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1 Fejlesztések
1.1 Bizonylat áfa dátum aktiválásra (Enter billentyű), az eredeti áfa dátum felveszi az
értékét
Bizonylat kezelés fejléc lapján, az áfa dátum módosításkor, Enter billentyű hatására, az eredeti áfa dátum
mező felülíródik, az áda dátum értékével

1.2 Utalási modulban a (nem nyomtatott) bizonylat megjegyzés is látható (1.7.2 menüpont)

1.3 Könyvelésre újra feladás segédprogram, kibővült cikkszám szűréssel (12. menüpont,
Bizonylat fül)
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1.4 Tárgyi eszköz kiadáskor üzembe helyezési jegyzőkönyvet nyomtat (1.4.7 menüpont)
1.5 Bizonylat importálás kibővült fizetési mód kód oszloppal - wbiz_fizmc (4.6/3.1.1
menüpont)

1.6 Függő megrendelések, szállítólevelek kifuttatása: kibővült karbantartással (4.6 / 4.4.3
menüpont )
Lehetőség van a hibás tétel állapotok korrigálásra, pl. a szállítólevél tétel függő állapotot mutat, pedig
teljes mennyiségben ki lett számlázva
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1.7 Tárolási hely törzs szinkronizálás raktárak között
Abban az esetben ha, több raktárnak is azonosak tárolási helyeik, akkor átemelhetjük az aktuális raktár
tárhelyeit, a kiválasztott raktárakba (csak a különbséget emeli át)

1.8 Új menü: 3.5.4 Egyéb gyűjtő - bizonylatban, könyvelésben egy újabb gyűjtő adat

Ez az egyéb gyűjtő, hasonló, mint a költséghely, költségviselő, munkaszám, csak egy újabb dimenziót nyit
meg a csoportosításban. Szerepel a bizonylatban, szűrésekben, könyvelésben.
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Részletes adatböngésző:

Könyvelés böngésző:

1.9 Ügyfél folyószámla 6.5.1, 5.3.1 kimutatás, 6.2.1, 6.2.8, 6.2.9 főkönyvi analitika, kiegészült
bizonylat egyéb azonosítóval
1.10 Új lista: 4.1 / 5.3.13 Függő díjbekérők
Leválogatja a díjbekérő bizonylatokat, melyeknek még nincs következménye (nem készült belőle számla).
Sorrend: Ügyfél/Bizonylatszám
Lehet szűrni dátumra, bizonylat típusra, ügyfélre, költséghelyre.
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1.11 Könyvelés böngésző kiegészült egyéb azonosító szűréssel

1.12 Bank-Pénztár számla beválasztó kibővült egyéb azonosító szűréssel

1.13 Bizonylat részletes adatböngésző kiegészült új szűréssel, gyűjtő és egyéb azonosító

1.14 Bizonylat tétel árkalkulációban is lehet gyűjtő paramétereket állítani
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1.15 Bizonylat tételben csoportos áfa kód csere

Jelöljük ki a módosítani kívánt tételeket, állítsuk be a megfelelő Áfa kódot, majd nyomjuk meg a pirossal
jelölt gombot, minek hatására lecseréli a rendszer az Áfa kódot

1.16 NAV számla import modulban, ki lehet futtatni a betöltött számlákat

Ez a lehetőség arra szolgál, hogy a rendszer párosítottnak vegye a betöltött számlákat.
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1.17 Tárgyi eszköz fizikai mozgatása, naplózása (2.3.4 menüpont)
1.17.1 Szoba - Költséghely összerendelés (2.3.8 menüpont)

A kiválasztott költséghelyhez, a tárolási helyeket tudjuk hozzárendelni. Álljunk rá egy költséghely sorra,
majd jelöljük ki a tárolási helyeket, és nyomjuk meg a plusz gombot . Visszatörölni a mínusz gombbal
lehetséges. Amennyiben egy helység több költséghelyhez is tartozik, akkor kapcsoljuk be a minden
tárolási hely kapcsolót, hogy az összes tárolási hely látszódjon.
Megjegyzés:
A tárolási helyek a 3000 kódú objektum raktár tárolási helyei. Amennyiben nem létezik, létre kell hozni.
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1.17.2 Tárgyi eszköz átadás indítása (2.3.4.1 menüpont) :
A megjelenő ablakban keressük ki a mozgatni kívánt eszközöket, jelöljük ki space billentyűvel, majd
válasszuk ki a mozgatás fajtáját.
-

Költséghelyre áthelyezés
Költségviselőre áthelyezés
Felelőstől visszavét (elszámolás köteles eszköz visszavételezése)
Felelősnek kiadás (elszámolás köteles eszköz kiadása)

A felugró ablakot értelemszerűen töltsük ki, majd nyomjuk meg a mentés gombot, aminek hatására, az
átadásra előkészített eszközök ablakban, megjelennek a mozgatandó eszközök. Amennyiben mindent
rendben találunk, jelöljük meg az indítandó tételeket, nyomjuk meg a Mozgás indítása gombot.
Amennyiben vissza kívánjuk vonni az indítást, nyomjuk meg az Előkészített átadás törlése gombot

Sikeres indítás után az ablak kiürül, az átvételi oldalon tudjuk befejezni a mozgatást

10

1.17.3 Tárgyi eszköz átvétele (2.3.4.2 menüpont):
Amint belépünk ebbe a menüpontba, a megjelenő ablak tartalmazza azokat az eszközöket, melyek a saját
költséghelyre vannak delegálva. Amennyiben van több költséghelyhez jogosultságunk, úgy a költséghely
kiválasztással tudjuk változtatni a megjelenítendő eszközök listáját.

Lehetőség van megváltoztatni az eszköz cél tárolási helyét (szoba). Kattintsunk a helység módosítás
gombra .

Átvétel:
Jelöljük meg az átvételre kerülő eszközöket, majd kattintsunk a Jóváhagyás gombra , minek hatására a
rendszer elvégzi a kért feladatot. Sikeres végrehajtás után a kijelölt tételek eltűnnek a listáról.
Visszautasítás:
Jelöljük meg az visszautasításra kerülő eszközöket, majd kattintsunk a Jóváhagyás gombra
, minek
hatására a rendszer elvégzi a kért feladatot. Sikeres végrehajtás után a kijelölt tételek eltűnnek a listáról.
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1.18 Bizonylat kezelésben, könyvelés szempontjából lehet ellenőrző listát kérni

2 Javítások
2.1 Nyomtatásból Excel-be való átemelés esetén, ha túl hosszú szöveget (memo)
tartalmazott a dokumentum, hibára futott és kilépett a rendszerből
2.2 Azonos időszakra eső, azonos típusú kedvezménynél, átfedés esetén, a kisebbik
kedvezménnyel számolt
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