Allegro release 2.44 (2. 8. 2018 – 30. 8. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Tisk pohledávek / závazků dle splatnosti

Do tisku byla doplněna možnost rekapitulace zůstatků dle účtů v účetní měně za celou sestavu.

Celkové pohledávky a závazky

 Nová aplikace pro dashboard – celkový přehled pohledávek a závazků a stavu financí.
Náklady na vozidla – CCS
Do Allegra byl implementován nástroj pro načítání datového souboru z CCS (csv soubor).
Produkty a služby CCS

 Nová aplikace, popisuje převod CCS kódů na typ nákladu na vozidla (PHM, opravy…)

Načtení souboru CCS

Do listu nákladů na vozidla bylo přidáno tlačítko a dialog pro načtení souboru z CCS

Společnosti
Dodací adresy

Do evidence dodacích adres přibyla možnost kopírovat hlavní adresu společnosti a vstup pro výběr
přepravní trasy.

Obchodní doklady
Důležité doklady

Obchodní doklady významné pro vás mohou být označeny příznakem důležitý. Takto označené
doklady jsou poté v listech dokladů zvýrazněny.

Navíc je k dispozici nová aplikace pro dashboard – přehled všech důležitých dokladů
v obchodních evidencích.

Fakturace
-

Při načtení dodacích listů do faktury se nově – pro faktury typu souhrnný doklad – aplikace
dotáže, zda automaticky načíst všechny doposud nevyfakturované dodací listy.

Dodací listy
-

Do soupisu dodacích listů byl přidán filtr na typ produktů
Do listu řádků dodacích listů byl doplněn skrytý sloupec typ produktu

Objednávky
Tisk objednávek

Do tisku byla přidána možnost netisknout ceny. V případě, kdy tisk ceny má být vždy vypnut, je toto
nastavení k dispozici v šablonách STI reportů.

Pokladní doklady
-

Do pokladních dokladů byla přidána možnost odeslat doklad mailem.

Přeprava
Modul přepravy byl rozšířen o možnost definovat obvyklé přepravní trasy, přiřazovat je dodacím
adresám v adresáři a dále s nimi pracovat. V aktuální verzi je přepravní trasa rovněž k dispozici v tisku
dodacích listů – v případě, kdy používáte vlastní šablonu DL.

Přepravní trasy

Nová aplikace pro definici přepravních tras
Dodací adresy

Do evidence dodacích adres byl doplněn vstup pro trasu.

Sklady
Skladové doklady
-

-

Bylo upraveno chování aplikace po kliknutí na řádek dokladu. Nově se automaticky
nepřechází na první vstup pravého panelu, takže uživatel nyní může pomocí šipek přecházet
mezi jednotlivými řádky dokladu.
Vstup pro cenu na řádku dokladu je nyní needitovatelný pro všechny řady dokladů, které se
oceňují průměrnou skladovou cenou.
Okno rozmístění bylo rozšířeno o další údaje šarže (první dodavatel, první datum nákupu).
Pomocí linku na čísle (ID) šarže lze otevřít aplikaci detailu této šarže

Ostatní
-

Pracujeme na implementaci stornodokladů pro usnadnění oprav chyb v běžných dokladech
Do přehledu stavu skladů a stavu skladů dle šarží byl doplněn sloupec typ produktu

Subito
-

Bylo opraveno dohledání bankovního účtu vlastníka, pokud je na faktuře zvolen způsob
úhrady s povinným zadáním bankovního účtu.
Byl upraven test počtu dokladů v jednotlivých účetních obdobích (Subito umožňuje 100
dokladů)
Termín dodání v nabídce lze nyní zadat i textem

Speciality zákazníků
Favex
-

Export stavu skladů pro EBM nyní neobsahuje produkty V (výpalky)

Biopharm
-

Timeout vytváření exportu dat pro SUKL byl zvýšen na 2 minuty
Výpočet kompenzace pro akce typu nová cena byl upraven dle požadavku (rozdíl oproti
platné ceníkové ceně)
Odsouhlasování záznamů – přidána možnost dvojkliku na řádku

Systém
Log změn v záznamech

Do společností, produktů a šarží bylo přidáno tlačítko pro zobrazení detailu změn v záznamech.
Tlačítko je viditelné pro uživatele s oprávněním a administrátory.

Seznam sloupců v listech

Nabídka sloupců v gridech, které obsahují větší množství sloupců, nyní obsahuje i svislý posuvník.
Stejným způsobem byla upravena i nabídka aplikací v dashboardu.

Seznam nových aplikací
Aplikace
Důležité obchodní doklady
Produkty a služby CCS
Přepravní trasy
Celkové pohledávky a závazky
Storno skladového dokladu

Kontroler
/Dashboard/ImportantBusinessDocumentList/
/CcsProduct/List/
/TransitRoute/List/
/JournalDoc/SaldoSumaryOverview/
/StockDocumentCancel/Detail/

Allegro release 2.45 (30. 8. 2018 – 19. 9. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Celkové pohledávky a závazky

Dashboard aplikace pro náhled na celkový stav pohledávek a závazků byla mírně upravena – byly
doplněny celkové součty pro sloupce v účetní měně a byl doplněn filtr umožňující ignorovat zákazníky
v insolvenci.

Graf pohledávek

Interně byla původní aplikace nahrazena novou, která umožňuje vyloučit zákazníky v insolvenci.
Pokud máte tuto aplikaci již zařazenu na dashboardu, odstraňte z něj původní verzi a vložte si novou

KDF
Mailování požadavků na odsouhlasení bylo upraveno – při restartu zasílacího procesu již nejsou
obeslány osoby, které již fakturu odsouhlasily či zamítly

Ostatní
-

Obraty dodavatelů / zákazníků, pohledávky / závazky sumárně – do přehledu byl doplněn
sloupec insolvence
Pokročili jsme ve vývoji modulu majetku. V blízké době bude k dispozici verze pro testování u
vybraných zákazníků

Společnosti
Dodavatelé
Do evidence dodavatelů je nyní možno (pokud používáte poptávky) zadat cenu dopravy za kg

Typy společností
Nastavení povolených typů produktů je tříděno dle kódu (původně bylo zachováno pořadí, v jakém
byly typy produktů přidávány)

Produkty
Produkty
Změna typu šarže je nově povolena i pokud je produkt již použit, nicméně pouze pro uživatele
s oprávněním (ChangeBatchType)

Typy produktů

Do nastavení typů produktů byl přidáno defaultní nastavení, zda typ používá šarže či sériová čísla a
jakého druhu toto nastavení je (hutní…). Toto nastavení je aplikováno jako výchozí nastavení
(nepovinné) pro nové zakládané produkty.

Ceníky

Ceníky – přepočet prodejních cen – na vstupu vzorec byla přidána možnost použít předdefinované
texty (uložit si často používané vzorečky)

Obchodní doklady
Fakturace
-

Tisk faktury nyní umožňuje přidat do šablony faktury i kód rozvozové trasy
Intrastat – byla opravena chyba v nápočtu množství v doplňkové MJ
Generování sběrných faktur bylo upraveno – nyní podporuje interval 1 den

Dodací listy
Dodatečné změny dodávek

Nová aplikace – výpis změn dodávaného množství v případě, kdy tuto zněnu provedli skladníci
při zpracování výdejky. Aplikace je k dispozici i na dashboardu.
Ostatní
- Bylo opraveno mazání řádku dodacího listu, pokud na tomto řádku byla zalogována změna
množství provedená z výdejky

Poptávky zákazníků

Do vyřízených položek poptávek (v nákupu) byla přidána možnost označit více řádků poptávky (na
každém řádku jen jednu poptávku dodavateli) a takto označené řádky poptávky včetně informace o
dodavatelské nabídce překopírovat do nové nabídky zákazníkovi. Řádky, u kterých již byla volba
provedena jsou označeny barevně (pruhovaně). V předchozí verzi bylo možné otevřít novou nabídku
a poté volit řádky ke zkopírování až v nabídce, vazba na dodavatelskou nabídku nebyla k dispozici
vůbec.

Nabídky

Na řádku nabídky byl pro řádky zkopírované ze zákaznické poptávky přidán vstup pro volbu poptávky
dodavateli (dodavatelská nabídka)

Poptávky dodavatelům
Poptávky u dodavatele – nabídky

Při zadání ceny nebo výpočtu ceny včetně dalších nákladů aplikace kontroluje, zda pro daného
dodavatele není nastavena cena přepravy a pokud ano, aplikuje ji do výpočtu skutečné nákupní ceny

Objednávky
-

Tisk objednávky nyní umožňuje přidat do šablony objednávky i kód rozvozové trasy

Pokladní doklady
-

Do tisku pokladního dokladu byl doplněn čárový kód s číslem dokladu

Ostatní
Změna typu řádku obchodních dokladů

Nová aplikace sloužící ke změně typu řádku z manuálních na produktové a přiřazení produktu do
daného řádku. Typické použití aplikace je situace, kdy v předprodejní fázi (poptávka, nabídka)
zákazník požaduje něco, na co ještě není založen záznam v evidenci produktů a není produkt není
potřeba zakládat (evidovat produkty, které vlastně nepotřebujete). Poté, co zákazník odsouhlasí
nabídku vystavujete zakázku a objednávku dodavateli a nyní už je vhodné pracovat se záznamem
produktu. Založíte si tedy nový produkt a pomocí této nové aplikace si změníte již existující doklady
(množství, ceny, popisy … zůstanou zachovány).

Sklady
Skladové pohyby

Nová aplikace – soupis řádků skladových dokladů
Ostatní
-

Intrastat – byla opravena chyba v nápočtu množství v doplňkové MJ

-

Kontrola jedinečnosti šarže a produktu na jednom skladovém místě může být nyní prolomena
pro uživatele s oprávněním (LocationOneBatchCheckWarning)
Bylo optimalizováno ukládání nového skladového dokladu, především v případě, pokud se
zároveň s dokladem generovaly i záznamy šarží

Subito
-

Tisk faktury s informacemi o vlastníkovi v patičce byl upraven pro případy, kdy je v adrese
vlastníka více řádků

Účetnictví pro Belgii
-

Byla upravena chyba při načítání faktur z E-fff souboru

Speciality zákazníků
Biopharm
-

-

Do vyhodnocení bonusových produktů byla doplněna prodejní cena ve standardním ceníku
(MVDR)
Do vyhodnocení kompenzovaných slev byl doplněn sloupce s výchozí cenou pro výpočet
kompenzace (původně pouze prodejní cena, v případě kombinace více slev pak byl tento údaj
zavádějící)
V aplikaci prodej odběratelům bylo umožněno filtrovat šarži dodavatele bez zadání produktu
(např. pokud se šarže prodává v různých baleních, a tudíž jako různé produkty)
Webshop – sloupec sazba DPH je nyní viditelný a lze na něm filtrovat
Hlášení USKVB - checkboxy jednotlivých čtvrtletí skryty, zůstalo jen datum generování které
má na sobě odkaz na stažení souboru. Při generování jiného čtvrtletí se datum nemaže,
archivní soubor tím zůstává dostupný. Místo názvu výstupního souboru je taktéž datum
generování s odkazem na stažení souboru. Tlačítko na stažení souboru skryto.

-

Systém
-

Náhled na detailní historii změn záznamů společností, produktů a šarží lze nyní zpřístupnit i
běžným uživatelům pomocí oprávnění (isAuditViewEnabled).
Do odesílání mailů byly implementovány nepovinné maximální počty odesílaných zpráv.
Nastavení je k dispozici v mailových profilech. Nastavujte je ale pouze v případě, kdy vás váš
mailový server označuje z důvodu překročení jeho limitů počtu zpráv za spammera

-

Bylo upraveno hledání názvu aplikace v záložce uložené nastavení v předvolbách
přihlášeného uživatele. Oproti předchozí verzi se rozpoznávají i nastavení na aplikacích typu
detail.

Seznam nových aplikací
Aplikace
Skladové pohyby
Dodatečné změny dodávek
Změna typu řádku obchodních dokladů
Graf pohledávek

Kontroler
/Report_StockMovements/DetailFilter/
/SaleDeliveryNote/LineQuanChangeLog/
/BusinessDocumentLineChanger/List/
/Dashboard/CusDebtsChart_/

Allegro release 2.46 (19. 9. 2018 – 27. 9. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

-

Odsouhlasení KDF – varianta bez přihlašování do Allegra – byla upravena tak, že pro
zobrazení vstupů (používané, povinné …) se použijí parametry posledního účetního období, a
ne období, ve kterém je uživatel momentálně v jiném okně přihlášen.
Pokročili jsme ve vývoji modulu majetku. Je k dispozici verze pro testování u vybraných
zákazníků

Fakturace
Průvodce vytvořením dobropisu

 První verze nové aplikace sloužící pro rychlé vystavení dobropisu z fakturovaných dodávek.
Zároveň aplikace pro řádky faktur navázané na výdejky ze skaldu vytvoří i návratku na sklad. Aplikace
se skládá ze tří panelů. V horním panelu je výběr zákazníka, funkční tlačítka a přednastavení
základních údajů v hlavičce vystavovaného dobropisu. Ve střední části je seznam řádků faktur, ke
kterým je možno vytvořit dobropis. Pomocí ikony na konci řádku, nebo dvojitým kliknutím je řádek
zvolen (nebo odebrán). Ve spodní části (pro úsporu místa při výběru řádků může být „sklapnuta“) je
potom seznam řádků dobropisu s možností editace množství. Po kliknutí na tlačítko „vytvořit
dobropis“ je o výsledku uživatel informován zprávou.

Klinutím na číslo dobropisu jej může otevřít a vytisknout či odeslat mailem. Pokud aplikace má
vytvářet příjemky, je vytvořena 1-n příjemek (pro každý sklad zvlášť) a pokud to lze, jsou příjemky

rovněž potvrzeny (tzn. není potřeba doplnit rozmístění řádků – šarže, sériová čísla nebo skladová
místa)
Ostatní
- Do ručního vystavení souhrnné faktury z dodacích listů byl doplněn test a upozornění, pokud
jsou zvoleny dodací listy z více měsíců

Poptávky zákazníka
-

Do aplikace vyřízené poptávky v nákupu byl přidán filtr – pouze bez nabídky zákazníkovi

-

Bylo upraveno chování aplikací v poptávkách v případě, kdy uživatel použije uložení filtrů
gridů jako výchozí

Přeprava
-

Do aplikací přepravy a aplikací s přepravou souvisejících jsou postupně doplňovány vstupy a
logika související s novou evidencí tras

Sklady
-

Sestava skladové pohyby byla upravena, především byla doplněna možnost tisku detailu
rozmístění
V sestavě kontrola expirace šarží byly doplněny filtry na typ a skupinu typů produktů

Subito
-

Pro určitý typ licence a oprávnění nebyly vystavené nabídky zobrazeny v seznamu nabídek

Speciality zákazníků
Biopharm
-

Do exportu produktů byl přidán filtr na hlavního dodavatele. Bylo zrušeno povinné zadání
vztahu dodavatele k produktu, pokud se vztah nezadá, bere se hlavní dodavatel z karty
produktu

Favex
-

Byla připravena první verze plánovací tabule pro plánování dělení na pilách

Systém
-

Okno pro výběr souboru z DFM se přizpůsobuje formuláři, ve kterém bylo vyvoláno.
Předchozí verze se v některých případech zobrazila tak, že ovládací prvky na spodním okraji
okna byly skryté a nedostupné (např. volba podpisu a razítka v osobách vlastníka).

Seznam nových aplikací
Aplikace
Soupis majetku
Vytvoření dobropisu (průvodce)
Důvod vyřazení majetku
Majetek
Řady majetků
Účetní odpisové plány
Způsoby pořízení

Kontroler
/Report_AmcAssetList/DetailFilter/
/Invoicing/CreditnoteWizard/
/AmcExcludeReason/List/
/AmcAsset/List/
/AmcDocumentFolder/List/
/AmcAmortizationPlan/List/
/AmcAcquisitionWay/List/

Allegro release 2.47 a 2.48 (27. 9. 2018 – 16. 10. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

V rozúčtování faktury bylo opraveno skrývání sloupce pro analytické rozdělení (stromy)
Byl prodloužen timeout pro výpočet účetních výkazů

Majetek
-

-

Pokračujeme ve vývoji první funkční verze. V aktuální verzi byly doplněny různé validace při
ukládání majetku i při výpočtu odpisů. Tlačítka pro spočtení účetních a daňových odpisů byla
přesunuta z příslušných záložek do hlavního toolbaru, aby byla přístupná i po změně
nastavení na první záložce majetku. Bylo implementováno vynucení přepočtu odpisů po
změně údajů, ze kterých odpisy vychází (Zobrazeno hlášení o nutnosti přepočtu, například po
změně odpisového plánu, pořizovací ceny…). Částečně již byly implementovány omezení
změn dat po zaúčtování odpisů. Informace o zaúčtování byly přidány do záložky účetních
odpisů, a to včetně přímého odskoku na účetní doklad. Do operací s majetkem byly doplněny
vstupy pro změnu hodnot pro výpočet daňových odpisů po zadané změně. Dále pak byly
provedeny úpravy dle různých požadavků a poznatků betatesterů, jimž touto cestou
děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám poskytují při vývoji tohoto modulu.

 Byly připraveny první verze tiskových programů pro opis účetních a daňových odpisů
Byla připravena první beta verze aplikace pro účtování odpisů

Obchodní doklady
Fakturace
-

Byl upraven dotaz na zaúčtování po uložení faktury, nyní se zobrazí pouze pro faktury
spadající do aktuálního účetního období

Průvodce vytvořením dobropisu

Byly rozšířeny a upraveny nastavení hlavičky vytvářeného dobropisu a byly provedeny úpravy pro
belgické účetnictví (jiné daňové kódy pro dobropisy)

Poptávky zákazníka
-

Vyřízené poptávky v nákupu – bylo opraveno chování filtru „pouze bez nabídek zákazníkovi“

Ostatní
-

Podbarvování důležitých dokladů bylo doplněno do přehledů řádků obchodních dokladů
Do přehledu dodatečných změn dodávek byl doplněn sloupec zakázka s možností prokliknutí
se do napojené zakázky
Do zadání řádků dokladů bylo přidáno tlačítko „OK + nový“, které je ale viditelné jen pro
neuzavřené nebo nezaúčtované doklady v aktuálním zvoleném období
Prodejní portál – různé upozornění a chybové zprávy (překrytí zakázky, omezení prodeje…)
byly upraveny a sloučeny do jednoho varování.

Sklady
Stav skladů po dnech

 Nový tiskový program pro tisk stavu produktů po jednotlivých dnech s možností exportu do
excelu

Pohyb obalů dle zákazníků

Nový tiskový program pro vyhodnocení výdajů a návratek obalového materiálu dle zákazníků.
Data vyhodnocená touto aplikaci mohou sloužit jako podklad pro fakturaci nebo dobropisování
pohybu obalů za zadané období. Do další verze se plánuje implementace hromadného rozesílání
sestavy zákazníkům například pro odsouhlasení nebo jako upomínka, aby zákazník vratné obaly vrátil.

Přeprava
-

Do tisku přepravního listu byl doplněn kód rozvozové trasy

Subito
-

V tisku nabídky bylo opraveno ořezávání dlouhých popisů produktů

Speciality zákazníků
Biopharm
-

Bylo upraveno chování aplikace pro správu uživatelů webshopu při jejich opětovné editaci
Bylo upraveno fungování aplikace pro hlášení SUKL, především z důvodu implementace
opravných hlášení.

Favex
-

Pokračujeme v přípravě plánovací tabule pro plánování práce

Rejthar
-

Připravujeme synchronizaci produktů, ceníků a souvisejících číselníků mezi hlavní databází a
připojenými subito klienty sloužícími pro přístup zákazníků. Dále se plánuje podpora pro
zpětné předávání objednávek z klientských databází do zakázek v hlavní databázi.

Účetnictví BE
-

Bylo upraveno přidávání ručních řádků do výkazu INTRA
Načítání SODA souborů do interních dokladů bylo upraveno dle požadavků – XML soubor
s daty se nepřipojuje k vygenerovanému dokladu a ani nezůstává uložen na serveru.

Systém
Seznam nových aplikací
Aplikace
Účetní odpisy
Daňové odpisy
Zaúčtování odpisů
Stav skladů po dnech
Pohyb obalů dle zákazníků
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