Allegro release 2.91 (27. 5. 2021 – 2. 7. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

-

Tisk obratů na účtech – sestava byla přepracována do stimulsoftu
Účetní období – pro založení nového období byl připraven zjednodušený průvodce.

Dotaz na pohyby na účtech – záložka měsíčních sum – pro české účetnictví í se saldo počítá
vždy MD-DAL bez zohlednění rozvahového druhu účtu.
Podklady pro placení – bylo upraveno vyhodnocení plánu plateb.

-

Účetní reporty – byla přidána možnost zaokrouhlení sumárních řádků (tisíce, 0 desetin, 2
desetiny). Řádky detailu dle účtů se tisknou vždy bez zaokrouhlení

-

Import kurzovního listu z ECB (pro BE účetnictví) – byl upraven import starších dat
Účtování faktur – byla upravena funkce „otevřít jako nový“, nově se aktualizují nejen datumy,
ale i kurz, rozpis DPH a účtování

Majetek
-

Byla opravena chyba při výpočtu měsíčních daňových odpisů poté, co bylo odpisové období
daňově uzavřeno
Do tisku účetních a daňových odpisů byly doplněny sloupce s hodnotou majetku

Produkty
-

Do programu produkty – nákup, prodej bylo do přehledu dodacích listů doplněno datum
navázané zakázky

-

Do importu prodejních cen byla přidán a možnost hledat produkty dle značení dodavatele

-

Značení produktů dle dodavatele – byla doplněna možnost exportu a importu dat z excelu

Obchodní doklady
-

-

Způsoby dopravy a úhrady – nově lze zadat na kódu zákaz použití v e-shopu i mimo e-shop.
Toto nastavení je vhodné například při importu zakázek z jiných systémů (např. SHOPTET),
kdy na jednu stranu potřebujete importovat data tak, jak byla vytvořena v tomto systému,
zároveň ale není žádoucí používat tyto údaje pro doklady pořizované přímo v Allegru.
Do řad obchodních dokladů – zakázek – byla doplněna volba „externí importované doklady“.
Zakázky v takto označených řadách nelze kombinovat s jiným prodejem (např. z důvodu
platby kartou v systému, odkud byla importována). Dále pak je číslo objednávky použito ve
faktuře jako variabilní symbol.

Fakturace
-

Bylo optimalizováno rušení faktur.

Dodací listy
-

Do kontroly cen řádků dodacích listů byl doplněn sloupec obchodní přirážka

Zakázky
-

Hromadná žádost o nákup – byl přidán sloupec „množství v interních objednávkách pro
zvolený sklad“ a sloupec „k dispozici na ostatních skladech“. Oba jsou viditelné jen pokud je
co zobrazovat

-

Do předvoleb systému byly přidány dva nové parametry pro automatické zavírání zakázek
(dodané a nedodané).

-

Do zakázek byla doplněna možnost automatického zavírání dodaných (i nedodaných) zakázek
po zadaném počtu dní od data zakázky (ne termínu). Zavírání provádí nový proces na pozadí
(NLMIS.Core.Accounting.SaleOrderClosingJob, NLMIS). Pokud tuto funkci požadujete,
kontaktujte nás pro nastavení procesu v scheduleru.
Byl upraven import zakázek ze SHPOTETu – DPH, …

-

Přeprava
-

Avízo přepravy – byl přidán nový vstup navázaný dobropis

Sklady
-

Na příjemce od dodavatele se nově zobrazuje i případná navázaná prodejní zakázka

Speciality zákazníků
Biopharm
- Do tisku průvodního skladového dokladu byla přidána možnost tisku trasy dle dodací adresy.
Je ale potřeba na příslušných řadách skladových dokladů zapnout volbu zadání dodacích
adres.
- Do nastavení zákazníka byla přidána možnost nastavení počtu dní pro automatické zavírání
nedodaných zakázek
NutraBona
- Při zadání požadavku na výplatu nejde test povinnosti zadat číslo bankovního účtu obejít
zadáním mezer
- Bylo upraveno vyhodnocení věrnostních bodů za nákup – primárně se hodnota v bodech
určuje dle data zakázky. Vyhodnocení se provádí v měsíčních výsledcích a na tisku faktury
Favex
- Do evidence zákazníků byla doplněna nová volba – na fakturu tisknout zemi původu zboží.
Země původu se tiskne pro každou hutní šarži z navázaného atestu. Kromě země původu se
na fakturu také tiskne prohlášení, že pokud to není uvedeno na šarži, je země původu EU.
- Expediční příkaz pro hutní materiál kontroluje, zda je dostatek množství pro krytí starších
zakázek. Případné prolomení testu je logováno.
„Log vynucení expedice“

Přehled logu je k dispozici v nové aplikaci

Uniman
- Byla připravena nová aplikace pro zadání konfigurace reportu pro CH vlastníka a první
předběžná verze aplikace pro výpočet a export výkazů v požadovaném txt formátu.

Seznam nových aplikací
Aplikace
Tisk obratů na účtech
Log vynucení expedice
Konfigurace CH reportů Uniman
Export CH reportů Uniman
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