Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 – od 1.3.2016)
Symbol  označuje nové aplikace, symbol
opravu chyby.
Účetnictví
List (seznam) faktur přijatých / vydaných / záloh
Do listu faktur byl doplněn skrytý sloupec „datum splatnosti“.

Obratová předvaha dodavatelů / zákazníků
Byla opravena chyba, kdy sestava nereagovala na výběr dodavatele / zákazníka a vždy tiskla
všechny.

Projekty
Do evidence projektů byl přidán údaj „lze fakturovat všem zákazníkům“. Doposud bylo možné
fakturovat projekt jen hlavnímu zákazníkovi nebo několika dalším vybraným.

Soupis DPH
Soupis DPH byl upraven tak, že se nově rekapitulace dle účtů bere ze skutečného účtování
v dokladech. V předchozí verzi se tiskl předpoklad dle aktuálního nastavení účtování na kódu DPH.

Soupis DPH pro přenesenou daňovou povinnost
Z filtrů tiskového programu byl odstraněn nepotřebný vstup pro prioritu data doručení/DUZP.
Možnost exportu XML nadále zůstává pro případy, kdy uživatel potřebuje exportovat data ze starých
účetních období. Připomínáme, že od 2016 je tento export nepotřebný, protože je součástí
kontrolního hlášení.

Zálohové faktury
Sledování zálohových faktur – do parametrů účetnictví byl přidán přepínač, který umožňuje přepnout
zpět úpravu sledování záloh, která byla implementována v předchozí verzi. Jako výchozí hodnota pro
české účetnictví je nyní zapnuto oddělené počítání finančního a účetního zůstatku. Pro návrat
k původní funkčnosti je zapotřebí tuto možnost vypnout. Změna se projeví až na nově vystavených
dokladech.

Kontrolní hlášení
Neznámé DIČ společnosti pro firmy v režimu mimo EU není diagnostikováno jako chyba. Export
hlášení lze provést i v případě, kdy kontrolní hlášení má nějaké chyby. Tím je umožněna jeho
následná oprava ve webovém formuláři MFCR.
Osoba vystavující hlášení pro export do XML se přednastavuje dle údajů plátce DPH.

Tisky deníků
Do rekapitulace dle účtů byl doplněn kromě sloupců MD a DAL také sloupec Saldo.

Soupis DPH pro souhrnné hlášení
Byla přidána celková rekapitulace za sestavu.

Ostatní drobnosti:
-

-

-

-

Byly započaty práce na implementaci formátu výměny dokladů (faktur) pro ČR – ISDOC.
Přecenění faktur – bylo upraveno tak, aby správně vyhodnocovalo zálohové faktury běžící
v novém režimu (viz poslední release notes).
Controlling + cash flow – bylo upraveno zobrazení zakázky a projektu v přehledových
programech – původně se nezobrazovaly řádky, u kterých nebyl zadán rozpočet, ačkoliv již na
ně naběhly nějaké skladové doklady.
Dále pak byly opraveny některé nedostatky
v nápočtu skutečností pro controlling i pro cash flow.
KDF – byla opravena chyba při zaúčtování, pokud nebyl nastaven výchozí deník pro
faktury přijaté.
Byly opraveny některé chyby v nápočtu otevřených obchodních případů pro test
překročení kreditu zákazníka. Převážně se jednalo o problémy, které vznikly následně po
implementaci nových požadavků s testem kreditu nesouvisejících.
Finance a účetní doklady – řádky různé s DPH – pokud uživatel zadá zakázku nebo projekt,
kopíruje se toto na všechny generované řádky účtování základu DPH. Doposud pouze na účty,
na kterých se projekty nebo zakázky sledují.
Účetní výkazy – podrobný výpis – byla opravena chyba, kdy se za určitých okolností účet
korekce v tisku zopakoval na jednom řádku několikrát. Nápočet výkazu byl ale v pořádku.
Načítání bankovních výpisů – byla přidána podpora pro další kódování češtiny v souborech
s výpisem. Dále byly vyřešeny některé nové situace ve výpisech Multicash a CityBank.
Příkazy k úhradě – byl doplněn test maximální délky vstupu BIC.
Tisky a dotazy na obraty dodavatelů nebo zákazníků – nově se do nich nezapočítávají
zálohové faktury.

Společnosti
Načítání nových firem z registrů (ARES)
Při načtení údajů z registru se automaticky generuje kód společnosti dle jejího názvu – odstraní se
diakritika, jméno se konvertuje na velká písmena a ořízne na max. 20 znaků.

Vstup pro společnost v obchodních dokladech
Popiska vstupu „společnost, zákazník,…“ byla změněna na aktivní link s možností přímého otevření
evidence společností.

Ostatní drobné úpravy:
- Vstupy B2G a atest se zobrazují v závislosti na licenci.
- Test podobnosti kódu společnosti se nově provádí pouze při odchodu ze vstupu. Dříve se
prováděl při každé změně kódu.

Obchodní doklady a fakturace
Možnost zadání řádků bez množství a MJ
Do všech programů pro obchodní doklady a do fakturace (také Subito) byla přidána možnost
nevyplnit na manuálním řádku množství a MJ. Jedná se o úpravu, která usnadňuje vystavení dokladů
v situaci, kdy nakupované či prodávané položky (obvykle různé služby) nemají množství a zadání 1 ks
na dokladech vypadá podivně.

Fakturace – tisk pomocí Stimulsoftu
Tisk faktury byl přepracován do nového tiskového generátoru společnosti Stimulsoft. Pokud
nepoužíváte pro tisk faktur vámi připravenou šablonu, můžete si nový způsob tisku zapnout. Povolení
tisku novým způsobem se provádí v předvolbách systému na záložce „Obchodní doklady a prodej“.

Poté, co upravíme všechny zákaznické šablony na nový tiskový generátor, bude tato volba
z programu nejspíše odstraněna.

Řady obchodních dokladů
Do nastavení řad obchodních dokladů přibyla možnost provázání řady na řadu následného dokladu.
Například na řadu zakázek zahraničních je možno nyní navázat řadu dodacích listů zahraničních a
následně pak i deník zahraničních faktur. Řada následníka se bude automaticky přednastavovat při
kopírování z dokladu do následných typů dokladu.

Fakturace – zjednodušená evidence plateb
Do fakturace byla přidána možnost jednoduché evidence plateb (celková zaplacená částka,
poznámka). Tato funkčnost se zapíná v Předvolbách systému a je vhodné ji využít především v situaci,
kdy se platby v účetnictví buď vůbec neevidují (neúčtuje se v Allegro), nebo se účtují se zpožděním a
uživatel si potřebuje udržet přehled o stavu pohledávek. Jedná se o stejný systém evidence plateb,
který je implementován v Subito fakturaci.

Ostatní drobnosti:
-

Fakturace – datum vystavení faktury při kopírování z dodacího listu – nebere se datum
expedice z DL, ale dnešní datum.
Řady obchodních dokladů – vstupy týkající se skladů se zobrazují, pouze je-li zakoupena
licence na sklady.
Fakturace, pokladní doklady – vstup účetní zakázka a projekt se zobrazuje, pouze pokud je
jejich použití zapnuto v parametrech účetnictví.
Kopírování z dokladu do dokladu bylo upraveno tak, aby v případě vynechání některých
sloupců z důvodu licenčního klíče nedocházelo k pádům aplikace.
Smlouvy – šablony faktur – byl doplněn test na zadání bankovního účtu, pokud to způsob
úhrady použitý v šabloně vyžaduje.
Fakturace – při kopírování manuálních řádků z DL nebo zakázky se předvyplní výchozí účet
výnosů pro manuální řádky z účetních parametrů. Doposud se předvyplnil, pouze pokud se
manuální řádek zadával ručně.

Produkty
Hromadný překlad produktů
Do evidence produktů byla přidána možnost exportu popisu produktů do Excelu a následného
importu zpět. Vzhledem k potenciálnímu riziku hromadného znehodnocení dat nesprávně
provedenými překlady (např. vymazání popisů) není tato funkce standardně k dispozici a je zapnuta
na požádání.

Zneaktivnění produktu
Při pokusu o zneaktivnění produktu se zobrazí varování, pokud produkt je skladem nebo je na
nějakém otevřeném obchodním dokladu. Jedná se vlastně o stejně upozornění, které je připraveno
pro zákaz hromadného zneaktivnění (viz release notes k předchozím verzím).

Sklady
Inventura
Do programu pro zadání inventury byla připravena nová možnost exportu dat do Excelu – s cenami.
Výsledný Excel soubor pak na pozicích součtů nemá uloženy čísla, ale vzorce, takže případná změna
množství se okamžitě (v Excelu) projeví i na údajích o hodnotě.

Skladové doklady – výběr šarží
Do výběru šarží pro skladové doklady – výdejky – byl doplněn sloupec „výrobce“. Jedná se o podokno
„rozmístění“ k řádku skladového dokladu.

Ostatní drobné úpravy:
-

-

Uzavírání skladů – pro test, zda jsou dodací listy vyskladněny, se nově použije datum
expedice, ne datum vystavení. Datum expedice odpovídá datu výdeje ve skladovém dokladu.
Výpočet denních stavů položek – hodnota – byla upravena tak, aby pro položky s nulovým
množstvím byla uložena nulová hodnota. Dosavadní inkrementální způsob výpočtu mohl za
určitých okolností v případě zaokrouhlení ceny s více desetinnými místy vést ke vzniku
drobných zbytků v hodnotě. Tato chyba se projevila pouze při přímém přístupu do dat SQL
databáze.
Byla opravena chyba při určení ceny v základní měrné jednotce při kopírování z avíza
příjmu, pokud toto bylo vystaveno v alternativní MJ a došlo ke změně množství příjemky
oproti avízu.

Účetnictví pro Belgii
Přiznání DPH
Do přiznání DPH byly implementovány nové kontroly (různé kontroly vztahu mezi jednotlivými
kolonkami přiznání).

Kurzovní lístek ECB
Načtení kurzovního lístku ECB bylo upraveno tak, aby načtený kurz odpovídal způsobu zadání
v Allegro, tedy způsobu ČNB. Rozdíl mezi ČNB a ECB je v tom, že ČNB udává „kolik základní měny
dostanu za jednu cizí“, ale ECB „kolik cizí měny dostanu za 1 euro“. Jedná se tedy vlastně o
převrácenou hodnotu stanovení kurzu.

E-fff elektronická výměna dokladů
Do fakturace byla doplněna možnost exportovat fakturu do formátu výměny dat e-fff. Jedná se o
XML soubor, který obsahuje strojově čitelné údaje o faktuře (včetně řádků) a i její výtisk ve formátu
PDF. Export je k dispozici ve standardním modulu fakturace i ve zjednodušení Subito fakturaci. V ČR
se podobným způsobem používá formát ISDOC.

Byly rovněž započaty práce na importu těchto souborů do účetnictví (přijaté i vydané faktury –
např. z E-shopu). Již nyní je k dispozici tiskový program, který obsah daného e-fff souboru načte a
dokáže doklad v tiskové formě z něj vypreparovat.

Přiznání 281.50 a 325.50
Byly dokončeny aplikace pro sestavení přiznání 281.50 a 325.50 (fees).
Země
Do evidence zemí byl přidán vstup pro zadání ONSS (NSSO) kódu země. Dále byl připraven script pro
doplnění kódu k již existujícím záznamům. Script se spouští v rámci instalace tohoto release.

Typy fees

Nová aplikace pro zadání typu „fees“, které se sledují.

Company declaration data

Nová aplikace pro zadání dodatečných údajů dodavatele.

Zaúčtování faktur přijatých
Do evidence FP byly doplněny údaje potřebné pro přiznání – sloupec Fees v rozúčtování faktury.

Přiznání 281.50

Nová aplikace pro tisk přiznání 281.50 pro jednotlivé dodavatele.

Přiznání 325.50

Nová aplikace pro tisk přiznání 325.50 a export XML souboru pro elektronické podání přiznání.

Tisk analýzy odpisů

Nová aplikace – tisk odpisů za rok v rozlišení starý / nový majetek.

Ostatní drobné úpravy:
-

Byl implementován maskovaný vstup pro euro VCS.
Export výkazů ve formátu XBRL byl upraven tak, aby v případě, kdy není známo předchozí
období, nedocházelo k pádu programu.

Systém
Maximální počet záznamů (dokladů)
Do přehledu licencí byl přidán sloupec s maximálním počtem dokladů v účetním období (dříve se
zobrazovalo jen nastavení Limited 1000). V různých přehledech licencí byly doplněny a upraveny
možnosti filtrování. Dále pak bylo opraveno formátování detailu licence tak, aby bylo srozumitelnější i
uživateli bez detailní znalosti konstrukce licenčního klíče.

Read-only uživatelé
Do systému byla doplněna jednoduchá možnost nastavení read-only uživatele pro konkrétního
klienta. Doposud byla tato možnost aplikována pouze pro všechny klienty.

Předvolby uživatelů
Do předvoleb uživatelů přibyla možnost přehození systémového a uživatelského menu a nastavení,
zda se menu má po přihlášení vykreslit rozbalené či sbalené.

Default hodnoty reportů
Pro tisky pomocí Stimulsoft generátoru sestav byla přidána možnost přednastavení výchozích hodnot
filtrů. Tyto výchozí hodnoty se použijí při vyvolání sestavy z menu, ale i při spuštění sestavy bez
možnosti ovlivnění nastavení filtrů, jako je například tlačítko „PDF“ na různých dokladech, nebo při
zasílání mailem. Jednotlivé tisky je nutné pro využití upravovat. Výchozí hodnoty je možno nastavovat
pro sestavu, ale i pro určité řady dokladů nebo zákazníky. Nyní je nastavení defaultů k dispozici pouze
na tisku faktury. V tomto tisku tedy lze například nastavit, že pro určitého zákazníka se faktura bude
vždy tisknout s informacemi o navázaném dodacím listu, a pro jiného nikoliv.

Ostatní drobnosti:
-

-

-

Byla připravena nová metoda pro slučování různých PDF do jednoho výstupního souboru.
Tato funkce se používá v některých speciálních projektech, kdy se slučují výstupy z různých
tiskových programů a následně zasílají emailem apod.
Logování změn záznamů – první uložení se loguje jako „vytvoření“. Dříve bylo každé uložení
logováno jako „uloženo“.
Bylo opraveno počítání uživatelů do limitu stanoveného licenčním klíčem. Pomocí
přiřazování uživatele do klientů v evidenci uživatelů bylo možno do klienta přiřadit více
uživatelů, než povoluje licenční klíč.
Byla použita nová verze komponenty pro plánování úloh Quartz Scheduler.

Výrobní plánování, sledování výroby
-

Do evidence pracovišť byla přidána možnost označit pracoviště jako neplánované (např.
kooperace).
Přidán tiskový program pro tisk plánu pracoviště.
Automaticky generované skladové doklady přebírají z vykázání operací jen datum a ne čas.

