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help.cobra.hu/index.php/2021/02/04/2021_1-valtozasnaplo/

Számlakészítés

Funkcióbővülés

A számlási cím üres országkódja esetén a NAV feladás automatikusan “HU”

(Magyarország) értéket küld az Online Számla Rendszer felé

Megjelent a távnyomtatás funkció  a Számlakészítés modulban.

Bővebben: Távnyomtatás bejegyzésünkben

Új jelölésként jelent meg a számlán az Egyéb adatok / Számla szekcióban a

“Csoportos adóalanyiság”

Működése: A cég adatoknál kitöltött Csoport azonosító esetén automatán

bekapcsolt. Amennyiben a cég adatoknál a Jogelőd csoport azonosító van kitöltve, a

számlán a Csoportos adóalanyiság jelölése kikapcsolt, de bekapcsolható.

 

Pénzügy

Hibajavítás

A vevői egyenlegközlő levélen a számlák fizetési határideje helyett a felhasználó által

megadott viszonyítási dátumot jelenítette meg. Javítva.

Ha régi (jellemzően 2018, 2019-es adóévben készült) kiemenő vagy bejövő

számlát importáltunk volna (Import / Korábbi funkcióval) egy új

bizonylatba, hibaüzenetet adott a program. Javítva.

 

Funkcióbővülés

http://help.cobra.hu/index.php/2021/02/04/2021_1-valtozasnaplo/
http://help.cobra.hu/index.php/2021/01/26/tavnyomtatas/
http://help.cobra.hu/index.php/2015/09/07/a-felhasznalo-ceg-adatainak-beallitasa/
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Bekerült a 2165 és 21A60 bevallás nyomtatvány a programba:

Az Online Számla Rendszerből letölthetők a kimenő ill. bejövő számla adatok.

Használatát lásd az Adatletöltés a NAV Online Számla rendszerből bejegyzésünket.

Megfelelő jogosultságokkal a generált készlet és eszköz feladás vegyes bizonylatok

módosíthatók. A jogosultságokat Funkcióterek szabályozzák:

 
– Főkönyv.VegyesNaplóTétel.EszközFeladás.Szerkesztés

 
– Főkönyv.VegyesNaplóTétel.RaktárFeladás.Szerkesztés

 
Alapértelmezetten mindkettő tiltott.

Importálható a TakarékBank e-Bank programjából (telepített Electra)

származó saját formátumú kivonatfájl. A Törzsadatok / Közös / Bankok

menüpontban a TakarékBank paraméterezésénél kell választani a Takarék e-Bank

7.00-05 Banki szoftvert:

Főkönyv

Hibajavítás

A Gyüjtő/számlaszám karton listán abban az esetben, ha a gyűjtő nyelvesítve van,

akkor a lista annyiszor hozzta és összesítette a gyűjtőn szereplő összeget, ahány

nyelvi érték szerepelt a nyelvesítésnél. Javítva.

http://help.cobra.hu/index.php/2021/01/21/adatletoltes-a-nav-online-szamla-rendszerbol/
http://help.cobra.hu/index.php/2015/11/21/felhasznaloi-jogosultsagok-kezelese/
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Tárgyi eszköz

Hibajavítás

Elhullás mozgásnem törlése hiba miatt nem volt lehetséges. Javítva.

Az elhullás mozgásnemet nem vette figyelembe a befektetési tükör. Javítva.

 

Távnyomtatás

Funkcióbővülés

Megjelent a távnyomtatás funkció  a Számlakészítés modulban.

Bővebben: Távnyomtatás bejegyzésünkben

 

Import / Export

Funkcióbővülés

A távnyomtatással párhuzamos megjelent az InvoiceTransferDataSet-ben is az

ehhez szükséges mezők. Egyik sem kötelező, a korábban kialakított ccnx

formátumokat ugyanúgy importálja a program, mint korábban. Minta fájl letölthető

innen.

A termékek (ProductTransferDataSet) ccnx importja kiegészült a GUID nélküli

felülírás (frissítés, update) lehetőségével. Az Import program GUID

nélküli ProductTransferDataSet esetén az objektumon belül található

első ProductPartNo értéke alapján dönti el, hogy létezik-e már a termék az

adatbázisban és ez alapján frissít vagy hoz létre újat.

http://help.cobra.hu/index.php/2021/01/26/tavnyomtatas/
http://help.cobra.hu/wp-content/uploads/CCNX/invoice_remote_print_example_2021.ccnx

