Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016)
Účetnictví
Tisk účetních reportů

Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce
předchozího období tisknout částky z rozpočtů.

Tisk rozpočtů (rozpočty dle účtů, dodavatelů nebo zákazníků)

Do tisků rozpočtů byly přidány volby umožňující vypnout tisk měsíčních detailů a přidána volba a tisk
měsíčních součtů.

Přiznání DPH

Při vytváření nového přiznání DPH se provádějí kontroly, zda všechny doklady v zadaném období jsou
zaúčtovány, a jestli v daném období bude mimo samotného přiznání DPH ještě nutné vystavit i
souhrnné hlášení nebo doplnit data o přenesené daňové povinnosti.

Tisky dle dodavatelů a zákazníků

Do různých tisků postupně doplňujeme vedle kódu společnosti i její DIČ

Účetní osnova

Do evidence účetní osnovy byl doplněn test správnosti rozvahového druhu dle čísla účtu.

Ostatní
-

-

Upomínky – opraveno zobrazení nápočtu zákazníků k upomenutí, kdy se místo celkového
zůstatku nesplacených faktur zobrazovala suma celkových částek faktur.
Nastavení kódů DPH – bylo opraveno zobrazení / skrývání vstupu pro neuplatněnou část DPH
Bylo opraveno mazání společností, pokud v seznamu společností je zobrazena ikona
s upozorněním (data pak obsahovala html kód)
Ve financích bylo přidáno zobrazení upozornění v případě, kdy doklad obsahoval
nerozpoznanou platbu a ta byla poté zahrnuta do upomínek (generováno s volbou včetně
záporných faktur)
Upomínky – bylo opraveno hromadné generování upomínek pokud zákazník měl faktury ve
více měnách
Dotaz na faktury dle dodavatele / zákazníka – bylo opraveno třídění a filtrování dle způsobu
úhrady

Obchodní doklady a fakturace
Fakturace
Seznam faktur

Do seznamu faktur byl doplněn skrytý sloupec s účetním obdobím (měsíc).

Rychlé nastavení výchozích hodnot zákazníka

Do fakturace bylo doplněno přímé přednastavení výchozích údajů zákazníka pro prodej. Stejné
nastavení bylo v předchozí verzi doplněno do účtování faktur.
Tisk faktur
- Do filtrů tisku – deníků – byla doplněna možnost volby i neúčtovaných deníků

Pokladní doklady, prodej ze skladu
Tvorba pokladních dokladů byla upravena – důsledně se kontroluje shoda měny faktury nebo
dodacího listu a pokladny.

Nabídky
-

Export seznamu nabídek a seznamu řádků nabídek do excelu byl upraven tak, že obsahuje jen
ty sloupce, které si uživatel zobrazil

Zakázky
-

Bylo upraveno kopírování ze zakázky do dodacího listu – datum dodání se kopíruje do data
dodání (vstup byl přidán v předchozí verzi) a ne do data expedice

Pokladní doklady

-

Do evidencí ze kterých se pokladní doklady vytváří (dodací listy, fakturace, účtování faktur)
byl do seznamu dokladů doplněn skrytý sloupec s navázanými pokladními doklady. Čísla
dokladů fungují jako link k otevření jeho detailu

Společné
Omezení přístupu k řadám obchodních dokladů

Do evidence obchodních dokladů byla doplněna možnost nastavit každému uživateli přístup jen do
určitých řad obchodních dokladů. Bez jakýchkoliv nastavení mají do každé řady přístup všichni
uživatelé. Pokud zůstane „výchozí přístup odepřen“ nezatržený, lze do seznamu uživatelů zadat ty,
kteří mají mít přístup zakázán. Pokud ale výchozí přístup přepnete (zatrhnete), vyjmenovávají se
uživatelé, kteří mají mít přístup povolen. Všichni ostatní mají přístup zakázán.
Oprávnění je implementováno do:
-

Poptávky zákazníka
Nabídky
Zakázky
Dodacího listu
Poptávky dodavateli
Objednávky dodavateli
Prodej ze skladu

Ostatní
-

Pokud uživatel je zařazen jako osoba u jiné společnosti, než je vlastník, nastaví se tato
společnost při založení dokladu jako zákazník nebo dodavatel. Spolu s omezeními na číselné

-

řady je tato úprava zacílena na umožnění přístupu osob od zákazníka tak, aby si sami mohli
zadávat prvotní prodejní doklady.
Do vstupů dodací a fakturační adresy bylo přidáno tlačítko pro zakládání a editaci přímo
z formuláře obchodního dokladu

Produkty
-

Produkty - informace o nákupu a prodeji - přidán sloupec datum dodaní k zákazníkovi
(zakázky a dodací listy)

Společnosti

Do evidence společností přibyl vstup pro zadání datové schránky.

Sklady
Omezení přístupu ke skladům

Do nastavení byla doplněna možnost nastavit každému uživateli přístup jen do určitých skladů. Bez
jakýchkoliv nastavení mají do každého přístup všichni uživatelé. Pokud zůstane „výchozí přístup
odepřen“ nezatržený, lze do seznamu uživatelů zadat ty, kteří mají mít přístup zakázán. Pokud ale
výchozí přístup přepnete (zatrhnete), vyjmenovávají se uživatelé, kteří mají mít přístup povolen.
Všichni ostatní mají přístup zakázán.

Ostatní
-

Převodka skladového místa – po uložení pomocí uložit + nový se kurzor přesune na vstup
produkt
Byla opravena chyba při nastavení ukládání nákupních cen dle dodavatele – pokud je produkt
na dokladu na více řádcích

Speciality zákazníků
Favex
-

Byla opravena chyba při zadání času expedice expedičním příkazu, pokud nebyl vyplněn den
expedice

Ingos
-

Controlling
o opravena chyba v nápočtu dat z uzavřených účetních období
o opraven nápočet q2-4 v ročním přehledu
o Sloupce zodpovídá a popis jsou při startu aplikace zobrazeny
o Celkový přehled – doplněny sloupce ke konci zadaného období

Účetnictví pro Belgii
Parametry účetnictví

Závěrkové a otevírací účty – byl doplněn test na správnost rozvahového druhu zadaných účtů,
uživatelé někdy zaměnili účty (přehodili je) a následně byly generovány uzávěrkové doklady špatně.

Společnosti

Do evidence společností – přednastavení dodavatele nebo zákazníka – byl doplněn vstup pro kód
DPH pro dobropisy. Nastavení pro dobropisy bylo následně zohledněno v účtování faktur – výchozí
kód DPH i automatické zaúčtování; a také ve fakturaci pro manuální řádky.

Načítání E-fff souborů

Do konfigurace načítání byla doplněna možnost nastavit parametry na jednotlivé dodavatele či
zákazníky. Dále pak, pokud společnost nemá zadané přednastavení pro sebe a má zadán výchozí kód
DPH, je tento použit místo obecného přednastavení, pokud daňová kategorie v souboru je 0, 6, 12
nebo 21 % a daňový kód společnosti má stejnou sazbu DPH. Typický případ je, že generální nastavení
pro sazbu 21% je nákup materiálu, ale dodavatel má nastaveno 2% služby.
Při vlastním načítání byly opraveny chyby ve výpočtu neuplatněné DPH.

Ostatní
-

Byl opraven tisk hlášení 281 – aplikace byla navázána na licenci českého účetnictví místo
belgického
Odpisy – opraveno kopírování parametru měsíční účtování z plánu odepisování do
jednotlivých nově zakládaných majetků
Účtování dle dodavatele / zákazníka – bylo výrazně zrychleno načítání dat + data jednotlivých
sekcí dotazu se načítají postupně, ne zároveň + opraveno zobrazení
Účtování dle dodavatele / zákazníka – přidán sloupec způsob úhrady

Systémové záležitosti
Systém správy aplikací a modulů byl upraven na základě poznatků zjištěných při práci s daty v těchto
evidencích tak, aby usnadnili proces tvorby, správy a distribuce aplikací a modulů.

Import modulů a aplikací

Do volby klientů k importu byl doplněn sloupec typ klienta. Dále pak byla na sloupce doplněna
možnost filtrování. Nyní je možno jednoduše volit především pro import modulů jen určité klienty
(např. subito).

Aplikace

Do seznamu aplikací byly doplněny skryté sloupce s názvem ikony a s parametry aplikací. To umožní
například vyhledání aplikací bez přiřazené ikony, nebo s ikonou nevhodnou (např. tisk bez ikony
tiskárny).

Do detailu aplikace bylo doplněno tlačítko se seznamem modulů, ve kterých je aplikace zařazena
(například pokud záznam aplikace má být zrušen). Vstup pro popis byl prodloužen, bývá využíván pro
popis možných parametrů a v některých případech již nedostačoval. Vstup pro zadání ikony nově
podporuje hledání podle názvu ikony.
Dále pak byl doplněn kód DEV2, který byl původně zamýšlen pro doplnění značení pro rozlišení účelu
aplikace (např. účetnictví – CZ).

Porovnání a kopírování aplikací mezi klienty

Program slouží k porovnání aplikací zařazených do dvou různých klientů, jejich kopírování a případné
úpravě. Nejprve zvolíte dva klienty, které porovnáváte. Porovnání probíhá tak, že se v prvním kroku
hledají shody aplikací podle kódů a poté podle metody controlleru. Nenalezené aplikace jsou
zobrazeny. Pro nalezené aplikace se poté kontroluje shoda dalších údajů – security kódu, druhého
kódu, parametrů a ikony. Vzhledem k rozsahu zobrazených dat jsou některé sloupce skryté. Na
každém řádku jsou pak ikony pro otevření záznamu aplikace v aktuálním klientovi, ve kterém je
uživatel přepnut (nemusí se shodovat s klienty zvolenými pro porovnání), a pro kopii záznamu
aplikace mezi klienty 2<-1 a 1->2.

Uživatelé

Dílčí úpravy správy uživatelů
-

Volba klienta (default, belongs to) je setříděna dle abecedy a umožňuje filtrování
Při zneaktivnění uživatele se zobrazí upozorněním, že by bylo vhodné odebrat uživatele
z přiřazených klientům, aby se uvolnily přiřazené licence

Uživatelské menu

Uživatelské menu bylo upraveno tak, že umožňuje tvorbu stromového menu. Jednotlivé složky menu
se zakládají pomocí ikony nahoře v menu, jednotlivé aplikace se pak přetahují, jak bylo zvykem, myší.

Šablona uživatelského menu

Tvorba šablon uživatelského menu byla upravena tak, že podporuje tvorbu stromového menu. První
úroveň (drop here) je při kopírování do skutečného uživatelského menu vynechána. Uzly další úrovně
jsou do menu přeneseny jako záhlaví modulů. Vlastní aplikace se zadávají až do třetí a dalších úrovní
– viz ukázka. Aplikace zařazené na první a druhé úrovni jsou vynechány.

