
1/4

CobraConto.Net 2022.2 változásnapló
help.cobra.hu/index.php/2022/02/10/cobraconto-net-2022-2-valtozasnaplo/

Terméktörzs

Hibajavítás

A Termékek / Termékek áttekintő ablak vagy a központi könyvelési dátum vagy (ha
van) a nézetben elmentett dátumra mutatta a készletmennyiségeket. Mostantól a
Készlet oszlopban az adott termék  (dátumtól függetlenül) összes mozgását
figyelembe vett készletmennyiség jelenik meg.
A Termékek / Termékek áttekintő ablakon nézet mentése esetén a Korlátozás
dátum értéke is mentésre került. Ehelyett mostantól minden esetben az rendszer
Könyvelési dátuma kerül ide.

Funkcióbővülés

Az Admin program rendszerbeállításai között új kapcsoló:
“Termék.Kategória.Kötelező”. Az értékét 1-re (igaz értékre) állítva termék
rögzítésekor kötelező kategóriát is megadni.

Számlakészítés

Hibajavítás

Számla írásakor partner kiválasztása után az idegen nyelvű megjegyzéseket is
feltöltődtek a honi nyelven megadottal. Javítva.
Bekérő levél leszámlázáskor (importálás után) sem frissültek a számla dátumai.
Javítva.
Importált gyűjtő számla véglegesítéskor kiürült a Tétel teljesítés dátum és program
hibára futott hiányukban. Javítva.

 

Pénzügy

Hibajavítás

ÁFA időszaki átvezetés vagy ÁFA árfolyamkülönbözet vegyes bizonylat kapcsolattal
rendelkező bejövő számla törlése esetén a generált vegyes bizonylat(ok) nem
kerültek törlésre. Javítva.
A Véglegesített pénztárbizonylatok ablakról hiányztak a Nézet és a Mentés
gombok. Javítva.
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Pénztár sablonok esetén nem volt lehetséges a sablon nevét megadni. A mező a
sablon ablakon a “Kategória, Gyűjtő, Megjegyzés” fülön található meg:

Funkcióbővülés

Elérhetőek a programban a 2265 és 22A60 bevallások XML export formátumai:

Modernizálódott a Bekérőlevelek áttekintő ablak. Funkció változatlanok.

 

Készlet

Funkcióbővülés

http://help.cobra.hu/index.php/2016/01/03/bekerolevelek-kezelese/#A_rogzito_ablak_felepitese
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Bővült a Címkesor nyomtatás funkció a bevételi bizonylatról: az érvényességi idő
nyomtatása is lehetséges mostantól az etikettekre.
A címke formátum bővül a LEJARAT kulcsszóval, a következőképpen:
LEJARAT:formátum:eltolás
ahol:
– formátum: a dátum formátum (pl. yyyy.MM.dd. => 2022.02.07.), üresen hagyva a
Windows rövid dátum formátuma.
– eltolás: napok száma, mely az eredeti dátumhoz adódik, előjelesen (pl. +30, -12).

 

Értékesítés

Hibajavítás

Amennyiben negatív mennyiségű tétel szerepelt teljesítés bizonylaton, a rögzítés
során a tételek duplázódtak a bizonylaton. Javítva.

Funkcióbővülés

Az Admin program rendszerbeállításai között új kapcsoló:
“Értékesítés.Tételsor.Termék.Kötelező”. Értékét 1-re (Igaz érték) állítva értékesítési
bizonylatok rögzítésekor kötelező a cikktörzsből tallózott terméket megadni.

 

CRM

Funkcióbővülés
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Modernizálódott a CRM / Ügyfélkereső ablak. Bővebben bejegyzésünkben:
http://help.cobra.hu/index.php/2022/02/09/ugyfelkereso/
A régi felület visszakapcsolható az Admin programban a Rendszerbeállítások
ablakon:

 

Súgó

Funkcióbővülés

A TeamViewer mellett már az AnyDesk is indítható a távfelügyeleti kapcsolódáshoz:


