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Remek-Számla program verzió történet 

Verzió: 4.30 2020.02.11. 

Módosított funkció: 

• 2020. júliusától várhatóan megnövekszik a beküldendő számlák mennyisége. Ez a rendszert 

is jobban leterheli. A program lassulását elkerülendő a továbbiakban csak a 90 napnál nem 

régebbi számlák NAV státuszát jelenítjük meg. 

 

 

• A korábbi számlák beküldésére vonatkozó adatok a Nosza adatok ablakon a „90 napon túliak 

is” gombbal jeleníthetők meg. 
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Verzió: 4.29 2019.08.22. 

Javított funkció: 

• Cég specifikus funkcióban javítás (VIP Intra feladás telefonszám gyűjtés optimalizálása) 

Verzió: 4.28.01 2019.07.04. 

Javított funkció: 

• A számla nyomtatásakor esetenként fellépő hiba javítása. 

Verzió: 4.28 2019.06.24. 

Kiegészítő funkció: 

• NAV-online jelentés 1.1 verzió bevezetése miatti kiegészítések elvégzése. 

Verzió: 4.27 2019.05.28. 

Új funkciók: 

• NAV-online jelentés törvény szerinti átállítása 1.1 verzióra. 

• Számla kiállítás során figyelje a program, hogy a teljesítés dátuma maximum 15 nappal 

előzheti meg a kiállítás dátumát. A figyelés bekapcsolása az „Egyéb műveletek” → „Cég 

beállításai”→ „Számla készítés” fülön a „Teljesítés dátum max.15 nap figyelése” paraméterrel 

történik. 

• Számla kiállításkor jelölhető, hogy a vevő magánszemély, ennek bejelölésekor a számla nem 

kerül be a NAV számla jelentésbe. A „NAV adatszolgáltatáshoz” panelen jelöljük be „A vevő 

magánszemély (nincs adószáma!)” opciót, amennyiben szükséges. 

Verzió: 4.26 2019.04.18. 

Kiegészítő funkció: 

• Csoportos számlázás CSV alapján menü kiegészítése a számlázási időszak kezelése 

funkcióval. 

Verzió: 4.25 2019.03.29. 

Javított funkciók: 

• Tételsorban szereplő megjegyzés esetén figyelmen kívül hagyja a program a mennyiségi 

egység ellenőrzést. 

• Azoknál a cégeknél, ahol az online számlabeküldés nincs aktiválva, figyelmen kívül hagyja a 

program a mennyiségi egység ellenőrzést. 
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Verzió: 4.24 2019.03.28. 

Új funkciók: 

• A programba való belépés után a fő képernyőn megjelenik a „Változás leírások” gomb, 

melyre kattintva megtekinthetők az adott program verzióban történt változások. 

• NAV mennyiségi-egység típusok bevezetése, mivel 2019. április 1-től csak megadott 

mennyiségi típusokat fogad el az online számla rendszer. 

A jelenleg definiált típusok: db, kg, km, fm, m3, hó, cs, kwh, darab, kilogramm, kilowattóra, 

tonna, nap, óra, perc, hónap, liter, méter, kilométer, köbméter, folyóméter, karton, csomag 

A mennyiségi egység ellenőrzését számla készítés során a „Rendben” gomb megnyomásakor, 

csoportos számla sablon készítésekor, illetve csoportos számlázás indításakor, valamint 

programból való kilépéskor ellenőrzi. 

Abban az esetben, ha a program olyan mennyiségi egységet talál, ami nem szerepel az előre 

definiáltak között, akkor a következő ablak jelenik meg: 

 

Lehetőség van a beírt M.egység javítására, vagy egy már meglévő kiválasztására (tévesztés 

esetén), vagy új típus megadására. Új esetén meg kell adni annak NAV típusát: 

 

Új típus felvitele esetén a program elmenti azt, így az a későbbiekben is használható. 

 


