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Változások a 2021.1.1 verzió után | Kiadva: 2021.03.22

Számlakészítés

Hibajavítás:

Azon felhasználóknak, akiknek nem volt  “Számla véglegesítés” funkciótér

jogosultsága, nem tudtak előkészített számlát sem rögzíteni. Javítva.

A “NAV” oszlop szűrőjén az ikonok hibásak voltak a Véglegesített számlák

browserben. Javítva.

Abban az esetben, ha az előkészített számlán a Távnyomtatás jelzés bekapcsolt volt,

a számla nem volt törölhető. Javítva.

 

Funkcióbővülés:

Megújult a “Nem számlázott teljesítesek” ablak. Ezen az oszlop sorrend szabdon

változtatható és menthető, ill. új szűrők is használhatók.

Megjelent az EDI elektronikus számla kiállítás funkció, az EDInet rendszeréhez

illesztve: http://help.cobra.hu/index.php/2021/03/18/edi-szamla-kiallitas/

 

Pénzügy

Hibajavítás:

Érkeztetésből generálódott bejövő számla esetén az ÁFA bevallás K-s lapján a nem

töltődtek a bizonylaton szereplő partner nevek. Javítva.

ÁFA bevallás: Egyazon partnertől egy bevallási dőszakban befogadott

számlák esetén, ha az egyiken teljes adószám és másikon a törzsszám szerepel, dupla

M-lap készült. Javítva.

ÁFA bevallás 65M-02-K lap: A bizonylatok egyes esetekben helytelen sorrendbe

kerültek az ÁNYK xml-be. Javítva, a helyes sorrendje: E-KT.

ÁFA bevellás 65M lap: ha pénztárbizonylat alapján került egy adott szállítói számla a

bevallásra (KP számla) és a partner rendelkezett csoportos adószámmal, akkor a

program a tag adószámát adta át az ANYK xml, pedig a csoportazonosítót kell az

“M” lapon feltüntetni. Javítva.

ÁFA bevellás 65M lap: amennyiben pozitív értékű módosító okirat került rögzítésre,

az az M lapon is megjelent, annak ellenére, hogy csak a 65M-02-K lapon kell

szerepeltetni. Javítva.
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Évnyitás során a KATA-s nyitott szállító számlákra nem került rá a KATA pipa.

Javítva.

NAV-tól való bejövő számla adatletöltés során, amennyiben a tételsorban a

megnevezés hosszabb volt, mint 80 karakter, akkor hibaüzenetet adott a program.

Javítva: innentől csonkolva tölti be, a megnevezés teljes, eredeti verzióját pedig

beírja a megjegyzés mezőbe.

 

Funkcióbővülés:

Megjelent a csoportos bejövő számla leltöltés a NAV rendszeréből:

http://help.cobra.hu/index.php/2021/01/21/adatletoltes-a-nav-online-szamla-

rendszerbol/#Bejovo_szamlak_letoltese_csoportosan

Megjelent a csoportos kimenő számla leltöltés a NAV

rendszeréből: http://help.cobra.hu/index.php/2021/01/21/adatletoltes-a-nav-

online-szamla-rendszerbol/#Kimenoszamlak_letoltese_csoportosan

Megjelent a Takarékbank e-Bank 7.00-05 verzióhoz EDIFACT formátumban (HUF

és DEV) az átutalási megbízás export.

Megjelent a MKB PCBankár V6.02-21 verzióhoz EDIFACT formátumban (HUF és

DEV) az átutalási megbízás export.

Megjelent a PayPal v3 importálható kivonatformátum, ami az új formátumban várja

a számokat, mely a megváltozott ezres szeparátort ill. a tizedes jelet kezeli:
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Adócsoport ÁFA bevallás ablakon extra ellenőrzés került be a hiányzó bevallási sor

összerendelés(ek) ellenőrzésére:

Értékesítés

Funkcióbővülés:

A bizonylat tételsorokon aktív, F9 billentyűvel tallózható mező lett az “Azonosító” ,

mely az alapértelmezett termék azonosítóra szűr:

 

Beszerzés

Hibajavítás:

Egyes esetekben a Beszerzés megrendelő levél nyomtatványon a “Frissít” gomb

megnyomása “Hiba a nyomtatási folyamatban” hibát eredményezett. Javítva.
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A kiválasztott partner székhelyéhez/telephelyéhez rendelt ügylettípus nem

emelődött be automatikusan a beszerzés megrendelésre a partner

betallózásakor. Javítva.

 

Tárgyi eszköz

Hibajavítás:

A Főkönyvi feladás (tételes) lista nem a kiválasztott eseményt szűrte. Javítva.

 


