Allegro release 2.02 + 2.03 (7.10.2016 do 12.11.2016)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Finance / interní doklady

Zadání řádků různé s DPH – pokud nezadáte celkovou částku, ale jen základ, dopočte se celková
částka i částka daně.

Při účtování platby faktur přibyla možnost zúčtovat případný přeplatek nebo nedoplatek jako kurzový
rozdíl (např. pokud měna platby a faktury se neshodují).
Změna data zaúčtování provede v případě potřeby i změnu období, jako tomu je u účtování faktur.

Kalkulátor kurzu platby není k dispozici, pokud je faktura v účetní měně.

Účtování faktur vydaných – variabilní symbol

Do účtování faktur vydaných byl volitelně (v parametrech účetnictví) doplněn vstup „variabilní
symbol“. Vstup se využívá například v situaci, kdy je variabilní symbol určen ještě před vystavením
faktury (např. číslo objednávky). Údaj se využívá při vyhledávání faktury při účtování výpisů, načítání
výpisů pomocí Banklinku a v některých sestavách:
-

Deník faktur vydaných
Seznam faktur vydaných
Pohledávky dle prodlevy
Pohledávky dle splatnosti
Dopis zákazníkovi – nesplacené faktury
Košilka faktury vydané

Při zadání nové faktury, pokud je v nastavení deníků zvolen výchozí, je datum účtování vyselektováno
(označeno modře). Usnadňuje to jeho změnu.

Banklink import
-

Bylo upraveno hledání vydaných faktur – pokud podle variabilního symbolu je nalezeno více
faktur, hledá se v nalezených dle zůstatku
Převody mezi účty vlastníka nejsou účtovány automaticky jako platby předem

-

Byly prodlouženy timeouty pro načítání velmi dlouhých výpisů (>500 řádků)

Příkazy k úhradě

Do hlavičky nového příkazu k úhradě byl doplněn panel s počtem plateb, které by se měly provést
v následujícím týdnu.

DPH
Allegro bylo upraveno tak, aby umožňovalo účtování DPH na fakturách vydaných v případě, kdy máte
provedenu registraci k DPH v jiných zemích.

Soupis DPH

Soupis DPH byl rozšířen o volbu období od do

Soupis DPH pro souhrnné hlášení

Soupis byl rozšířen o celkové součty dle jednotlivých Intrakom kódů

Platby od zákazníků / platby dodavatelům

 Nová sestava umožňující tisk plateb (a párování) dle společnosti a období.

Parametry účetnictví

Přidána možnost zapnout vstup variabilní symbol na účtování faktur vydaných.

Do parametrů importu výpisů byla přidána možnost automatického zaúčtování drobných zůstatků
faktur. Pokud zůstatek po zaplacení faktury je nižší než nastavené procento, je automaticky tento
zůstatek zaúčtován jako ostatní rozdíly, nebo v případě různých měn jako kurzovní rozdíly. Účtování
lze omezit jen na situace, kdy se měna faktury a platby neshodují.

Deníky

Při účetním období odlišném od kalendářního (hospodářský rok) byly přidány upozornění na
vhodnost použití čísla období místo roku v číslování dokladů. Vedle vstupu pro číslování byla
doplněna nápověda pro nastavení číslování.

Do seznamu deníků byly doplněné skryté sloupce bankovní účet a IBAN.

Upomínky
-

Upomínky zasílané mailem jednotlivě mají zalogováno odeslání stejně jako při hromadném
zasílání
Tisk upomínek byl přepracován do Stimulsoft generátoru sestav. Přepnutí se provádí
společně spolu s přepnutím ostatních obchodních dokladů

Ostatní
-

Nabídka bankovních účtů – upraveno zobrazení jednotlivých údajů (účet, IBAN, měna…)
Vyhodnocení rozpočtů – byla opravena chyba při vyhodnocení rozpočet x skutečnost, pokud
účet byl účtován na střediska, ale rozpočet byl stanoven na celý účet
Do seznamu účtů účetní osnovy byl doplněn sloupec hospodářská střediska
Dotaz na faktury dle dodavatele / zákazníka a seznam faktur přijatých a vydaných nově
neobsahují data přecenění faktur mezi platbami
Pohyby na účtech dle dodavatele / zákazníka a další pohledy na účetní knihu dle společností
– datum do je automaticky přednastaveno na konec účetního období

Produkty
Rozměry

Do doplňujících informací produktů byl doplněn vstup pro jednotku rozměru.
Ostatní
- Byla opravena chyba v implementaci oprávnění pro úpravy prodejních cen produktů –
omezení na prodejním ceníku bylo možno částečně obejít přes zadání ceny přímo v evidenci
produktů
- Do importů (účetnictví) byl doplněn i jednoduchý import základních údajů produktů

Společnosti
-

Seznam společností byl rozšířen o skrytý sloupec s výchozím bankovním účtem pro prodej

Obchodní doklady a fakturace
Fakturace
Hromadné mailování faktur

 Nová aplikace sloužící k hromadnému zasílání vystavených faktur. Zvolené faktury jsou postupně
jednotlivě zasílány procesem spuštěným na pozadí – výchozímu příjemci dle nastavení společnosti a
faktury. Faktura v PDF formátu je k mailu přiložena. Pokud pro faktur není nalezen adresát, je možné
nechat si ji zaslat na vlastní emailovou adresu uživatele (například aby se vytiskly a zaslaly klasickou
poštou). Výsledek zasílání (log) je k dispozici v logu dávkových operací (log dávkového zpracování).

Dodací listy

Do seznamu dodacích listů byl doplněn export dat pro přepravu Českou poštou. Detaily nastavení
v portálu ČP jsou rozsáhlejší – jsou k dispozici v jiném dokumentu na vyžádání u nás.
Do zadání produktů do dodacího listu bylo implementováno omezení použití produktů na určité
sklady (dle nastavení produktu nebo typu produktu)

Pokladní doklady

Pokladní doklady byly rozšířeny o možnost nevynucovat zadání rozpisu daní. Vypnutí se provádí na
číselných řadách pokladních dokladů.

Ostatní
- Tisk dokladů – varianta pomocí Stimulsoftu – byl rozšířen o tisk rozměrů produktů. Tisk se
zapíná v předvolbách tisků.
- Byla opravena chyba při tisku faktury, pokud vlastník neměl zvolen výchozí bankovní účet a
při tom bylo zapnuto zjednodušené evidování platebních údajů na fakturaci.

Sklady
Ostatní
- Tisk štítků šarží – doplněn tisk rozměru a MJ rozměru z evidence produktů

-

Do zadání produktů do skladových dokladů bylo implementováno omezení použití produktů
na určité sklady (dle nastavení produktu nebo typu produktu)

Speciality zákazníků
Favex
-

Mail s atesty k dodacímu listu byl rozšířen o logování do záznamu zákazníka. Šablona mailu
byla rozšířena o údaje příslušného dodacího listu

Účetnictví pro Belgii
Účtování dle dodavatele / zákazníka

-

Byla opravena chyba při párování přeplacené faktury
Po změně datumu se automaticky načtou data
Před částku ke spárování byla přidána ikona pro spočtení nejvhodnější částky dle aktuálního
salda již zvolených dokladů

Systémové záležitosti
-

Nabídka „options“ zobrazuje překlad do angličtiny, pokud překlad v uživatelově jazyce není
k dispozici.
DLL knihovna pro importy z jiných aplikací byla doplněna o import produktů
Timeout pro mazání záznamů byl prodloužen na 2 minuty
Do odesílání mailů byla přidána podpora pro vyvolání události po odeslání mailu

Seznam nových aplikací
Aplikace
Platby od zákazníka
Platby dodavatelům
Hromadné mailování faktur

Controller
/Report_PaymentListCustomer/DetailFilter/
/Report_PaymentListSupplier/DetailFilter/
/Invoicing/EmailList/

