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1 Fejlesztések
1.1 Bizonylat kezelésben cikk csere esetén választható, hogy csak cikkszámot, vagy teljes
cserét ( Áfa, Mee ... ) kérünk

1.2 PTGSZLAH nyomtatványt, csak készpénzes magánszemély esetén tölti.
(4.6 / 1.1.4 Készpénzes számlák havi jelentése )

1.3 Áfa bevallás 65M módosult, az új jogszabálynak megfelelően.
ÁFA bevallás M lapján 2020/07/01-től az összes bejövő számlát fel kell tüntetni. Ebből adódóan az
adatszolgáltatás mennyisége többszörösére nőtt. A rendszert ennek megfelelően két féle listával láttuk el
:
- Egy összesített listával ( folyamatos felsorolás )
- Régi formátumú ( minden oldal egy ügyfél )
Ezt a 65M Lista / Összesítő lap / Részletes lista kapcsolóval tudjuk szabályozni ( természetesen az ÁNYKra nincs hatása )
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Figyelem! Alapértelmezésben nem kompatibilis az előző időszakok bevallásaival ! Ahhoz hogy le tudjuk
kérni a 2020/07/01 előtti kimutatás át kell kapcsolni a ÁNYK 2020/07/01 előtt-re

1.4 Bizonylat tétel böngésző kiegészült
Iktató szám, Nincs előzmény, Nincs következmény szűrővel
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1.5 NAV importálásnál a várakozási időt 2 percre emeltük
1.6 Bizonylaton, az eredeti áfa dátumot automatikusan tölti
1.7 Szállítóból számla esetén, az ügyfél adószámot nem mutatta meg
1.8 Bizonylat mentés: Raktári jogosultság figyelés
1.9 Dokumentáció kezelés: Komplett verzió törlés előtti ellenőrzés módosítása
1.10 Dokumentáció kezelés: Érvényesítés előtti komplex ellenőrzés (hiányzó művelet sor)
1.11 Munkalap kezelés:
Termeléses munkalapon munkaszám módosítás tiltás

2 Javítások
2.1 Csatolmány esetén a környezeti változóval megadott útvonal, visszaolvasásnál hibára
futott
2.2 Számla jóváhagyásnál nem lehetett leszűrni, a már jóváhagyott bizonylatokat
2.3 Fizetési határidőt nem megfelelően kezelte, ha az ügyfélnél 0 nap volt megadva, de volt
fizetési módja
2.4 NAV import tétel mennyiségi egység hibásan töltődött
2.5 NAV import nyomtatás nem működött
2.6 Pénztárban, bizonylatban a TAB sorrendet módosítottuk, az új mezőknek megfelelően
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