Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Položky k úhradě příští týden

 Nová aplikace pro dashboard – počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní
Účtování faktur

Pokud je na dokladu zvolen primární soubor, je tento soubor při zobrazení záložky souborů
automaticky označen a zobrazen jeho náhled. Změna velikosti panelu s náhledem na připojené
soubory automaticky překreslí zvolený soubor.

Finance, účetní operace

Pokud je na dokladu zvolen primární soubor, je tento soubor při zobrazení záložky souborů
automaticky označen a zobrazen jeho náhled. Změna velikosti panelu s náhledem na připojené
soubory automaticky překreslí zvolený soubor.
Byla opravena řídce se vyskytující chyba, kdy při rušení řádku dokladu došlo k zamrznutí aplikace.
Doklad, který obsahuje řádky, na které bylo aplikováno párování pohybů na účtech lze odúčtovat a
upravit ostatní řádky upravit.
Doklad obsahující platby faktur, na které bylo aplikováno přecenění na konci účetního období lze
odúčtovat a upravovat (vyjma řádků plateb přeceněných faktur).

Popis na detailu řádků byl změněn na víceřádkový.

Účetní reporty

Zadání podmínky pro detaily reportu bylo rozšířeno o možnost aplikovat podmínky zvlášť pro každý
účet.

Kniha došlých faktur
KDF byla rozšířena o možnost automatického zasílání upozornění osobám, které mají fakturu
odsouhlasit. Nastavení se provádí pomocí mailů při událostech.

Upomínky

Do aplikace pro upomínky byl doplněn náhled na tisk faktur obsažených v upomínce. Volba je
přístupná pouze, pokud pro tisk faktur máte zvolen tisk ve stimulsoftu (v předvolbách systému)

Ostatní
-

-

Upraven test účtů pro počáteční stavy v parametrech účetnictví pro CZ účetnictví
Controlling – v dotazech controllingu bylo opraveno chybné skrývání spodního toolbaru,
pokud byly zadány
Nastavení adresářů pro import výpisů pro Banklink (v předvolbách i v denících) – pokud je
zadána složka pro soubory ke zpracování, doporučuje se zadat i složku pro zpracované
soubory
Společnosti – kontrola informací o společnosti v registru plátců DPH byla upravena – nově
využívá šifrovanou komunikaci pomocí HTTPS
Exporty dat do excelu – pojmenování exportovaných souborů bylo sjednoceno. Jméno
souboru začíná názvem klienta (databáze), následuje název exportovaných dat přeložitelný
dle jazyka uživatele. Příklad - FAVEX-Vydané faktury_2016-12-27.xlsx

Společnosti
Prodej v režimu přenesené povinnosti

Do zákazníků byla přidána volba „prodej vždy v přenesené povinnosti“. Týká se situace, kdy si se
zákazníkem dohodnete prodej v přenesené povinnosti, který je pro určité produkty nad 100 000,v režimu přenosu vždy. Pokud je tato volba zatržena, na každém dokladu (poptávka … faktura) se
provede test, zda obsahuje výše uvedené komodity. Pokud je obsahuje, jsou na řádcích zaměněny
kódy DPH za kód dle nastavení v celní nomenklatuře produktu.

Obchodní doklady a fakturace
Fakturace
Tisk faktur

Filtry tisku faktur (pouze stimulsoft verze!) byly rozšířeny o nabídku upomínek. Nyní lze snadno
vytisknout faktury obsažené v upomínce a zaslat je spolu s upomínkou zákazníkovi.

Pokladní doklady

Bylo upraveno zadání řádků účtování pomocí klávesy tab – pro řádky bez kódu DPH.

Prodej v režimu přenesené povinnosti

Do všech prodejních dokladů od poptávky do faktury byla implementována podpora pro prodej
v přenesené povinnosti nad rámec požadavků zákona o DPH.

Atesty
-

bylo upraveno chování aplikace, pokud atest nevyhovuje požadovaným rozsahům měřených
hodnot. Volba uložit + zavřít a uložit + nový v tomto případě pouze atest uloží.
Při volbě „otevřít jako nový“ zůstávají v novém atestu odkazy na připojené soubory
z původního atestu
Do seznamu atestů byl přidán sloupec „vyráběná“

Ostatní
-

-

Tisk faktur byl upraven – optimalizován pro hromadné zasílání faktur mailem
Bylo opraveno vyhodnocení prodejní ceny při ukončení platnosti akčního ceníku
Avízo nakládky – způsob dopravy je povinný
Avízo příjmu – do seznamu avíz byl přidán skrytý sloupec dodací list (dodavatele)
Prodej ze skladu – byla opravena chyba vznikající pokud produkt má ve zvoleném ceníku
zadán zákaz prodeje
Předvolby systému – byla doplněna možnost upozornění na nulovou cenu na řádcích
prodejních dokladů

Plánování přepravy pro avíza nakládky – upraveno zpracování adres dodavatele – adresa
v avízu má přednost před adresou z navázané objednávky
Do prodejních dokladů byly implementovány omezení prodeje produktů určitých typů
s omezením prodeje (například léky …) jen pro zákazníky, pro které je to implicitně povoleno.
Postupně implementujeme omezení přístupu uživatelů k produktům dle typu produktu –
obecně, ne jen s omezeným přístupem.

Produkty

Záložky týkající se výrobního modulu byly odstraněny. Informace o výrobě se otevírají pomocí tlačítek
v toolbaru jako samostatná aplikace

Sklady
Rozpouštění nákladů

Rozpouštění nákladů do příjmů od dodavatele bylo rozšířeno o možnost zadání částky v jiné měně,
než ve které je příjemka zadána. Zadání měny je povinné, pokud příjemka je zadána v cizí měně. Dále

pak se náklady zaznamenávají do dokladu a tisknou na výtisku skladového dokladu.

Šarže
-

-

Byl upraven výpočet koeficientu podválcování hutní šarže, pokud bylo zrušeno zadání
množství šarže v alternativní měrné jednotce
Do seznamu šarží byl doplněn filtr na šarže, u kterých chybí atest

Do seznamu šarží byl doplněn export do excelu
Šarže označené jako neshodné (mají zadánu neshodu v měření v avízu příjmu) jsou
v informacích o produktech a při výběru šarží do skladové výdejky označeny červeně a
informace o důvodu neshody je zobrazena jako tooltip nad řádkem šarže

Ostatní
-

Prodej ze skladu byl upraven pro situaci, kdy není zvolen výchozí sklad.
Byla opravena chyba v párování příjemky s fakturou přijatou, pokud pro některý z produktů
na příjemce nemá nastaveno účtování příjemky

Subito fakturace
Předvolby

Základní nastavení subito fakturace bylo rozšířeno o možnost nastavení SMTP serveru pro odchozí
poštu

Produkty

Do evidence produktů byl přidán vstup pro kód DPH (prodej – je předmětem DPH).

Tisk faktury
-

Do tisku faktury byly přidány doplňující texty daňových kódů
Tisk faktury byl upraven – pokud faktura má obsahovat dlouhý text (typicky obchodní
podmínky) zadané jako doplňující text deníku, bylo třeba upravit tisk zápatí faktury tak, aby
tisk nebyl zbytečně prodloužen na více stránek

Výroba
Technologické postupy

Do technologických postupů byla přidána možnost označit postup jako nepoužívaný. Nepoužívaný
postup je (dočasně) vyřazen z nabídek pro vytváření výrobních příkazů.

Účetnictví pro Belgii
Soubory ke zpracování

Soubory pro zpracování byly upraveny tak, že pro e-fff soubory (xml soubor s daty faktury) zobrazí
náhled na vložený pdf soubor s fakturou místo xml.

Ostatní
-

Export e-fff souboru z fakturace byl upraven – optimalizován pro hromadné zasílání faktur
mailem
Účtování dle dodavatele / zákazníka – byla opravena chyba při párování neidentifikovaných
plateb.

Systémové záležitosti
-

Do joblistu byl přidán sloupec databáze (klienta) ve kterém je job spouštěn
Mailování dokladů bylo upraveno tak, aby se formulář mailu defaultně předvyplnil v jazyce
dodavatele či zákazníka

-

Vyhledávání souborů v DFM – vyhledávání v dialogu pro nahrání souborů bylo upraveno tak,
že funguje jako vyhledávání souborů ve správci souborů (jména souborů i obsah)

Uživatelské menu

Do nastavení uživatelského menu byla přidána podpora pro vytváření „modulů“ pro členění menu do
více sekcí, jako to je ve standardních menu. Doposud byla tato možnost pouze pomocí šablon
uživatelského menu.

Předvolby systému

Do nastavení předvoleb bylo doplněno nastavení serveru odchozí pošty (SMTP).

Seznam nových aplikací
Aplikace
Položky k úhradě
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