Allegro release 2.08 – 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
EET
Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je
popsán v jiném dokumentu. Dále pak jsme připravili pro vývojáře softwaru službu, která zajišťuje
komunikaci s EET a umožňuje jim snadnou implementaci EET do software třetích stran.

Hromadné vytvoření upomínek

Hromadné vytváření upomínek bylo přepracováno na dávkové zpracování na pozadí (stejný
mechanismus, jako například generování faktur ze smluv). Průběh vytváření je logován do logu
dávkových zpracování.

Upomínky

Správa upomínek a jejich zasílání mailem bylo upraveno tak, aby podporovalo práci s dávkami
vytvořených upomínek, podobně jako bylo v předchozích verzích zpracováno odesílání faktur:
-

Do záhlaví byl přidán filtr na dávku
Byla doplněna podpora pro filtrování zákazníků, kteří vyžadují zasílání dokladů poštou

-

Zasílání mailů bylo přepracováno na odesílání dávkovým zpracováním na pozadí, přičemž
nově mail může mít pdf upomínky v příloze

-

Neodeslatelné upomínky je možno uložit do další dávky a tu použít při tisku (bude k dispozici
v příští verzi Allegro)

Ostatní
-

-

Pravidla dekódování výpisů pro nové záznamy předvyplní nové volné pořadové číslo pravidla.
Výpočet výkazů byl optimalizován – zrychlen
Kontrolní hlášení – byla opravena chyba u hlášení faktur vydaných. Variabilní symbol vydané
faktury se nepoužívá pro kontrolní hlášení. Možnost zadávat variabilní symbol do faktur
vydaných je nově využívaná možnost v Allegro, kterou doposud žádný klient v ostrém režimu
neměl zapnutu.
Import bankovních výpisů – byl upraven nápočet budoucího salda dobropisu po provedení
importované platby

Obchodní doklady a fakturace
Fakturace
Ve fakturaci byla upraveno vystavování zálohových faktur ze zakázek. Uživatelé dříve mohli omylem
vytvořit zálohovou fakturu v deníku běžných faktur.

Pokladny

Evidence pokladních dokladů byla rozšířena o možnost přímého odúčtování zaúčtovaného
pokladního dokladu. Dále pak byla přidána podpora pro vytváření storno dokladů a zasílání do EET.
Tato funkcionalita je detailně popsána v dalším dokumentu k této verzi Allegro.

Zakázky
Evidence zakázek byla rozšířena o možnost nastavení dalších oprávnění uživatele:
-

-

Možnost zákazu likvidace ne zcela dodaných zakázek, pokud suma nedodaných položek je
větší než zadané procento celkové částky zakázky, včetně omezení možnosti vytvoření
fiktivních dodávek a jejich následném zrušení
Možnost omezit zadání zakázek v příliš vzdálené budoucnosti

Předvolby systému

Do nastavení omezení prodeje byly přidány výše uvedené parametry a možnost nastavení, zda
systém má uživatele varovat nebo mu zakázat tyto akce

Individuální omezení prodeje

Do individuálních omezení byly rovněž přidány výše uvedené parametry. Je tedy možné nastavit
odlišná omezení pro různé uživatele nebo zákazníky.
Zakázky – omezení termínu a likvidace

V souvislosti s implementací výše uvedených omezení byly upraveny dodací listy a další prodejní
aplikace. Nově nelze měnit nebo rušit řádky těchto dokladů, pokud jsou napojeny na již zlikvidovanou
zakázku. Zároveň tím byla upravena situace, kdy například omylem byl zrušen řádek DL navázaný na

likvidovanou zakázku, a poté nebylo možno tento řádek znovu vytvořit, protože likvidované zakázky
se ke kopírování do následných dokladů již nenabízejí.
Omezení na likvidaci zakázek bylo samozřejmě implementováno i do aplikace pro hromadnou
likvidaci obchodních dokladů.

Ostatní
-

Bylo upraveno podávání prodejních cen produktů, pokud se používají akční ceníky.
PDF avíza nakládky se vytváří v jazyce dodavatele

Produkty
Seznam produktů

Do seznamu produktů byl doplněn sloupec hmotnost a možnost exportu seznamu produktů do
excelu.

Produkty

Informace o produktu ve výrobě (dotaz spustitelný z evidence produktů) nově obsahuje zapnutý filtr
„jen neuzavřené příkazy“. Nově je tento dotaz rovněž součástí aplikace „Produkty – nákup, prodej“.

Produktové informace

Nápočet množství na objednávce byl upraven tak, že z objednávka je považována za vykrytou až po
potvrzení navázané příjemky. Původně byla kryta již při vystavení nepotvrzené příjemky a množství
na nepotvrzené příjemce bylo až do jejím potvrzení „ztraceno“.

Celní nomenklatury

Celní nomenklatury byly rozšířeny o možnost přidat některé skladové produkty označené touto
nomenklaturou do rozpouštění nákladů na prodej do sestavy intrastatu z fakturace. V minulé verzi
Allegro byla tato možnost připravena pro neskladové produkty a manuální řádky faktur.

Intrastat
Exporty pro celní správu byly upraveny tak, aby:
-

Zpracovaly výše uvedenou úpravu nomenklatur
Přepočet nákladů se provádí dle hmotnosti produktů
Do exportu do excelu byly doplněny další sloupce dle požadavků zákazníků

Ostatní
-

Byla upravena funkce exportu dat z dopravy pro Toptrans

Sklady
Tisk skladových dokladů

Tisk skladových dokladů byl doplněn o možnost tisku celních nomenklatur k jednotlivým produktům.

Účetnictví pro Belgii
Načítání kurzů z ECB
Načítání kurzů bylo aktualizováno po změně formátu dat na straně ECB.

Systémové záležitosti
Průvodce vytvořením nového klienta

Do průvodce vytvořením nového klienta byla přidána možnost vygenerovat ihned licenci pro Subito.

Seznam nových aplikací
Aplikace
EET konfigurace
EET provozovny a pokladny
EET účtenky

Controller
/Setup.EETConfig/Detail/
/EetWorkshop/List/
/Setup.EETRevenue/List/

Změny v nastavení aplikací
Aplikace
Vytvoření upomínky
Upomínky

Controller
/Reminder/GeneratorList/
/Reminder/List/

