Allegro release 2.55 (29. 1. 2019 – 15. 2. 2019)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Analytické stromy a plány

Nabídka rozdělení plánů byla doplněna o kód rozdělení. Kód rozdělení se zobrazuje i v sestaveném
stromu. Dále pak byly upraveny překlady v konstrukci analytických stromů.

Deníky
Do nastavení účetních deníků byla přidána možnost exportovat data do excelu

Kódy DPH

Do nastavení kódů DPH byl doplněn pro prodej – přenesenou daňovou povinnost vstup pro sazbu,
kterou má zákazník nákup zdanit (především pro stavební práce). Sazba je použita při tisku faktury ve
fakturaci – viz níže.

Banklink
-

Do načítání bankovních výpisů byly doplněny další formáty pro Multicash (Raiffeisen, KB,
Raiffeisen SK)
Export příkazů ve formátu ABO nově umožňuje exportovat více příkazů za jeden den

Tisk pohybů na účtech a pohybů dle středisek
Do exportu dat byl doplněn popis středisek a skupin středisek

Tisk obratů na účtech
Do tisku a export byla doplněna možnost tisknout detail dle středisek a byl přidána forma tisku účtů
(podobně jako v obratové předvaze)

Soupis DPH
Do tisku a exportu soupisu DPH byla přidána možnost zobrazit na jednotlivých řádcích i kolonky
přiznání DPH, do kterých je daňový kód na řádku směrován.

KDF
-

Bylo upraveno chování KDF při použití „otevřít jako nový“ a byla přidána možnost otevřít si
záznam dodavatele pro případné úpravy.
Při účtování faktury z KDF je aplikováno nastavení automatického účtování na dodavateli

Přehled rozdělení analytických plánů

Nová aplikace – přehled rozdělení všech analytických plánů
Majetek
-

Byly vylepšeny některé tiskové sestavy a exporty dat sestav do excelu
Do importu dat byla doplněna možnost importovat i data lokalizace majetku
Nový majetek je možno zakládat pomocí funkce „otevřít jako nový“
Po zaúčtování odpisů se zobrazí číslo vygenerovaného dokladu s možností otevřít si tento
doklad

CZ-CPA

Nová aplikace pro nastavení klasifikace CZ-CPA pro evidenci majetku. Číselník je možno pořizovat
ručně, nebo jeho obsah načíst z excelu. Vstup CZ-CPA je doplněn do evidence majetku a do seznamu
majetku pro filtrování

Společnosti
V přehledu nastavení společností byly optimalizovány šířky sloupců a přepínání mezi dílčími pohledy
(základní data, dodavatelé, zákazníci)

Produkty
Do importu prodejních cen produktů byl doplněn test duplicity dat (prodejní cena pro jeden produkt
v souboru vícekrát).

Skladba produktu

Do nastavení skladby produktu byla přidána možnost nenásobit množství subproduktu množstvím
finálního produktu (např. schodišťové zábradlí evidované v metrech vyžaduje jen dvě koncovky bez
ohledu na délku zábradlí).

Sklady
Skladové doklady
-

-

Do evidence skladových dokladů přibyla možnost přímého tisku expedičního příkazu
(původně byl přímý tisk k dispozici jen v aplikaci expediční příkaz).
Pokud je v parametrech systému nastaveno podbarvení šarží nakoupených před zadaným
počtem dní, je toto podbarvení použito i ve výběru šarží ve skladovém dokladu. Rovněž je
doplněno upozornění, pokud uživatel zvolí novější šarže, a jsou při tom k dispozici starší
podbarvené šarže.

Výdejka – rozpad skladby produktů – nově lze upravovat množství a produkt ve
vygenerované výdejce

Výpis účtování skladových dokladů

Do tiskové sestavy byl doplněn export dat do excelu

Nastavení účtování skladových dokladů

Nová aplikace – přehled nastavení účtování skladů pro všechny kombinace skladů, řad
skladových dokladů a účetních předvoleb produktů.

Obchodní doklady

Do předvoleb systému přibyla možnost vypnout nebo zapnout zobrazení celkové hmotnosti za
obchodní doklad. Dále pak pro zakázky rovněž přibyla možnost zapnout si zobrazení sum zbývá
dodat.

Fakturace
-

Do evidence faktur přibyla možnost zaevidovat si po zaúčtování faktury i podklady pro
přenesenou daňovou povinnost.

-

Do nastavení předvoleb systému přibyla možnost nekopírovat popis DL do fakturace
Pokud měna bankovního účtu na faktuře neodpovídá měně na faktuře, je na to uživatel
upozorněn

Tisk faktur

Do tisku faktury (CZ) byla doplněna rekapitulace pro účely přenesené daňové povinnosti.

Zakázky
Do evidence zakázek (pokud na číselné řadě je zapnuto evidování nákladů a zisku) byla přidána
záložka s přehledem nákladů na zakázku přímo ze skladů a možností doplňovat náklady ručně nebo
napojením na KDF.

Nabídky
Objednávky
Tisk objednávky
Do přednastavení šablony objednávky přibyla možnost kumulovat řádky se stejným produktem,
termínem, cenou a dalšími parametry.
Požadavky na nákup
Při vytváření objednávky z požadavku se automaticky předvyplní výchozí dodací adresa dodavatele.
Dále pak se při rozpadu produktu se skladbou respektuje nově přidaný parametr „nenásobit“.

Systém
Interní úkoly

Do nastavení interních úkolů byla doplněna možnost vytvářet opakující se úkoly pomocí funkce
„otevřít jako nový“

Speciality zákazníků
Favex
-

Po instalaci release je potřeba zapnout zobrazení celkové hmotnosti za doklad a zobrazení
sum zbývá dodat v zakázce

Biopharm
-

Vyhodnocení obchodních zástupců – bylo upraveno zobrazení sloupců s ohledem na to, zda
vyhodnocení je prováděno v detailu společností, nebo jen sumárně za produkty
Dodací listy bez potvrzené výdejky nejsou nabízeny do přepravy
Prodejní portál – při odhlášení z Allegro je uživatel upozorněn na rozpracované prodeje
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