Allegro release 2.06 – 2.07 (22.12.2016 do 25.1.2017)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Finance, interní operace

Zadání řádků typu různé s DPH bylo upraveno tak, že při změně částky základu DPH se aplikace ptá,
zda přepočítat celkovou částku a daň. Předchozí verze podporovala výpočet ze základu pouze pokud
vstup celkem byl prázdný.

BankLink import výpisů

Do náhledu na budoucí doklad byl doplněn celkový počet plateb ve výpisu a možnost otevřít aplikaci
pro zadání nových pravidel účtování výpisu přímo z okna náhledu.

Vyhledání faktury k platbě bylo optimalizováno pro situaci, kdy pod jedním variabilním symbolem je
evidováno více faktur – typicky faktura a dobropis z externího webshopu.
Proces importu souborů byl upraven – nově podporuje import nových typů souborů (přepravní
firmy…). Dále pak byly upravovány chybová hlášení, například pokud dle bankovního účtu v souboru
nebyl nalezen deník…
Parametry účetnictví - Banklink

Do parametrů účetnictví pro načítání výpisů byly doplněny možností:
-

-

Vyhledávat faktury dle zůstatku – pokud platba není spárována na fakturu podle VS nebo
bankovního účtu a zůstatku a pokud na platbu nebylo nalezeno pravidlo účtování, lze
zapnout hledání faktury pouze dle zůstatku. Pozor, toto nastavení je vhodné pro instalace
s menším objemem fakturace a pokud se fakturují různé částky
Ukládat nerozpoznanou platbu pokud je nalezena společnost dle bankovního účtu. Allegro
umožňuje uložit platbu, ke které nebyla nalezena faktura, ale která má protiúčet zaevidovaný
u jedné společnosti uložit k této společnosti jako nerozpoznanou platbu. Nově je možno tuto
funkcionalitu vypnout.

Pravidla dekódování výpisů

Seznam pravidel dekódování byl rozšířen o skryté sloupce testovaných údajů:
-

Účet a IBAN
Variabilní symbol
Popis obsahuje

Příkazy k úhradě

Příkaz k úhradě byl upraven tak, že při zadání ručního řádku platby je možno volit společnost a
bankovní účet z evidence společností. Předchozí verze podporovala pouze ruční zadání bankovního
účtu.

Položky k úhradě příští týden – částky 

Nová aplikace pro dashboard – suma faktur, dobropisů a plánů k úhradě v příštích sedmi dnech – dle
měn a způsobů úhrady.

Měny
Hromadné načtení kurzů

Načítání kurzovního lístku z ČNB (ECB) bylo rozšířeno o možnost zpětného načtení kurzů za více dní.
Postup:
1. Uživatel zvolí hromadné načítání
2. Uživatel zadá období, které chce načíst. Poté se z webu příslušné banky načtou kurzy a
zobrazí v okně nových kurzů
3. Uživatel zvolí hromadné uložení
Původní funkcionalita – načítání denních kurzů – zůstalo zachováno – viz tlačítko „použít tyto kurzy“
Vývoj kurzů

Evidence kurzů byla rozšířena o možnost náhledu na vývoj kurzů. Nárůst nebo pokles jsou indikovány
barevným podkreslením řádků.

Ostatní
-

-

Soubory ke zpracování – bylo opraveno povolování kliknutí na tlačítka akcí (přiložit
k existujícímu…). Pro E-fff a ISDOC soubory je nyní nutné používat tlačítko příslušného
průvodce načtením, ne přímé přiložení (kdy nedochází ke čtení dat faktury a k extrakci PDF
souboru s fakturou)
Hromadné účtování – bylo opraveno zobrazení období dokladu (měsíc/čtvrtletí)
Účetní období – byly upraveny testy otevíracích a uzávěrkových období a překlady hlášení při
tvorbě nových účetních období
Přehled pohybů na účtech – bylo opraveno exportování dat do excelu, pokud uživatel použije
nějaké hlavičkové filtry
Podklady pro placení (sestava) – byl přidán filtr na způsoby platby, předchozí verze
umožňovala pouze rozlišení pro příkazy k úhradě nebo vše
Pokračujeme ve vývoji evidence majetku a odpisů
Implementace EET je ve vývoji, bude k dispozici v příštím release
Deníky, účetní osnova – přiložené soubory. Nově aplikace účetní deníky a účetní osnova
obsahuje záložku přiložených souborů (obdobně jako obchodní doklady)
Formuláře DPH – bylo upraveno rušení řádků formulářů, pokud řádek je již použit v nějakém
přiznání

Společnosti
Způsoby zasílání faktur

Evidence společností byla doplněna o vstupy:

-

Doklady posílat poštou – pokud je tento parametr zákazníka zvolen, hromadné zasílání
dokladů (faktur) tohoto zákazníka bude ignorovat

-

Vyžaduje ISDOC / E-FFF – příslušný datový soubor bude automaticky přiložen k mailu s
fakturou

Opis společností pro Subito 

Nová tisková sestava pro Subito fakturaci – opis základních údajů společností.

Ostatní
-

Byla opravena nabídka kódů DPH v záložce dodavatel a zákazník pro CZ účetnictví
Nabídka bankovních účtů společností (např. ve fakturaci nebo účtování FP) byla upravena
tak, aby pro CZ účetnictví začínala číslem účtu a ne IBANem

Obchodní doklady a fakturace
Fakturace
Upozornění na zálohy

Při kopírování řádků zakázek nebo dodacích listů do fakturace se nově testuje existence zaplacených
zálohových faktur (vzniklých kopírováním řádků příslušných zakázek do zálohových faktur) a případně
i daňových dokladů vystavených k platbám těchto faktur. Pokud jsou tyto doklady nalezeny, je na
tuto skutečnost uživatel upozorněn. Hlášení obsahuje čísla těchto dokladů s možností jejich přímého
otevření.
Hromadné zasílání faktur mailem

Hromadné zasílání bylo rozšířeno o:
-

Filtr vynechání zákazníků, kteří mají nastaveno zasílání poštou
Možnost uložení výběr jako dávku pro další zpracování. Typicky si uživatel zvolí faktury, které
nemůže odeslat mailem (např. chybí adresát), uloží seznam jakou novou dávku a tu pak
kompletně vytiskne a zašle poštou. Tisk faktur má možnost filtrovat pouze faktury obsažené
v některé dávce.

Do vlastního odesílání byly doplněny další možnosti:

-

-

Kumulace příloh. Pokud ve zvolených fakturách je více faktur pro jednoho zákazníka, je
možno tomuto zákazníkovi zaslat mail s více přílohami. Při volbě kumulace je nicméně třeba
dávat pozor na některé potenciální zdroje problémů
o Celková velikost příloh. Je zapotřebí mít na paměti, že mailová schránka zákazníka
může mít omezenou kapacitu nebo omezení na velikost jednotlivých mailů. Obvyklé
omezení bývá na 10 MB. Pro odhad velikosti příloh je vedle nastavení maximálního
počtu faktur i vypočtená velikost jedné přílohy. Pozor, velikost přílohy v různých
klientech (databázích) může být odlišná, na velikost má vliv zejména velikost
případného loga použitého ve faktuře
o Šablona mailu by neměla obsahovat makra vztažená k faktuře (např. číslo faktury…),
protože pro více faktur nelze provádět nahrazování maker za skutečná data faktury.
Možnost zaslat kopii mailu na konkrétní mailovou adresu, například pro kontrolu nebo jako
zálohu v případě nesrovnalostí (zákazník tvrdí, že fakturu nedostal…)

Intrastat
Výstupy pro intrastat byly rozšířeny o možnost exportu dat ve formátu, který lze načíst do aplikací
Celní správy (instalovaná i webová).

Způsoby dodání

Do evidence způsobů dodání byly doplněny kódy pro Intrastat (transakce a dodací podmínka). Tyto
údaje se v rámci Allegro používají při exportu dat pro celní správu. Popis číselníků naleznete na webu
celní správy na odkazech:
-

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsikompetence/intrastat/Documents/csv_struktura_cz_2011.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/ciselniky.aspx

Fakturace - Intrastat

Sestava fakturace – podklady pro intrastat byla rozšířena o:
-

Možnost rozpočítat ostatní fakturované položky (neskladové produkty, manuální řádky) do
prodejní ceny produktů vykazovaných v Intrastatu
Možnost exportu dat ve struktuře požadované celní správou

Sklady – podklady pro Intrastat

Sestava skladových příjmů pro Intrastat byla rozšířena o:

-

Možnost filtrování dle země původu
Možnost exportu dat ve struktuře požadované celní správou

Zakázky

Seznam zakázek byl rozšířen o skryté sloupce
-

Související DL
Související faktury
Související čísla zásilek

Sloupce nepodporují vyhledávání a třídění.

Čísla zásilek (PPL…)
Allegro nově podporuje evidenci čísel dodávek u různých dopravců (PPL…), včetně možnosti otevírat
přímo odkazy na sledování dodávky na webech těchto dopravců.
Způsoby dodání

Pro sledování čísel dodávek je zapotřebí vyplnit si v jednotlivých způsobech dodání základ adresy
(URL) webu dopravce pro sledování stavu zásilky. Nastavení nejvýznamnějších dopravců je
následující:
-

http://www.toptrans.cz/itoptrans/new_zas_cis_obj_17_hist?xcis_obj=
https://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=
http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=Package&idSearch=
https://tracking.dpd.de/parcelstatus?locale=cs_CZ&query=
http://www.tnt.com/express/cs_cz/site/home/applications/tracking.html?cons=

Další aplikace tohoto nastavení a další vstupy s touto problematikou související naleznete v popisu
změn v zakázkách a dodacích listech

Dodací listy

Do evidence dodacích listů byl doplněn vstup pro zadání čísla zásilky. Vstup lze použít pouze
v případě, kdy způsob dopravy má zadán základ URL adresy pro sledování. Vstup sám obsahuje
tlačítko pro přímé otevření informací o dodávce na webu dopravce.

Číslo zásilky (jako odkaz na otevření informace na webu dopravce) je rovněž k dispozici i v seznamu
dodacích listů v novém skrytém sloupci.

Ostatní
-

Tisk faktury (Stimulsoft) – připravili jsme šablonu tisku pro neplátce DPH
Fakturace – byla opravena nabídka daňových dokladů k zaplaceným zálohám, chybně se
nabízely jen doklady z aktuálního účetního období
Atesty – bylo upraveno ukládání některých dat v situaci, kdy zadané hodnoty atestu
neodpovídají rozsahu specifikovanému normou

Produkty
Opis produktů

Nová sestava – opis základních údajů produktů. Volitelně je možno tisknout rovněž aktuální nákupní
a prodejní ceny produktů.

Sklady
Párování příjemek s fakturou přijatou
Do parametrů účetnictví bylo doplněno nastavení dalších účtů, na kterých probíhá párování.

Tato nová funkčnost je využitelná především v případě, kdy používáte sklady účtované metodou B a
fakturu účtujete přímo do nákladů. Nákladové účty by musely být zadány jako účty příjemek
v účetních předvolbách produktů, kde ale lze zadat pouze jeden účet. Pomocí nové funkčnosti je
možno nastavit více účtů.

Parametry účetnictví byly upraveny tak, že všechna nastavení týkající se účtování skladů byla
přesunuta do nové záložky.

Rozpouštění nákladů

Rozpouštění nákladů do příjemky od dodavatele nově umožňuje započítat náklady jen do zvolených
řádků příjemky.

Subito
Předvolby - obchodní podmínky
Subito fakturace nově umožňuje zadání obchodních podmínek dvojím způsobem:
-

Jako vícejazyčný text, který je tištěn do patičky faktury

-

Jako soubor (pdf, word…), který je automaticky přikládán jako další příloha k mailu
s fakturou. Takto zadané obchodní podmínky ale nejsou součástí faktury.

Subito fakturace

Bylo optimalizováno chování Subito fakturace pro zadání dat pouze pomocí klávesnice (např. po
založení nového zákazníka. Dále pak byly upraveny některé detaily rozložení formuláře, například byl
zvětšen font pro zobrazení celkové částky.

Opis produktů

Nová sestava – opis základních údajů produktů pro Subito fakturaci.

Účetnictví pro Belgii
Rekapitulace tuzemských prodejů (VAT listing)

Sestava byla optimalizována, pokud uživatel zvolí možnost seskupovat dle DIČ.

Čtvrtletní přiznání DPH
Byla opravena chyba při stanovení konce prvního evidovaného čtvrtletí, pokud první účetní období
začíná až v průběhu posledního čtvrtletí roku.

Majetek a odpisy
Byly provedeny drobné úpravy designu formulářů pro nižší rozlišení, a rovněž některé operace
prováděné na serveru byly optimalizovány a zrychleny.

Systémové záležitosti
Maily při událostech v systému

Do mailování při událostech byla při potvrzení skladového dokladu – výdejky zákazníkovi přidána
možnost zaslat zákazníkovi navázaný dodací list a informaci, že objednané zboží bylo předáno
k přepravě.

Ostatní
-

Bylo optimalizováno zpracování defaultních nastavení pro zrychlení běhu různých aplikací

Seznam nových aplikací
Aplikace
Opis společností (pro Subito)
Opis produktů (pro Subito)
Opis produktů
Položky k úhradě příští týden - částky
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