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help.cobra.hu/index.php/2021/07/01/cobraconto-net-2021_4/

Általános kezelés

Funkcióbővülés

Mostantól a legtöbb bizonylatrögzítő ablakból több is nyitva lehet a programban.
Alapértelmezetté ezt a beállítást a Beállítások / Működés / Kezelés ablakon lehet tenni,
felhasználónként külön-külön:

 

 
A beállítás vonatkozik az új bizonylatok rögzítésére (Új adat gomb) és a meglévő
bizonylatok megnyitására (Megnyitás gomb) is.

 Azoknak a felhasználóknak, akiknek csak alkalmanként van szüksége párhuzamos
megnyitásra, a tallózó ablakokon elérhető legördülő gombbal is a funkció.

 Új adat párhuzamosan:

 
Megnyitás párhuzamosan:
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A bizonylat / adat típusok, ahol elérhető a funkció:

– Előkészített és véglegesített számla
 – Előkészített és véglegesített kimenő számla

 – Előkészített és véglegesített bejövő számla
 – Banki kivonatok

 – Előkészített vegyes bizonylatok
 – Kötelezettségek

 – Értékesítési előkészített és véglegesített ajánlat, rendelés és teljesítés
 – Beszerzési előkészített és véglegesített igények, ajánlatkérések és rendelés teljesítés

FONTOS: Párhuzamos módon megnyitott ablakok bezárása (mert mentettük a
bizonylatot) után nem frissül az áttekintő ablak, amiből indítottuk a párhuzamos
megnyitást! Ezt kézzel kell megtenni (F5), amikor szükséges.

 

Pénzügy

Hibajavítás

A kimenő számla, bejövő számla és vegyes bizonylatok esetében a csoportos
véglegesítés művelet elvégzéséhez mostantól nem a “Pénzügy alapadatok”
adattérjog szükséges, hanem az adott bizonylattípushoz “Véglegesítés” funkciójog
és az adott állományhoz “Módosítás” szintű adattér hozzéférés szükséges. Például
vegyes bizonylatok esetén:
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Bekérőlevél bizonylaton mostantól választható a kívánt bizonylat nyelv:

Bekérő levél nyelvi fordítások esetén nem volt használható aposztróf (‘) jel, javítva.

 

Funkcióbővülés:

Mostantól lehetséges reverzálásra (ellentétes előjelű könyvelésre) kijelölni vegyes
bizonylatokat, és csoportosan elvégezni a műveletet. Bővebben bejegyzésünkben:
http://help.cobra.hu/index.php/2021/07/05/reverzalas/

 

 

Munkalap

Hibajavítás

Munkalap sablon mentése egyes esetekben elakadt “A(z) „WorksheetId” oszlopra
vonatkozó korlátozás egyediséget ír elő. A(z) „-1” érték már szerepel.” üzenettel.
Javítva.
Munkalap sablon és korábbi munkalap importja új munkalapba nem hozta az új
munkalapra az Egyéb adatokat. Javítva.

 

Funkcióbővülés

http://help.cobra.hu/index.php/2021/07/05/reverzalas/
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Az Egyszerűsített Véglegesített munkalapok tallózó ablakon megjelent a bizonylat
jellemző szűrés és megjelenítés lehetősége:

 

Felvásárlás

Funkcióbővülés

Bővült a “természetes személy” jelölésű partnerek adatlapja a 2108-as bevallás M-
es lapjára kerülő adatokkal:


