Allegro release 2.69 (28. 10. 2019 – 8. 11. 2019)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účetní reporty
Byla opravena chyba ve vyhodnocení rozpočtů, pokud uživatel zvolil jen jedno středisko

Pohyby na účtech dle data

Sestava pohyby na účtech dle data byla přepracována do Stimulsoft generátoru reportů

KDF

Do seznamu faktur v KDF byla přidána možnost importu faktur z excelu. Požadovaný formát excelu je
ve formě šablony s instrukcemi k jednotlivým sloupcům možné stáhnout kliknutím na tlačítko
v importním formuláři. Dále pak byly provedeny dílčí úpravy pro zrychlení načítání dat do seznamu
KDF.

Kurzovní lístek
Po stažení kurzů pro více dní bylo doplněno vypsání aktuálních dat

Majetek
-

Do seznamu majetku byl doplněn skrytý sloupec s aktuální pořizovací cenou dle účetních a
daňových odpisů (tzn. pořizovací + TZ…)

-

Podobně byly upraveny i některé sestavy
o Soupis majetku
o Opis nastavení majetku
o Karta majetku

Společnosti
-

Do tooltipu dodací adresy a osoby byla doplněna poznámka a provozní informace

Produkty
-

Řazení stromu kategorií bylo upraveno tak, že pokud není explicitně určeno pořadí
jednotlivých položek stromu řazení, použije se abecední řazení
Byla opravena chyba při mazání nově založených prodejních cen v podřízených klientech
Bylo upraveno nastavení bonusů a poplatků – volba pro e-shop je přístupná pouze, pokud
uživatel zvolil aplikaci bonusu / poplatku pro zakázky
Na záložku prodej bylo přidáno zobrazení slevy, minimální a maximální přirážky definované
na typu produktu

Sklady
-

Nabídka šarží byla upravena. Pokud údaj šarže byl příliš široký, sléval se s pořadovým číslem
šarže
Byla opravena chyba ve vyhodnocení manipulačního množství

Obchodní doklady
Mailování obchodních dokladů – mail se posílá na všechny mailové adresy zadané v příslušném
záznamu (doklad, osob, adresa, hlavní záznam společnosti)

Nabídky
Do seznamu nabídek a řádků nabídek byl doplněn sloupec s platností nabídky

Prodejní portál
-

Pokud zákazník má definovány dodací adresy (a nemá definovánu výchozí), po volbě
zákazníka se nabídka dodacích adres rozbalí.

-

Pokud uživatel žádnou adresu nevybere, je ve vstupu vyplněno upozornění, že pro vystavené
doklady bude použita hlavní adresa zákazníka (z první záložky)

Přeprava
Plán přeprav

Nová aplikace pro zobrazení aktuálně rozplánovaných přeprav. Aplikace zobrazuje i volnou
kapacitu (pokud je zadána nosnost vozidla). Dále pak lze tuto aplikaci nadefinovat do režimu
informační nástěnky s možnostmi automatického reloadu po zadaném počtu vteřin a filtrováním
konkrétního přepravce.

Typy balení

Nový číselník pro definici způsobu balení (paleta, karton, …) pro připravované rozšíření evidence
přeprav.

Subito
Do formuláře odeslání mailu byla přidána možnost zaslat sobě a byla doplněna informace o možnosti
zadat více mailových adres.

Speciality zákazníků
Rejthar
-

-

Byl upraven tisk ceníku pro zákazníka
Bylo upraveno zobrazení bonusů a poplatků v e-shopu. Dle přepínače bonus / poplatek se
zobrazují možnosti čeho zákazník dosáhne po přidání dalších položek do objednávky
(dosáhnete bonus / nebudete platit poplatek)
Byly provedeny opravy a úpravy vytváření nabídek v portále
V seznamu zakázek k vyřízení byla na počítaných sloupcích odstraněna možnost třídění
Pracujeme na implementaci odesílání SMS v potvrzení objednávky dodavatelem
Do parametrů e-shopu byl přidán nový údaj – zákaz prodeje neschválených produktů

Favex
-

Export produktů pro EBM – neaktivní produkty (které jsou skladem) jsou ignorovány

NutraBona
-

Nová aplikace vypočtené odměny pro zakonzervování uzavřených měsíců a uložení
výsledkových dat

-

Nová aplikace pro přehled výsledků dle jednotlivých společností

Seznam nových aplikací
Aplikace
Kontroler
Pohyby na účtech dle data
/Report_AccMovDate/DetailFilter/
Plán přeprav
/Transit/PlanList/
Typy balení
/ShipmentType/List/
Vypočtené odměny (Nutrabona)
/NutraBona/ListMonths/
Přehled výsledků (Nutrabona)
/NutraBona/CompanyMonthlyData/
Sestavy přepracované do Stimulsoft generátoru reportů:
-

Pohyby na účtech dle data

Allegro release 2.70 (8. 11. 2019 – 28. 11. 2019)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
KDF
Do předvoleb systému byla přidána možnost vypnout použití více odsouhlasujicích. Vypnutím docílíte
značného zrychlení načítání dat do seznamu faktur. Pokud více odsouhlasujících používáte,
nezapomeňte si tuto možnost zapnout.

Příkazy k úhradě

Do výběru faktur k úhradě byl přidán sloupec s indikací, že na fakturu byl v posledních 14ti dnech
vystaven jiný příkaz k úhradě.

Pohyby na účtech
Sestava byla přepracována do stimulsoft generátoru sestav.

Soubory ke zpracování

Náhled na soubor se překresluje i pokud si uživatel volí soubor pomocí šipek na klávesnici.

Majetek CZ
Do zadání historických odpisů lze (mimo vlastní odpisy) zadávat i haléře.

Společnosti

Do nastavení slev a oprávnění na typy produktů byla přidána možnost kopírování nastavení mezi
jednotlivými zákazníky.

Produkty
-

Bylo upraveno odstranění diakritiky z kódu produktu

Sklady
Řady skladových dokladů

Na řadě skladových dokladů související s dodavatelem či zákazníkem (nákup, prodej) je možno
zapnout vstup pro zadání dodací adresy.

Skladové doklady

Do seznamu skladových dokladů byl doplněn skrytý sloupec „adresa“. Do evidence dokladů bylo pro
řady, na kterých je zapnuto zadávání adres, doplněn vedle vstupu pro společnost příslušný vstup.
Dále pak pro expediční příkazy byl doplněn zákaz editace příznaku „expedovat“, pokud je již zvoleno
„expedice zahájena“.

Skladová karta

Pokud existuje alespoň jedna řada skladových dokladů se zadáním dodací adresy, je příslušný sloupec
zobrazen.

Přehled stavu skladů

Do přehledu stavu skladů byla doplněna možnost zobrazit si i produkty, které již nejsou skladem, ale
které skladem v historii prošly.

Obchodní doklady
Způsoby přepravy
Do systému byla přidána možnost automatické aktualizace výdejních míst zásilkovny.

Objednávky
Potvrzení objednávek dodavatelem
Do potvrzení objednávky dodavatelem byla přidána možnost zasílat maily či SMS. Detaily jsou
popsány níže v sekci systém

Položky objednávek
Do přehledu všech řádků objednávek byl doplněn skrytý sloupec se standardním značením produktu

Přeprava

Na záložku trasa byla přidána možnost pro jednotlivé zastávky dopsat, jak je dodávka zabalena. Údaje
lze následně použít pro tisk štítků a předávacích produktů.

Na první záložku byla přidána možnost zaslat zprávu (SMS) buď řidiči (informace o plánované první
zastávce), nebo zákazníkům (kdy a jaké produkty jim budou dodány). Detaily jsou popsány níže
v sekci systém
Při importu řádků (DL…) se provádí kontrola, zda na všech řádcích (importované, již naimportované)
je stejný způsob přepravy

Systém
-

Mailování z Allegra – mail se posílá na všechny mailové adresy oddělené čárkou nebo
středníkem zadané v příslušném záznamu. Dříve se používala jen první adresa.

Maily při událostech v systému
-

Potvrzení objednávky dodavatelem – do systému byla přidána možnost odeslat upozornění
mailem nebo SMS při zadání potvrzení objednávky dodavatelem. Upozornění se zašle pro
všechny řádky, na kterých nastala změna termínu nebo data smlouvy. Volitelně lze adresovat
upozornění interně v rámci firmy, nebo případně i zákazníkům navázaných zakázek, pokud se

používá objednávání na zakázky.

-

Přeprava – do systému byla přidána možnost odeslat upozornění na plánovanou přepravu
mailem nebo SMS.

Speciality zákazníků
Rejthar
-

E-shop – případné poplatky a bonusy jsou zobrazeny již v košíku

Bibloo
-

Byla připravena webservice pro dotazy na řádky interních dokladů

Favex
-

Import atestů – bylo upraveno zpracování nově se vyskytujících položek atestu.
Export produktů pro EBM – neimportují se vyráběné produkty

Sologis
-

-

Primární soubor produktu se nahrává spolu se soubory záznamu v logistore. Pokud uživatel
nezadá k záznamu v logistore žádný obrázek, je primární soubor produktu zobrazen jako
primární v záznamu logistore (zjednodušeně – pokud uživatel produkt k logistore záznamu
nevyfotí, ukazuje se výchozí obrázek z produktu).
Bylo upraveno rozhraní pro přístup manažerů třetích stran

NutraBona
-

 Nová aplikace – detail měsíčních výsledků
 Nová aplikace – požadavek na výplatu odměn
 Nová aplikace – správa výsledků
Do výpočtu měsíčních výsledků byly přidány i rychlé bonusy a příprava na karierní bonusy
Do měsíčních výsledků byla přidána možnost zasílat maily klientům – jednotlivě nebo
hromadně pro všechny klienty.

Seznam nových aplikací
Aplikace
Kontroler
Detail výsledků (Nutrabona)
/nutrabona/CompanyMonthlyDataDetail/
Správa výsledků (Nutrabona)
/NutrabonaResult/List/
Pohyby na účtech
/Report_AccMov/DetailFilter/
Nový požadavek na výplatu odměn (Nutrabona)
/NutrabonaResult/RewardPaymentRequest/
Přehled požadavků na výplatu odměn (Nutrabona) /NutraBonaRequest/List/
Přeprava – výpis dle balení
/Report_TransitShipment/DetailFilter/
Sestavy přepracované do Stimulsoft generátoru reportů:
-

Pohyby na účtech

