Allegro release 2.20 (2.9.2017 – 8.10.2017)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Soupis DPH

Sestava nově obsahuje i sekci kontrolního hlášení, do které doklad bude spadat.

Přiznání DPH – proúčtování přiznání

Do přiznání DPH byla přidána možnost vytvoření interního dokladu – zaúčtování přiznání. Před
vlastním účtováním je třeba nastavit účty a deník v parametrech účetnictví. Sumy naúčtované na
jednotlivé účty DPH (viz rekapitulace v soupisu DPH) jsou naúčtovány na opačnou stranu, saldo pak
na zadaný účet zúčtování s FÚ (povinnost, vratka). Případný rozdíl ze zaokrouhlení pak je zaúčtován
na účet ostatních výnosů nebo nákladů.

Párování pohybů na účtech

Párování pohybů na účtech bylo upraveno tak, že umožňuje otevřít a editovat již existující párování.
Pokud otevřete existující záznam, zobrazí se vám řádky tohoto párování a všechny nespárované
pohyby v příslušném období. Uživatel poté může libovolně přidávat nebo ubírat řádky.
Dále pak byl do formuláře přidán vstup pro zadání data párování.

Zálohové faktury

Do záznamu zálohových faktur do účetnictví byla přidána možnost zobrazit a otevřít i faktury
z předchozích účetních období

KDF – vysoká priorita odsouhlasení

Záznam v KDF může být nově označen jako urgentní. Urgentní položky jsou v seznamu označeny
červeně. Případný mail upozorňující na fakturu k odsouhlasení může rovněž obsahovat výrazné
upozornění - do šablony mailu lze vložit text s upozorněním.

Dotaz na pohyby na účtu

Do aplikace byla přidána možnost otevřít nové párování pohybů na účtu, pokud zvolený účet je
označen jako párovací.

Interní doklady, finance

Do aplikace byla přidána možnost otevřít nové párování pohybů na účtu, pokud zvolený účet na
zvoleném řádku je označen jako párovací a doklad je zaúčtován.

Příkaz k úhradě

Do kopírování plánu plateb do příkazu byla přidána možnost změny popisu platby, například pro
plánované platby daní apod., kdy může uživatel jednoduše dopsat například za jaké období je daň
placena.

Soupis EET účtenek

Nový program – soupis účtenek zaslaných do registru EET. Slouží pro případnou kontrolu dat
v Allegro oproti datům v EET.

Plány upomínání

Do plánu upomínání byla doplněna simulace vytváření upomínek dle aktuálního plánu a data
splatnosti faktury, pokud by se vytváření upomínek provádělo denně.

Ostatní
-

-

Parametry účetnictví – vstup pro firmu vystavující přiznání DPH je pro české účetnictví skryt.
Pro CZ se používají výhradně údaje z informací o plátci DPH
Obrat dodavatelů/zákazníků dle měsíců – do programu byl doplněn export dat do excelu

Platby dodavatelům / od zákazníků – do sestavy byl doplněn volitelný tisk a export popisu
faktury a plateb
Soupis DPH – byla opravena chyba při tisku rekapitulace dle účtů – saldo se netisklo, pokud
bylo vypnuto použití neuplatněné DPH na daňových kódech
Účtování přijatých faktur – do listu faktur byl doplněn sloupec „datum doručení“
Upozornění na nutnost vystavit daňový doklad k záloze – byly upraveny podmínky pro
vyhodnocení upozornění, především jen pro CZ zákazníky

Produkty
Druhy produktů

Nový program, který slouží pro třídění produktů (podobně jako typ), ale navíc umožňuje
definovat na uživatelské úrovní některá doplňková data, podobně jako pomocí záložky vlastnosti. Na
rozdíl od vlastností lze ale na druh nastavit vynucení zadání (povinný vstup) a lze dodatečná data
jednoduše použít v různých dalších aplikacích a vyhodnoceních. V současné verzi druhy podporují
zadání těchto údajů:
-

Volný text
Kód číselníku SUKL
Kód číselníku USKVBL

SUKL

Číselník prostředků registrovaných jako humánní léčivé přípravky (SUKL = Státní ústav pro kontrolu
léčiv). Umožňuje ruční zadání i import z CSV souboru poskytovaného SUKL.

USKVBL

Číselník prostředků registrovaných jako veterinární léčivé přípravky (USKVBL = Ústav pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv). Umožňuje ruční zadání i import z CSV souboru
poskytovaného USKVBL.

Produkty

Do evidence produktů byly přidány vstupy pro druh produktu a vstupy související s nastavením druhu
(SUKL…). Vstupy jsou zobrazeny, jen pokud jsou nějaké druhy produktů nastaveny.

Informace o produktech

Informace o celkových množstvích je nově zobrazena nejen v základní MJ (podbarveno, tučně), ale i
ve všech alternativních MJ

Ostatní
-

Vyhledání produktu v ostatních evidencích bylo optimalizováno tak, že umožňuje hledání dle
kódu i popisu, ale nevybírá automaticky první vyhledaný produkt.

Obchodní doklady
Fakturace
-

Fakturace – bylo odstraněno načítání dat o zálohách a platbách, pokud na vytvoření faktury
použijete funkci „otevřít jako nový“
Do přehledu řádků fakturace byl doplněn filtr dle DUZP a skrytý sloupec celkem bez DPH
Kontrola použití neaktivních produktů a zákazníků byla upravena tak, aby umožňovala změny
na existujících dokladech, ale ne založení nových ani pomocí „otevřít jako nový“

Poptávky dodavatelům

Do aplikace „poptávky dodavatelům – nabídky“ byl doplněn údaj o platnosti nabídky od dodavatele.
Platnost nabídky se poté vyhodnocuje v poptávkách od zákazníků (viz níže) a v hromadné likvidaci
poptávek dodavateli.

Poptávky od zákazníků

Do aplikace „vyřízené položky poptávek v nákupu“ byl doplněn údaj o platnosti nabídky od
dodavatele

Ostatní
-

-

Kontrola použití bonusů a poplatků v dokladech byla optimalizována pro možnost kombinace
položek vztažených k ceně a k atestu. Po přidání řádků dle atestů se znovu zkontroluje
celková cena dokladu a až poté se vyhodnotí řádky dle ceny dokladu
Test na zákaz prodeje zákazníkovi se provádí ihned po zadání zákazníka do obchodního
dokladu
Do zakázek bylo přidáno automatické načítání nových dokladů z webshopu na systému
Shoptet

Sklady
-

Kontrola záporných stavů při uzavírání skladů byla rozšířena o informace o produktu a datu
kdy nastal záporný stav
Kontrola expirace šarží – do nastavení tisku byl přidán filtr od data do data (expirace)
Statistiky skladů byly rozšířeny o nápočet měsíčních sum nákupů dle dodavatelů.

Výroba
-

-

Při hromadném zavírání příkazů se dle nastavení účetních předvoleb produktů provádí
přepočet cen na příjmu dle výše uvedeného nastavení. V předchozí verzi byl tento přepočet
implementován do uzavírání jednotlivých příkazů
Export výpočtu nedokončené výroby do excelu byl přepracován na novější způsob exportu –
jen zobrazené sloupce

Účetnictví pro Belgii
Import souborů do interních dokladů
Import SODA souborů do účetnictví byl upraven tak, že si
-

Pamatuje posledně použité mapování účtů
Některé řádky lze ignorovat – nejsou do zaúčtování načteny
Bylo upraveno načítání data dokladu a zaúčtování

Ostatní
-

Bylo upraveno načítání E-fff souborů

Speciality zákazníků
Biopharm
Export dat pro webshoppy

Nový program pro nastavení automatického vytváření podkladu pro externí webshopy. Soubor je
poté k dispozici na adrese (URL) vygenerované systémem, z této adresy si jej webshop může
automaticky stahovat. Soubor je vytvářen buď pomocí scheduleru, nebo ručně – vždy při uložení
konfigurace. V současné verzi je k dispozici export ceníku pro Biopharm a obecný export stavu
skladem.
Ostatní
- Do evidence zákazníků byla doplněna volba „Odložená sleva“. Údaje zákazníka specifické pro
Biopharm byly přesunuty do samostatného panelu
- Do evidence zákazníků bylo doplněno nastavení elektronických příloh k mailu s DL.
Elektronická příloha obsahuje data DL ve formátu čitelném jiným software (WinVet…)

Favex
-

Tisk štítku šarže byl upraven tak, že je zvýrazněna hlavní měrná jednotka produktu

Bibloo
-

Tisk faktury z účetních dat – speciální tiskový program pro tisk faktury z dat zaúčtované
faktury (podobně jako tisk košilky faktury). Detail produktů (množství, jednotková cena…) je
k výtisku připojena jako příloha.

Systém
Profily stahování souborů

Do Allegra byla přidána možnost automatického stahování souborů z webu nebo ftp a ukládání
do digital files v Allegro. Automatické stahování lze využít například pro stahování bankovních výpisů
nebo zakázek z webshopu. Je možné stahovat pouze nové soubory, které se doposud nestáhly
(porovnávat lze až dva adresáře na straně Allegro). Lze nastavit interval stahování. V případě, kdy je
nutné po stažení provést nějakou další akci, profil umožňuje spustit proces definovaný pro cílovou
složku.

Ostatní
-

-

Interní úkoly – byl upraven design formuláře tak, aby bylo možno zvětšit velikost písma
Aplikace pro nastavení dat vlastníka byly upraveny tak, aby bylo snadnější nastavení omezení
přístupu k těmto aplikacím pomocí rolí
o Vlastník
o Osoby vlastníka
o Bankovní účty vlastníka
o Adresy vlastníka
Stimulsoft report designer – byla implementována nová verze nepoužívající flash

Seznam nových aplikací
Aplikace
Druhy produktů
Soupis EET účtenek
Export dat pro webshopy
Vlastník
Vlastník - bankovní účty
Vlastník - další adresy
Vlastník - osoby
Tisk faktury z účetních dat (BIBLOO)
Profily stahování souborů
Profil stahování souboru

Kontroler
/ProductKind/List/
/Setup.Report_EETRevenueList/DetailFilter/
/DataGeneratorForCustomer/List/
/Company/DetailOwner/
/CompanyAccount/AccountListOwner/
/Company/AddressListOwner/
/Company/PersonListOwner/
/Report_BiblooInvoice/DetailFilter/
/Setup.DFM/DownloadProfileList/
/Setup.DFM/DownloadProfileDetail/

Allegro release 2.21-22 (8.10.2017 – 5.11.2017)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování zálohových faktur

Do účtování zálohových faktur byla doplněna záložka se stavem – zůstatek, platby.

Párování faktur

Doklad vygenerovaný z párování faktur – popis – nově obsahuje i čísla faktur a jejich variabilní
symboly.

Ostatní
-

Byl zpracován export příkazu pro CITI bank ve formátu pro SEPA vyžadovaném CITI

Produkty
-

Informace o produktech – byl opraven nápočet průměrné skladové ceny v alternativní MJ

-

Zákaz slev při prodeji – do evidence produktů přibyl zákaz aplikace slev. Vlastní
implementace do procesu prodeje bude součástí zapracování prodejních akcí v některé příští

verzi

Obchodní doklady
Dodací listy
-

Soupis dodacích listů – do rekapitulace dle produktů byl doplněn typ produktu

Zakázky
-

Na základě praktických poznatků z napojení na webshop SHOPTET bylo upraveno načítání
zakázek z tohoto webshopu.

Nabídky

Evidence nabídek byla rozšířena o možnost kopírování přímo do dodacího listu nebo faktury.
Doposud bylo nutné vytvářet nejprve zakázku.

Subito
Nabídky

Allegro Subito bylo rozšířeno o novou aplikaci – zjednodušené vystavování nabídek. Tisk subito
verze bude k dispozici v příští verzi

Položky nabídek

Spolu s nabídkami přibyla do Subita i aplikace pro náhled na položky nabídek.
Sklady
-

Tisk štítků skladových míst byl rozšířen o možnost tisku na A4 (tři sloupce, sedm řádků)

-

Do nastavení skladů byl doplněn parametr minimální počet dní expirace při nákupu, který
zamezí příjmu šarží s blížící se expirací s možností nastavit zákaz nebo jen upozornění

Účetnictví pro Belgii
-

Byl upraven test přiznání DPH (test RS)

Speciality zákazníků
Biopharm
Prodej zboží zákazníkům

Nový program – soupis dodacích listů včetně možnosti tisku detailu šarží a expirací

Tisk inventurního soupisu
- Do sestavy inventury byla doplněna šablona tištěná naležato, která obsahuje data šarží,
především datum expirace

Systém
Ostatní
-

Nově použité střídavé podbarvení gridů bylo upraveno tak, aby případné podbarvení
v aplikaci mělo před střídavým vyšší prioritu

-

Profily stahování souborů a stahování souborů do DFM byly rozšířeny o podporu protokolu
sftp

Seznam nových aplikací
Aplikace
Prodej zboží zákazníkům (Bio 169041)
Nabídka (Subito)
Položky nabídek (Subito)

Kontroler
/Report_BioProductsSales/DetailFilter/
REPORT_BIO_PRSALES
/SaleOfferSubito/List/
/SaleOffer/AllLinesList/?issubito=true

