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1 Fejlesztések
1.1 Kimenő sztornó/helyesbítő számlát is tudunk utalni

1.2 Bizonylat csatolmány betölthető, az előzmény bizonylatról
Ha az előző bizonylatunkon volt valamilyen csatolmány (szállítólevélen stb.), akkor azt egy gomb
nyomásával be tudjuk az aktuális bizonylatra tölteni.
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1.3 Csatolmány útvonalban (ATTACH_PATH) elfogad környezeti változókra is hivatkozást
Ha végen belül például a megosztott mappa Google Drive, vagy OneDrive-on keresztül működik
akkor meg tudunk adni pl. %userprofile% szerinti elérési útvonalat.

1.4 Bizonylat kezelőben a saját telephely kiválasztása
Ha rendelkezünk esetlegesen több telephellyel, és ez fel is van rögzítve, ezt egy bizonylat
elkészítésekor ki tudjuk választani a fejadatoknál.

1.5 IEB banki formátum importálásra lehetőség
CIB bank business termináljának formátumát tudjuk be importálni.

1.6 IEB banki formátum importálásra lehetőség
1.7 65M bevallás, adószámra csoportosít, nem ügyfélkódra
1.8 Bizonylat tétel importnál (cikkszámra) is figyelmeztet, ha tiltott cikket importálunk
1.9 Selejtezési jegyzőkönyv: (kijelölés nélküli) bizonylat generálás hiba javítása.
1.10 Selejtezési jegyzőkönyv: indításkor a cikk szűrő mező automatikus feltöltése.
1.11 Készlet mozgás: átkonvertált cikkek összevont mozgásának megjelenítése
1.12 Munkalap kezelés: munkalap előválasztási lehetőség.
1.13 Bizonylat mentés: átkonvertált cikkek mentésének tiltása.
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1.14 Mozgás újraépítés: feldolgozás optimalizálás.

2 Javítások
2.1 Iktatásból bizonylat készítés hibára futott
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