Allegro release 2.88 (2. 2. 2021 – 1. 3. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

Bylo upraveno načítání ISDOC souborů
Byla opravena chyba v přenosu počátečních stavů nespárovaných pohybů na účtech

Obratová předvaha jako výkaz

Nová aplikace – tisk zjednodušené obratové předvahy v možnosti třídění dle výkazů (aktiva,
pasiva, náklady, výnosy)

Zápočty

Do zápočtu lze nově zahrnout i ty faktury, které mají nulovou částku k započtení.
KDF
-

Do evidence KDF byla přidána možnost odeslat informace o KDF (včetně přiložených
souborů) tak, jako to je obvyklé i v jiných dokladech. Tento nový způsob zasílání zpráv není
totožný s předchozí možností postupně obesílat odsouhlasující osoby, ani ji nenahrazuje.
Používá i vlastní nezávislé šablony.

-

Do evidence KDF byl přidán volitelný vstup „rozhodne o schvalování“. Nový vstup je ve
výchozím stavu skrytý, zapíná se v předvolbách systému. Cílem tohoto nově přidaného údaje
je řešení situace, kdy uživatel, který zaznamenává fakturu do KDF nemá dostatek informací o
tom, kdo bude zodpovědný za schvalování této faktury. Proto zde zadá osobu, která toto
rozhodne a schvalovatele vyplní. Pro přehled, o kterých fakturách se má rozhodnout je

připravena nová aplikace (viz níže)

KDF k rozhodnutí

Nová aplikace – přehled KDF o kterých má přihlášený uživatel rozhodnou. Aplikace není součástí
standardního účetního menu.
Účetnictví BE
- VAT listing report – bylo upraveno vyhodnocení zákazníka, pokud jedno DIČ je evidováno jako
více zákazníků

Majetek
-

Tisk karty majetku – tisk účetních odpisů byl optimalizován pro návaznost na velmi rozsáhlé
účetnictví
Pomocník pro určení nové životnosti v operacích s majetkem je zneaktivněn, pokud operace
spadá do zaúčtovaného nebo daňově uzavřeného období
Byla opravena chyba při výpočtu daňových odpisů, pokud se odpisy přerušily ihned v roce,
kdy byl majetek zařazen

Přehled operací s majetkem

Nová aplikace – přehled operací s majetkem.

Soupis operací s majetkem

Nová sestava – přehled operací s majetkem.
Produkty
-

Byla upravena kontrola prodejních cen – po uložení nové ceny se nedělá znovunačtení všech
produktů, pouze se řádek s upraveným produktem podšedí

Sklady
Atesty
- Kontrola atestu při překlopení výdejky do expedičního příkazu (expedovat) – kromě
chybějících atestů se jako stop stav vyhodnocuje i atest, který neodpovídá požadavkům
chemických a mechanických vlastností dle normy

-

Při uložení neplatného atestu je možné nastavit volitelné odeslání mailu například osobě,
která se má daný produkt na starosti. Odesílání mailu se nastavuje v aplikaci „maily při
událostech v systému“. Maily se odesílají i při importu atestu, v tomto případě však

automaticky bez dotazu

Obchodní doklady
-

Prodejní statistika detailní – byla opravena chyba, pokud uživatel zrušil výchozí seskupování
Při načítání poptávek a nabídek z excelu bylo doplněno kalkulování předběžných nákladů

Prodejní portál
-

Byla opravena chyba v zobrazených otevřených zakázkách, při změně skladu se seznam
zakázek obnoví, protože obsahuje informace související se skladem.
Bylo přidáno volitelné zobrazení předběžného zisku na produktu v přehledu cenotvorby.
Zobrazení se zapíná pomocí nového parametru v předvolbách systému

E-shop
-

Do e-shopu byla přidána možnost zobrazit pro produkty se sledováním šarží i jednotlivé
expirace. Nová funkce se zapíná pomocí parametrů e-shopu.

Poptávky od zákazníka
-

Do tisku poptávky od zákazníka byly volitelně přidány i obrázky produktů. Tisk obrázků se
zapíná v předvolbách Stimulsoft tisků.
Do evidence poptávek byla přidána možnost sledování předpokládaných nákladů

Zakázky
-

Nevykryté položky zakázek – pokud je produkt na více nevykrytých zakázkách stejného
zákazníka, je údaj „zbývá dodat“ zvýrazněno a v tooltipu jsou vypsány i ostatní zakázky.

Nákup
-

V nákupní statistice byla doplněna možnost zobrazit 2000 řádků

Přeprava
-

Přidání objednávky do přepravy – do seznamu položek objednávek byl přidán skrytý sloupec
„Zodpovědná osoba“

Smlouvy
-

Do šablon faktur a smluv na řádek do detailu indexace byl doplněn údaj o zvýšení ceny dle
přirážek (viz níže)
Do sestavy Tisk indexace cen smluv byly doplněny i aplikované přirážky ke smlouvám (detaily
viz níže)

Přirážky ke smlouvám

Nová aplikace sloužící pro změnu ceny produktů na dokladech generovaných ze smluv v případě,
kdy se cena zvyšuje dle indexu inflace. V tomto případě není možno měnit cenu šabloně faktury či
zakázky, protože platí cena z posledního provedeného zvýšení dle inflace.

Systém
Maily při událostech v systému
- Do nastavení byla přidána nová událost – uložení nevalidního atestu hutní šarže

Speciality zákazníků
Rejthar
- Export přeprav pro BODOS – byl opraven problém s víceřádkovou adresou dodání
- Byla upravena synchronizace produktů do podřízených klientů (databází) – pokud je cílová
databáze typu Subito, nenastavuje se kód DPH produktu.
- wizard pro vkládaní do subito nabídek – wizard pro přenášeni položek nabídek z nadřízeného
klienta do košíku – řádky již v košíku přidané jsou zvýrazněny barvou
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