Allegro release 2.32 – 2.33 (4. 3. 2018 – 27. 3. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Tisk pohybů na účtech

Do aplikace byl doplněn export dat do excelu.

Kontrolní hlášení

Do tisku a do dotazu na kontrolní hlášení byla přidána možnost exportu podkladových dat do excelu.

Dopis zákazníkovi / dodavateli (odsouhlasení pohledávek / závazků)

Seznam faktur byl pro přehlednost rozdělen do tří sekcí. V první jsou pouze běžné faktury, byly z ní
vyjmuty zálohové. Ty pak jsou obsaženy v následujících nových sekcích, přičemž jsou rozděleny na
nezaplacené a zaplacené doposud nespárované s vyúčtovací fakturou.

Přehled účtování faktur přijatých a vydaných

 Dvě nové aplikace – varianty listu zaúčtovaných faktur určené především pro uživatele
s omezeným přístupem k datům. Na rozdíl od plných listů neumožňují modifikace existujících dat –
místo detailu faktury otevírají náhled na její stav

KDF

Do evidence KDF a navázaných evidencí bylo provedeno mnoho úprav a doplňků:
-

-

-

Seznam KDF – červeně jsou podbarveny stornované faktury, zeleně urgentní
Pro odsouhlasování bez přihlášení (tzn. link na formulář odsouhlasení přijde uživateli mailem,
link nevyžaduje přihlášení do plného Allegra) lze nastavit pomocí oprávnění povinné zadání
střediska, projektu nebo zakázky. Pozor, toto nastavení neplatí pro standardní formulář KDF!
V předvolbách systému lze nastavit tzv. dědičnost údajů zadávaných při odsouhlasení
(středisko, zakázka, projekt). Dědičností se myslí to, že údaje zadané předchozím
odsouhlasovatelem (pokud fakturu odsouhlasí) se předvyplní všem následujícím
odsouhlasovatelům. Dále pak lze pomocí další předvolby zakázat odsouhlasení v pořizovacím
formuláři – tzn. osoba pověřená zadáním KDF do evidence nemůže měnit data zadaná
v odsouhlasení.

Při zaúčtování KDF se testuje storno na všech odsouhlasovačích (původně jen na posledním)
Bylo upraveno chování aplikace „Účtování přijatých faktur“ – při změnách dat (např.
zaúčtování) se neupravují automaticky ostatní data. Ruční zásah do jednotlivých vstupů je
samozřejmě nadále možný. Dále pak se pro účtování na účty používající střediska program
snaží předvyplnit středisko zadané v KDF.

Registrace k DPH v zahraničí

Nový program pro zadání DIČ přidělených při registraci k DPH v zahraničí. Registrace je dále
využívána pro různá nastavení a tisky – viz níže

Deníky, řady obchodních dokladů

Do nastavení deníků a řad obchodních dokladů přibyla volba registrace k DPH a v denících možnost
přednastavit si pro deníky nákupu a prodeje výchozí deník pro vytvoření pokladních dokladů
k fakturám.

Kódy DPH

Do nastavení kódu DPH přibyl vstup registrace k DPH v zahraničí. Kódy s registrací se nabízí pouze
v řadách obchodních dokladů nebo v denících, které mají shodnou registraci k DPH

Ostatní
-

-

Do seznamu zálohových faktur byly přidány skryté sloupce země a DIČ
Do evidence účetní osnovy přibyla možnost označit účet pro sledování nákladů na vozidla.
Toto sledování je součástí modulu přeprava a detailně popsáno níže. V souvislosti s touto
úpravou byl proveden redesign formuláře pro evidenci účtů.
Interní doklady, banky a pokladny – byla opravena chyba, kdy po odúčtování dokladu nebyl
za určitých okolností zobrazen vstup faktura na řádku typu dodavatel nebo zákazník

-

Souhrnné hlášení – byl prodloužen timeout pro načtení dat nového souhrnného hlášení
Párování faktur, zápočty, příkazy k úhradě – volba faktur – byly provedeny optimalizace pro
zrychlení načítání dat
Příkazy k úhradě – byla opravena chyba v nápočtu zůstatku dobropisu, pokud byl již částečně
zadán do příkazu k úhradě

Společnosti
Lookup zákazníků

Do lookupu zákazníků (tlačítko lupa ve vstupu zákazník) byla doplněna barevná signalizace překročení
posplatnosti (modrá barva) nebo kreditu (červená barva). Pokud jsou překročeny oba limity, zobrazí
se řádek podbarven přechodem mezi oběma barvami. Na řádku je rovněž tooltip s detailem o
překročení limitů.

Ostatní
-

Byl upraven design záložky zákazník, pokud má uživatel zvětšené písmo nebo příliš malé
rozlišení obrazovky
Do seznamu společností byly doplněny skryté sloupce – klíče (ID) v cizí databázi.
Nabídka společností v aplikacích (combo) nyní umožňuje zadání více filtrovaných výrazů.
Jednotlivé výrazy oddělujte +, přičemž pro první výraz se použije podmínka začíná, a pro
všechny další pak obsahuje

Produkty
-

Byl upraven design evidence produktů, pokud má uživatel zvětšené písmo
Nabídka produktů v aplikacích (combo) nyní umožňuje zadání více filtrovaných výrazů.
Jednotlivé výrazy oddělujte +, přičemž pro první výraz se použije podmínka začíná, a pro

všechny další pak obsahuje

-

Do produktových informací – detailu šarží – byl doplněn sloupec s datem expirace
Do listu produktů a do produktových informací byl doplněn skrytý sloupec hlavní dodavatel

Obchodní doklady
Fakturace
-

Export dat pro celní správu v sestavě intrastatu pro nomenklatury delší než 8 znaků byl
opraven

Objednávky
-

Do návrhu objednávky byl přidán filtr pro výběr skladů, ze kterých se má vyhodnocovat stav
zásoby

Ostatní
-

Do nastavení předvoleb přibyla možnost vypnout počítání vystavených nedokončených a
nezaúčtovaných obchodních dokladů do zůstatku pro test kreditu. Pokud je tato volba
zapnuta, kredit se testuje pouze proti sumě zůstatku zaúčtovaných faktur.

Sklady
Evidence šarží

Do evidence šarží byl doplněn přehled aktuálního stavu na jednotlivých skladech a nově i sledování
historie změn v záznamu šarží.

Příjemky z převodů k potvrzení

Nová aplikace i pro dashboard – seznam nepotvrzených převodů mezi sklady nebo místy.
Příslušnou příjemku je možno přímo odsud otevřít a dokončit převod.

Ostatní
-

-

Byly upraveny tisky základních obchodních dokladů (faktura, dodací list, zakázka a
objednávka) – pro deníky či řady s registrací k DPH se tiskne DIČ dle této registrace (+ pro
Slovensko i jimi používané termíny).
Do sestavy stav skladů a dotazů na stav skladu (i dle šarží) byl doplněn filtr (sloupec) typ
produktů
Test minimální a maximální marže prodejní ceny v základním prodejním ceníku se provádí již
při zadání ceny na příjemce (původně až při uložení, to zůstává)

Přeprava
Sledování nákladů na vozidla

Nová aplikace pro zadání detailu nákladů na vozidla (PHM, údržba, opravy…) s možností
sledování stavu najetých kilometrů a vazbou na účetní doklady (faktury, pokladní doklady…). V příští
verzi se plánuje vylepšení vazby na účetnictví a možnost načítání souborů s detailním výpisem
nákladů CCS.

Vyhodnocení nákladů na vozidla

Nová aplikace pro vyhodnocení a sumaci nákladů na vozidla s možností exportu dat do excelu.
Speciality zákazníků
ZT Bosko
-

Byly provedeny opravy v kalkulaci režií do výkazu zisků a ztrát projektů

Biopharm
-

Pokračujeme v implementaci speciálních požadavků a webshopu. Spuštění ostrého provozu
se již blíží

Seznam nových aplikací
Aplikace
Vyhodnocení nákladů na vozidla
Sledování nákladů na vozidla
Registrace k DPH v zahraničí
Přehled účtování faktur přijatých
Přehled účtování faktur vydaných
Příjemky z převodů k potvrzení

Kontroler
/VehicleCost/CostAnalyse/
/VehicleCost/List/
/VatOtherCountryRegistration/List/
/Invoice/ViewListReceived/
/Invoice/ViewListIssued/
/Biopharm/UnconfirmedStockDocumentList/

Allegro release 2.34 (27. 3. 2018 – 1. 4. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Přehled zálohových faktur přijatých a vydaných

 Dvě nové aplikace – varianty listu zaúčtovaných zálohových faktur určené především pro
uživatele s omezeným přístupem k datům. Na rozdíl od plných listů neumožňují modifikace
existujících dat – místo detailu faktury otevírají náhled na její stav

Ostatní
-

Do evidencí účtování faktur přijatých, finančních dokladů a interních dokladů přibylo tlačítko
pro otevření nového záznamu v evidenci nákladů na vozidla. Předvyplní se datum dokladu, a
pokud to lze jednoznačně určit, pak i řádek účtování

Společnosti
Lookup společností

Do lookupu na vstupu společnost (zákazník, dodavatel) byl přidán sloupec IČ.

Produkty
-

V informacích o produktech se datum expirace šarže zobrazuje pro obecné a lékové typy šarží

Sklady
Návratky od zákazníků

Nová aplikace sloužící k získání přehledu o řádcích návratek od zákazníků (skladový doklad příjem
od zákazníka). Lze filtrovat libovolné období a návratky bez dobropisů. Z přehledu lze přímo otevřít
nový dobropis.

Nastavení skladů

Do nastavení skladů přibyla možnost omezit použití skladových míst na pouze jednu šarži konkrétního
produktu. Toto nastavení neplatí pro výchozí skladové místo skladu (obvykle místo, kam se složí celá
dodávka a skladníci následně odtud převádějí jednotlivé produkty na skutečná skladová místa (regály
a police). Test unikátnosti použití může být pomocí oprávnění změněn z chyby (stop) na varování
(průchozí).

Ostatní
-

-

Ve skladové kartě se datum expirace šarže zobrazuje pro obecné a lékové typy šarží
Byl upraven layout horního toolbaru evidence skladových dokladů – bylo zapotřebí uspořit
nějaké místo, takže popisy různých tlačítek byly nahrazeny za tooltipy (náklady, produktové
informace…). Dále pak byly upraveny popisy vstupů pro převodky.
Platná skladová cesta může být editována, zobrazí se pouze varování.
Roletka výběru šarže obsahuje i datum expirace
Do tisku skladového dokladu byl přidán čárový kód s číslem dokladu

Speciality zákazníků
Biopharm
-

Pokračujeme v implementaci speciálních požadavků a webshopu. Spuštění ostrého provozu
se již blíží

Seznam nových aplikací
Aplikace
Přehled zálohových faktur přijatých
Přehled zálohových faktur vydaných
Návratky od zákazníků

Kontroler
/AdvanceInvoice/ViewListReceived/
/AdvanceInvoice/ViewListIssued/
/StockDocument/ReturnFromCustomerLines/

Allegro release 2.35 – 2.36 (1. 4. 2018 – 19.4.2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování faktur / zálohových faktur

Do hlavičky faktury přibyla možnost v popisu faktury používat předdefinované texty

Ostatní
-

Příkazy k úhradě - ukládání rozvržení sloupců ve výběru faktur k úhradě neuchovává filtry, ale
jen pořadí a šířky sloupců
Import souborů s výpisem platebních terminálů KB – bylo upraveno nastavení datumu platby,
pokud soubor obsahuje platby z více dnů
Finanční doklady – opravena změna účtu na řádku typu různé – neprovádí se přenastavení
MD/DAL dle rozvahového typu účtu
Sestava pohledávky dle splatnosti – do sestavy byl doplněn export dat ve formátu pro ČSOB
Import výpisů – do náhledu na účtování byl doplněn test na uzavření účetnictví

Obchodní doklady
Fakturace
-

Při zapnutém zjednodušeném sledování platebních dat (= skryté vstupy pro bankovní účet,
způsob úhrady…) se nyní při uložení nové faktury bere v potaz způsob platby nastavený na
zákazníkovi (dříve se bral jen výchozí)

Pokladní doklady

Do evidence pokladních dokladů přibylo tlačítko pro otevření evidence nákladů na vozidla. Dále pak
byla opravena chyba, kdy po odeslání dokladu do EET bylo možno měnit některé vstupy s odeslanými
údaji.

Sklady
Skladové doklady

Do rozpouštění nákladů byla přidána metoda rozpočítání procentní slevy na doklad.

Šarže

Do evidence šarží přibyly vstupy pro dodavatele a datum nákupu (první). Vstupy se automaticky
předvyplňují dle situace buď hlavním dodavatelem, nebo dodavatelem a datem z dokladu ze kterého
byla evidence šarží otevřena (např. příjemka od dodavatele). Dále pak bylo do evidence přidáno
tlačítko pro odeslání mailu souvisejícího s touto šarží.
Dále pak byl do evidence šarží doplněn test unikátnosti šarže a expirace, pokud toto je zapnuto na
skladovém místě a uživatel provádí změnu v záznamu již naskladněné šarže.

Interní objednávky
-

-

-

Při kopírování interní objednávky do výdejky se (pokud nastavení číselných řad je
jednoznačné) předvyplní hlavička výdejky a otevře výběr řádků z objednávky
s přednastavenou původně zvolenou objednávkou
Pokud je v interní objednávce vyplněna poznámka, kopíruje se do poznámky v hlavičce
výdejky
Do evidence IO byl doplněn příznak doručit zákazníkovi. Tento příznak slouží především
k rozlišení případů, kdy koncový zákazník sídlí poblíž cesty, kterou jsou produkty převáženy
z hlavního skladu na pobočky a kdy tedy je možné zboží vyložit přímo u zákazníka.
Při návrhu rozvrhnutí volného množství skaldem do objednávek se bere v potaz množství již
rozvrhnuté na předchozí objednávky (pokud se produkt vyskytuje na více objednávkách, je
množství prioritně rozvrženo na nejstarší)

Ostatní
-

Výchozí skladové místo se automaticky aplikuje při příjmu od dodavatele a načtení interní
objednávky i na produkty bez šarží a sériových čísel
Byl opraven formát data expirace v tisku expedičního příkazu
Kontrola nákupních cen oproti nastavenému procentu marže byla změněna ze vzorce
výpočtu marže na obchodní přirážku. Dále pak byly opraveny chyby při výpočtu, pokud cena
produktu je nulová

-

Při zakládání šarží přímo ze skladového dokladu byla opravena chyba při zadání nesmyslného
datumu (např. v roce 202)
Seznam skladových dokladů – filtrování skaldu z/do u převodek – na volbu skladu se
neaplikuje test oprávnění (původně chybně nebylo možno vyfiltrovat si pohyby z vašeho
skladu na sklad, ke kterému jste neměl přístup).

Přeprava
Sledování nákladů na vozidla
-

Byly provedeny úpravy designu a funkčnosti sumace nákladů na vozidla, dále pak byl do
měsíčních sumací nákladů přidán export dat do excelu

Přehled účtování nákladů na vozidla

Nová aplikace – přehled všech účtování na účty se zapnutým sledováním nákladů na vozidla
s přehledem kolik již bylo rozepsáno, s možností otevření jednotlivých detailů a přidání nových
záznamů.

Speciality zákazníků
Biopharm
-

Po spuštění ostrého provozu skladů, nákupu a prodeje průběžně řešíme přicházející
požadavky

ZT Bosko
-

Byly provedeny úpravy kalkulace výkazu zisků a ztrát projektů – především výpočet správních
a výrobních režií
Bylo připraveno nové generování náběhu nákladů do nedokončené výroby – nově řeší i
náběh materiálu, mezd a kooperací (původně jen kalkulovaná režie)

Seznam nových aplikací
Aplikace
Účtování nákladů na vozidla

Kontroler
/VehicleCost/BookingList/

