jelzés is
automatikusan kipipálódott. Javítva.
A Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete ablakokban tallózási jog
esetén is úgy működik a program, mintha olvasási joga lenne a felhasználónak.
Javítva.
Új bejövő számla állomány felvételekor az “Egyéb kontír” adat nem került
tárolásra, illetve módosításkor az EU kontír adat is felülíródott. Javítva.
Amennyiben az adóévnél nincs beállítva a bankkivonatok tranzakciónkénti
könyvelése, akkor könyvelés a bankkivonat fejében megadott Bizonylat dátum
mező alapján történt, nem a bankkivonat fejében megadott Könyvelési dátum
mező alapján. Javítva.
A kontírlapon a teljesítési dátum volt feltűntetve a könyvelési dátum helyett.
Javítva:
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A vegyes bizonylat “CobraMunBér feladás” import funkciója nem töltötte ki
automatikusan az import fájlban szereplő gyűjtők alapértelmezett gyűjtőjét.
Javítva:

Pénzügyi tételsablon rögzítésekor meg lehetett adni Könyvelési oldalként a
“Mindkettő” opciót. Ebben az esetben nem lehetett bizonylatírás közben ki sem
választani ezt a tételsablont.  Megszűntetve a “Mindkettő” lehetőség:

A vevői Egyenlegközlő levél formátum frissítésre került, a beírt szöveg a margóhoz
igazítva. Rv.: 18.16. Frissíteni szükséges a nyomtatványokat.

Funkcióbővülés

A 2065 ÁFA bevallásban az “M” lapok partnernév szerinti sorrendben jönnek
létre. A nyomtatvány verziója 4.0-ra frissítve.
Az Electra 7.00-04 OTP formátum importja során mostantól felismerésre kerül az
azonnali utalás kódja.
Bekerült a támogatott banki szoftverek közé a Takarék NetBank új, electra alapú
elektronikus bankkivonatának támogatása. A NetBankból a TXT formátumú
kivonatot kell exportálni, azt dolgozza fel a program.

 

Tárgyi eszköz

Funkcióbővülés
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A Tárgyi eszköz / Eszközök tallózó ablak modernizálásra került.
Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2016/05/18/eszkoz-keresese-
megnyitasa/
A Tárgyi eszköz / Karbantartás / Eszköz állományok ablak
modernizálásra került.
Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2016/05/18/eszkoz-allomanyok/
A tárgyi eszközök egyedi adatainak kivezetésére került sor. Az adatbázis revízió az
egyedi adatokat átkonvertálja jellemzőkké, és a programban az “Egyedi adatok”
adatbeviteli lehetőség megszűnik.

Értékesítés

Funkcióbővülés

Amennyiben Ajánlat készítéskor a “Kiadva” dátum üresen van hagyva, akkor
véglegesítéskor kitölti a a CCN rendszerdátummal

Gyártás

Funkcióbővülés
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Egyszerűsített gyártási művelet könyvelés esetén két új opció egyszerűsíti munkát:
Amennyiben a Partner másolással be van jelölve, a kiadási bizonylaton
megadott partner automatikusan rákerül a bevételezésre is
Amennyiben a Megnevezés másolással be van jelölve, a kiadási
bizonylaton megadott megnevezés automatikusan rákerül a bevételezésre is

Email küldés

Funkcióbővülés

Új E-mail ellenőrzés áttekintő ablak érhető el a Törzsadatok / Cég /
Email beállítások / Email küldés ellenőrzése menüpontból.
Bővebben: http://help.cobra.hu/index.php/2020/10/05/email-kuldes-
ellenorzese/

 

Bejövő számla érkeztetés

Funkcióbővülés

Érkeztetés rögzítésekor inaktív partnert választva rákérdez a program, hogy
szeretné-e folytatni a felhasználó az adatrögzítést:

Általános fejlesztések

A csatolmányok megnevezései a korábbi 50 karakterről 255-re nőttek.
Partner névtöredékre keresés esetén, az inaktív partnerek nem voltak kihagyva a
keresésből. Mostantól csak direkt betallózással lehet inaktív partnert választani.
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WAPI

Funkcióbővülés

Új végpont készült a ccnx formátumú adat feladásra és lekérdezésre a WAPI-n
keresztül: http://support.cobraconto.net/WAPI/abpxservice.asmx. Egyelőre
partner és értékesítési teljesítések kezelésre alkalmas.
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