Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016)
Účetnictví
Účtování faktur

Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum
zaúčtování, podle kterého se přednastaví období a další datumy. V souvislosti s tím byly provedeny
další dílčí změny, aby zadání faktury probíhalo rychleji; a dále byly upraveny testy související
s případným uzavřením DPH v příslušném období dle data doručení faktury nebo DUZP (např. test na
vstupu období je vyhodnocen jen jako upozornění).
Při změně data zaúčtování se pro faktury v účetní měně zbytečně nevolá zjištění platného kurzu a
přepočet zadaných částek

DPH vzor 20
Allegro obsahuje nový vzor přiznání DPH – vzor 20 – platný od 29. 7. 2016.

Kódy DPH

Bylo opraveno zobrazení některých vstupů při použití pageru pro přechod mezi jednotlivými kódy.
Byly upraveno rozložení vstupů – především na záložce vazeb na formulář DPH.

Příkazy k úhradě

Při platbě dobropisu lze vybírat bankovní účet z adresáře (původně byl účet jen ruční vstup bez
možnosti výběru).

Tiskové sestavy

Různé tiskové sestavy v účetnictví postupně upravujeme – doplňujeme volbu „krátký popis“.
V případě, kdy popis z dokladu by se tiskl na více řádků, bude se tisknout jen část, která se vejde na
jeden řádek.

Soupis DPH dle měny

Nová aplikace pro tisk podkladů pro DPH vyčíslených v měně dokladu. V případě volby formuláře DPH
se tisknou jen řádky dokladů, které obsahují kódy DPH spojené s tímto formulářem. Tisková sestava
je použitelná jako podklad pro sestavení přiznání DPH v případě registrace k DPH v jiných zemích.

Obratová předvaha

Při spuštění aplikace se do období od nastaví první skutečný měsíc, ne otevírací období.

Opis kódů DPH

Do tiskového programu byl doplněn filtr – omezení tisku jen pro kódy spojené se zvoleným
formulářem DPH.

Ostatní
-

Bylo upraveno účtování finančních dokladů a účetních operací v cizí měně – za určitých
okolností se neúčtoval rozdíl nenulového salda dokladu v účetní měně.
Banklink – byla přidána podpora pro načítání výpisů víceměnových bankovních účtů
Bylo upraveno zobrazení chyb při zaúčtování finančních dokladů a účetních operací – pokud
byly při zaúčtování zjištěny chyby ve formuláři, nebyly tyto chyby korektně zobrazeny
Do importů účetních dokladů byl přidán import zálohových faktur
Byla upravena chyba při ukládání zálohových faktur – faktura byla správně uložena, ale
tlačítka pro uložení byla poté nefunkční

Produkty
Vztah společnosti k produktu

Nová aplikace, používá se pro stanovení vztahu společností k produktům (výrobce, dovozce …).
Nastavení se následně používá v produktech na záložce nákup, výhledově se bude využívat
v některých speciálních reportech (hlášení o prodejích dovozci…)

Typy produktů

Aplikace byla rozšířena o možnost nastavení omezení prodeje – pokud produkty daného typu mohou
být nabízeny jen určitým zákazníkům (dealerům). Popis dalších možných nastavení je níže v sekci
společnosti, implementace do prodejních aplikací bude provedena v příštích verzích.

Ostatní
-

Evidence norem – bylo upraveno zadání kódu normy – doplněn chybějící test duplicity
záznamu

Společnosti
Zákazníci

Do evidence zákazníků byly přidány vstupy
-

Sleva / přirážka – zadaná sleva (záporně) nebo přirážka (kladně) se automaticky kopíruje do
obchodních dokladů
Obrat – poznámka, pokud je sleva sjednána pro nějakou sumu obratu

-

Sběrná fakturace – pokud je tato možnost zvolena, je při kopírování dodacího listu do faktury
zobrazeno upozornění, že zákazníkovi se má zasílat sběrná faktura (souhrnný daňový doklad)

Typy dealerů (partnerů)

Aplikace byla rozšířena o omezení, které produkty může dealer nakupovat. Cílem je mít možnost
omezit nabídku produktů, které lze prodat (například pro různá léčiva nebo chemikálie, pro které je
zapotřebí mít nějaké oprávnění nebo certifikát k jejich nákupu a skladování – opiáty …). Omezení
prodeje musí být definována i na typech produktů (viz výše v sekci produkty). Vlastní omezení
nabídek zatím ještě do prodejních aplikací není implementováno.

Dealeři (partneři)

Záložka dealerů byla rozšířena o možnost rozšíření oprávnění k prodeji produktů – je možno přidávat
další typy.

Ostatní
-

Bylo upraveno zadání a testování účtu v původním formátu pro účty vedené v jiných zemích

Sklady
Hromadná převodka skladového místa

Nová aplikace umožňující zrychlené vytvoření převodky více produktů z jednoho nebo i více míst.

Ostatní
-

Byla opravena chyba v omezení použití produktu jen na určitých skladech
Tisk štítku skladové šarže nyní tiskne logo společnosti definované v parametrech, původně
bylo logo napevno vloženo do šablony

Speciality zákazníků
De Ceuster
Pro De Ceuster jsme implementovali synchronizaci základních údajů adresáře a produktů mezi
databázemi. De Ceuster používá Allegro pro vedení více společností. Pro každou společnost máme
založenu zvláštní databázi, ale základní evidence (adresář, produkty) se pořizují jen v jedné z nich a
automaticky kopírují do ostatních. Jedná se o tyto záložky:
-

-

Adresář
o Hlavní údaje
o Dodavatel
o Zákazník
o Osoby
o Účty
o Dodací adresy
Produkty
o Hlavní údaje

o
o
o
o
o

Doplňující informace
Nákup včetně nákupních cen
Prodej
Prodejní ceny
Sklady

Nastavení číselníků (osnova …) se provádí ručně. V případě chybějících dat v podřízených
společnostech (např. nový záznam v číselníku není zadán i do podřízených firem), je tento problém
zaevidován do logu synchronizace a po nápravě (založení do číselníku podřízených společností) je
možno synchronizaci spustit přímo z tohoto logu.

Účetnictví pro Belgii
Účtování dle dodavatele / zákazníka
-

Bylo zamezeno možnosti dvakrát kliknout na tlačítko „spárovat“ a tím vytvořit dva doklady
Byl přidán sloupec variabilní symbol
Byl upraven postup získání popisu dokladu z účetních operací
Byl upraven nápočet částky ke spárování

Ostatní
-

V přiznání DPH byl odstraněn test validity platný jen pro plátce DPH – seskupení
Finanční doklady – byl opraven test validity kódu DPH – některé kódy byly mylně
vyhodnoceny jako nevhodné pro použití ve finančních denících

Systémové záležitosti
-

Byla opravena chyba v přístupu pomocí FTP, pokud uživatel měl mít zároveň přístup do více
databází

Seznam nových aplikací
Aplikace
Vztah společností a produktů
Soupis DPH dle měny
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