Allegro release 2.93 (27. 8. 2021 – 4. 10. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Obratová předvaha dodavatelů a zákazníků
-

Aplikace byly přepsány do Stimulsoft generátoru sestav

Banklink
- Bylo upraveno načítání multicash souboru z Raiffeisen banky.
Účetnictví BE
- Bylo upraveno vyhledání výchozího deníku pro dobropisy při importu e-fff souborů

Produkty
Barvy produktů

Nová aplikace – číselník barev produktů.
Produkty

Do evidence produktů byly doplněny nové vstupy – barva a projekt. Vstup projekt je napojen na
účetní projekty. Oba údaje byly rovněž přidány jako skryté sloupce do
-

Seznamu produktů
Lookupu ve vstupu produkt (tlačítko s lupou)
Produktových informací
Přehledu stavu skladů a stavu skladů dle šarží

Účetní projekt je rovněž použit při účtování skladových dokladů.,

Obchodní doklady
-

Bylo aktualizováno načítání poboček Zásilkovny

Přirážky při posplatnu

Do nastavení podmínek platnosti přirážky přibyla možnost vyhodnotit podmínku na částku a zároveň
i na dobu po splatnosti. Doposud se přirážka aplikovala, když nastala jedna z obou variant.
Dále pak byla do předvoleb systému přidána obecně platná lhůta tolerovaná posplatnost –
tolerovaný počet dní (např. pokud váš účetní účtuje bankovní výpisy jednou týdně, je vhodné nastavit
5 dní). Faktury v daném limitu počtu dní nejsou brány jako faktury po splatnosti dle podmínky na
počet dní, ani nejsou započítány do limitu částky po splatnosti.

Fakturace
-

Průvodce vytvořením dobropisu – tisk dobropisu byl upraven tak, že ignoruje nastavení počtu
kopií platných pro fakturu (faktura se obvykle tiskne vícekrát a přikládá se k dodávce,
dobropis se pošle např. mailem).

Dodací listy
-

Při rušení dodacích listů a řádků dodacích listů se kontroluje případná vazba na avízo
přepravy
Export DL pro Českou poštu byl upraven tak, aby dokázal zpracovat víceřádkové adresy.

Sklady
-

Do parametrů skladů byla přidána možnost, aby na interní objednávce převodu byl termín a
čas doručení povinný

Interní objednávky
- Byly přidány vstupy pro požadované datum a čas doručení.

-

Objednávky nebo řádky objednávek (i v dashboard aplikaci) – byly doplněny sloupce
s požadovaným datumem a časem doručení a se zbývajícím počtem dní. Dále pak jsou řádky
barevně označeny dle času zbývajícího pro dodání. Řádky po termínu jsou označeny červeně,

15 minut před vypršením oranžově

Speciality zákazníků
Mileta
- Drobné úpravy KDF pro spuštění odsouhlasování faktur přes formulář Allegro
NutraBona
- Import zakázek ze Shoptetu byl upraven tak, aby přeskočil problematické zakázky a načetl
bezproblémové.
Favex
- Export dat pro EBM – nově obsahuje pouze produkty skladem.

Seznam nových aplikací
Aplikace
Obratová předvaha zákazníků
Obratová předvaha dodavatelů
Barvy produktů
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