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help.cobra.hu/index.php/2022/06/27/cobraconto-net-2022-4-valtozasnaplo/

Számlakészítés

Hibajavítás

Csoportos és egynkénti véglegesítéskor távnyomtatásos számlánál a számla
másolat email küldő is működésbe lépett, feleslegesen, hisz a vevő
távnyomtatással kapja a számlát. Javítva.

Termékdíjas számla sztornózásakor figyelmeztetést adott a NAV Online Számla
Rendszer a productFeeRate mező értékének helytelen előjele miatt. Javítva.

Funkcióbővülés

Az Előlegszámlák tallózó ablakon megjelent a “Különbözet” oszlop, mely a bruttó
érték és a végszámlázva különbségét mutatja.
Az Előlegszámlák tallózó ablakon az adóév nem kötelező szűrő mostantól, a Ctrl +
Del billentyűkombinációval törölhető. A számlaíró ablakból nyíló Import /
Előlegszámla ablak eleve adóév szűrés nélkül nyílik meg.
A számlán és az értékesítési bizonylatokon mostantól működik a partnereknél
megadott, termékkategória nélkül rögzített kedvezmény. A rendszer a partnernél
termékkategória nélkül megadott kedvezményt csak akkor alkalmazza, ha az adott
cikk egyik kategóriába sem esik, melyekre a partnerhez kedvezményt rögzítettünk.
Bővebben bejegyzésünkben, ide kattintva.

 

Pénzügy

Hibajavítás

Amennyiben vegyes sablon létrehozása előtt nem választottuk ki az állományt, a
szoftver összeomlott. Javítva, mostantól hibaüzenettel jelzi a hiányosságot.

http://help.cobra.hu/index.php/2022/06/27/cobraconto-net-2022-4-valtozasnaplo/
http://help.cobra.hu/index.php/2019/03/26/ar-felajanlas-ertekesites-soran/#Termekkategoria_alapu_kedvezmenyek
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ÁFA bevallás, M lap: Devizás előleg és végszámla esetén az “Előleg adóalap” és az
“Előleg adó” értékeit a szoftver nem számította át forintba.

Így az előleget is tartalmazó devizás számla “KÜL” sorában az adóalap és adó
forint összegéből devizában vonta le az előleg összegeit a program. Javítva.

Funkcióbővülés

Új banki szoftverek támogatása valósult meg az ISO 20022 szabvány szerinti xml
formátumú kivonat feldolgozásával:

GránitBank NetBank: ISO 20022 szabvány szerinti xml formátumú kivonat
(camt.053) feldolgozása és átutalásfájl exportálása.
UniCredit SpectraNet ISO: ISO 20022 szabvány szerinti xml formátumú
kivonat feldolgozása és átutalásfájl exportálása.
CIB Business Online: ISO 20022 szabvány szerinti xml formátumú kivonat
feldolgozása és átutalásfájl exportálása.

Az Átutalási megbízás export / Bejövő számlák ablakon a Terhelendő bankszámla
legördülőben látható mostantól a legutoljára könyvelt záró egyenleg is:

https://docplayer.hu/24225079-Hu_camt-053-magyar-xml-kivonat-szabvany-ajanlas.html
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Partner felvétele adószám alapján gomb felkerült kimenő számla ablakára is,
megkönnyítendő a NAV-tól letöltött kimenő számlák könyvelését, amelyek nem a
Cobrában készültek.

Készletkezelés

Funkcióbővülés

A Készletkezelés / Lekérdezés / Minimum készlet lekérdezés modern felületet
kapott, exportálható xlsx-be:

Főkönyv

Hibajavítás

A Főkönyv modul Kartonok újragenerálása funkció egyes esetekben nem futott le,
törölt, de hivatkozott bizonylatok miatt. Javítva.

Funkcióbővülés

Bevezetésre került a főkönyvi számlaszámokhoz megadható “Alapértelmezett
kötelező gyűjtő, ha a bizonylaton nem megadható” paraméter. A mezőben
kiválasztott gyűjtőt csak abban az esetben használja a rendszer, ha a felhasználói
felületen nincs lehetőség megadni gyűjtőt. Csak a főkönyvi könyvelés
generálásának a végén rakja a főkönyvi bejegyzéshez, azokra a számlaszámokra,
melyek nem kaptak egyébként gyűjtőt, de kötelező lenne. Ilyenenk lehetnek az ÁFA
főkönyvi számlák vagy a bank és pénztár naplókhoz tartozó 38xx kontírszámok.
Bővebben a Főkönyvi számlákra vonatkozó szabályok leírásban.

http://help.cobra.hu/index.php/2015/10/20/gyujtok/#Fokonyvi_szamlakra_vonatkozo_szabalyok
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A bejövő ill. kimenő számlák kiegyenlítései során könyvelődő árfolyamnyereség /
veszteség főkönyvi bejegyzés vevői ill. szállítói számlaszáma automatán megkapja
a kipontozott bizonylat fejgyűjtőit. Például, kimenő számla fejkontírja 311, mely
kapott két fejgyűjtőjt is:

Kiegyenlítés során ugyanezen gyűjtők automatán rákerülnek az árfolyamnyereség
könyvelése során a 311 számlaszámra:

 

Beszerzés

Hibajavítás

A beszerzési rendelésen megadott fej- ill. tételgyűjtők értékei nem frissültek egy
módosítás esetén. Javítva.

 

Értékesítés

Funkcióbővülés

A számlán és az értékesítési bizonylatokon mostantól működik a partnereknél
megadott, termékkategória nélkül rögzített kedvezmény. A rendszer a partnernél
termékkategória nélkül megadott kedvezményt csak akkor alkalmazza, ha az adott
cikk egyik kategóriába sem esik, melyekre a partnerhez kedvezményt rögzítettünk.
Bővebben bejegyzésünkben, ide kattintva.
Mostantól az értékesítési teljesítés rögzítése során is ellenőrzésre kerül a minimál
ár alatt értékesítés, ha az a Törzsadatok / Beállítások ablakon legalább
figyelmeztetésre van állítva.

Hatása “Figyelmeztetés” esetén, amennyiben minimálár alatt értékesítenénk:

http://help.cobra.hu/index.php/2019/03/26/ar-felajanlas-ertekesites-soran/#Termekkategoria_alapu_kedvezmenyek
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Hatása “Elutasítással” beállítás esetén, amennyiben minimálár alatt értékesítenénk.
Nincs opció továbblépni, javítani kell a teljesítést:

Tárgyi eszköz

Hibajavítás

Az 50 karakternél hosszabb megnevezésű tárgyi eszközök esetén az
Értékcsökkentés elszámolás funkció hibaüzenettel elakadt. Javítva.

 

Munkalap

Funkcióbővülés

Mind az egyszerűsített, mind az összetett munkalapon új, kötelező mező jelent
meg, a neve Tárgy. A maximum 50 karakterben megadandó szöveg későbbi
fejlesztésekhez szükséges.
Az Ügyfél eszköz adatlapon táblázatos formában, dátummal megadható a
futásteljesítmény. Bővebben bejegyzésünk, ide kattintva.

Email küldés

Funkcióbővülés

http://help.cobra.hu/index.php/2016/07/25/ugyfel-eszkozok/
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A számla email másolat küldés plugin védelmet kapott a hibás email címek ellen:
A számla véglegesítésekor megjelenő megerősítő ablak ellenőrzi az email cím
szerkezeti helyességét, hiba esetén figyelmeztetéssel nem engedi rögzíteni
az emailt:

Csoportos számla véglegesítés esetén pedig a hibás email cím nem kerül be
az email táblába, üres lesz. A CobraMessageServer vagy a
CobraMessageService alkalmazás ezeket sikertelen állapotúra állítja:

A szöveges logba ezen emailek hiányzó email címe rögíztésre kerül:
 No valid mailto address! Can’t send email with Id: ‘1705’.

Így az email küldés nem áll le, a következő helyes emailt már elküldi a
program.

Csatolmánykezelés

Funkcióbővülés

A bizonylatrögzítő ablakokon található Csatolmányok szekció modernizálásra került.
Bővebben bejegyzésünkben, ide kattintva.

http://help.cobra.hu/index.php/2022/06/23/csatolmanyok-kezelese/

