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Általános kezelés

Funkcióbővülés

A programban található listák jogosultságkezelése (elérhető igen vagy nem)
érdekében új funkcióterek jelentek meg. Bővebben itt.
Általánosan megjelent a programban a “mentés bezárás nélkül” lehetőség.
Bővebben  itt.

 

Számlakészítés

Hibajavítás

Csoportos számla véglegesítés esetén a számlák keltének aktuaálizálása nem
történt meg akkor sem, ha a Számla.Előkészített.SzámlaKelteAktualizálás beállítás
“Igen”-re volt állítva a rendszerbeállítások között
Amennyiben a “Távnyomtatás” modul aktív, de a rendszerbeállításoknál a
Bizonylat.NyomtatásiMód “Papír alapú”-ra volt állítva, a számlaíró ablakon a
Távnyomtatás pipa nem emelte be automatikusan a kiválasztott partner email
címét. Javítva.
Amennyiben a számlatömbnél beállított kizárólagos fizetési módhoz automata
kiegyenlítés is tartozott, azt a program nem töltötte be a számlaíró ablakra.

Funkcióbővülés

A Számlakészítés / Lekérdezések / Számlatételek lekérdezés bővült a tétel
megjegyzés szövegével (alapértelmezett és idegen nyelven is)

 

Készletkezelés

Funkcióbővülés

A jobb átláthatóság és jogosultságkezelés érdekében a modul Lista menüpontjában
található listák két csoportba rendezve érhetőek el mostantól, melyekhez külön
funkciótér is létrejött:

 

http://help.cobra.hu/index.php/2021/09/19/cobraconto-net-2021-5-valtozasnaplo/
http://help.cobra.hu/index.php/2015/11/21/felhasznaloi-jogosultsagok-kezelese/#Listak_funkcioiterei
http://help.cobra.hu/index.php/2015/09/07/gombok-es-funkciok/#Rogzites_utan_bezaras
http://help.cobra.hu/index.php/2015/11/21/felhasznaloi-jogosultsagok-kezelese/#Listak_funkcioiterei
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Pénzügy

Funkcióbővülés

Banki kivonat import: Budapest Bank tranzakciós kódok aktualizálása megtörtént.
Banki kivonat import: a Takarék Netbank bizonylatokon a cégcsoporton belüli
szállítói utalások felismerése.
Új banki szoftver támogatása: Deutsche Bank SWIFT MT940 Europe (TXT). A
kivonatok beolvashatók, illetve átutalási megbízások exportálhatók.

 

Termékek

Funkcióbővülés

Modernizálódott és menthető beálíltásokkal bővült az Eladási ár generálás funkció.
Bővebben itt.

 

Munkalap

Funkcióbővülés

Az Egyszerűsített munkalap áttekintő ablakok modernizálásra kerültek. Bővebben
itt.
Az Egyszerűsített munkalap áttekintő ablakokban megjelent a párhuzamos
megnyitás. Bővebben itt.

http://help.cobra.hu/index.php/2021/09/03/eladasi-ar-generalas/
http://help.cobra.hu/index.php/2016/07/22/egyszerusitett-munkalapok/#Veglegesitett_munkalapok_attekinto_ablak
http://help.cobra.hu/index.php/2015/09/07/gombok-es-funkciok/#Uj_adat_parhuzamos_es_Megnyitas_parhuzamosan
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Tárgyi eszköz

Hibajavítás

Az adótörvény szerinti écs kiszámításakor a program nem vette figyelembe a leírási
módnál beállított “Maradvényérték figyelembe vétele értékcsökkenés számításkor”
beállítást. Javítva.
Nullára leírt eszköz – ráaktiválást követően is az utolsó écs dátumától számolta az
értékcsökkenést. Javítva.
Tárgyi eszköz fökönyvi esemény rögzítésekor az utólagos dátum módosítás
hatására az ablak nem számolta újra az értékeket. Javítva.

 

Cobra.Import

Funkcióbővülés

A ccnx (xml) alapú import mostantól alkalmas gyűjtőszámlák rögzítésére.
Importáláskor a fejben az IsAggregate TRUE kell, hogy legyen.

 A tételek bővültek az InvoiceItem.ItemCompletionDate,
InvoiceItem.ItemCurrencyRate és InvoiceItem.ItemTaxCurrencyRate node-okkal. Ha
az invoice.IsAggregate = true és az importpolicy replace default, akkor az üresen
hagyott plusz mezőket a tételsorban kitölti az invoice.completiondate,
invoice.currencyrate és az invoice.taxcurrencyrate értékekkel. A bővített xsd
fejlesztők számára elérhető itt.

http://help.cobra.hu/wp-content/uploads/simple-file-list/InvoiceTransferDataSet_Aggregated.zip

