Allegro release 2.61 (17. 5. 2019 – 4. 6. 2019)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

-

-

Účtování faktur
o opraveno tlačítko pro vytvoření řádku účtování rozdílu – pro deníky se zákazem
ručního vstupu bylo toto tlačítko chybně povoleno
o při změně celkové částky faktury se v případě, kdy na společnosti není nastaveno
automatické účtování, aplikace dotáže, zda přepočítat všechny částky rozúčtování a
rozpisu DPH. Pokud má společnost nastaveno automatické účtování, upraví se DPH a
účtování dle nastaveného automatického účtování faktur.
o Pokud je v rozúčtování použit účet se zákazem nových dokladů, je na to uživatel
upozorněn ihned
Interní doklady / finanční doklady
o Pokud je v řádku různé nebo různé s DPH (základ) použit účet se zákazem nových
dokladů, je na to uživatel upozorněn ihned
Přiznání DPH – byla opravena chyba ve výpočtu krácení koeficientem
Tisk pohybů dle středisek – byl opraven export dat – datum účtování

Účetní výkazy

Do nastavení účetního výkazu byl přidán vstup pro údaje o plátci. Pokud je vyplněn, tiskne se na
zápatí výkazu právní forma a předmět podnikání z údaje o plátci.

Rozpočty

-

V listu rozpočtů byla přidána možnost zobrazit i rozpočty předchozího období
V listu rozpočtů byla přidána možnost otevřít jako nový. Pro rozpočet předchozího období se
rozpočet otevře v aktuálním (usnadnění nastavení nového roku – kopírovat z předchozího)
V detailu rozpočtu byla přidána možnost přepočítat částky procentem (např. navýšení o 25
%)
V detailu rozpočtu byla přidána možnost načíst skutečnost předchozího období jako rozpočet
aktuálního

Soubory ke zpracování

Do souborů ke zpracování byla pro faktury (mimo e-fff a isdoc soubory) a interní doklady přidána
možnost „otevřít jako nový“. Uživatel musí zvolit soubor, typ deníku a doklad (do té doby je tlačítko
neaktivní). Po kliknutí na tlačítko se otevře zvolený doklad v režimu „otevřít jako nový“, připojené
soubory u nového dokladu budou vymazány a nahrazeny aktuálně zvoleným souborem.

Opis příkazů k úhradě

Tisk opisu byl upraven – byl doplněn sloupec číslo faktury, vypuštěn sloupec VCS a tisk byl převeden
naležato. Dále pak se v záhlaví příkazu tiskne i kód měny z deníku. Dále pak byla přidána možnost
exportu dat do excelu.

Majetek
-

Byla opravena chyba při výpočtu daňových odpisů, pokud se jednalo o majetek odepsaný
před zavedením do allegro a vyřazený
Byla opravena nabídka středisek v lokalizaci – nabízejí se jen účetní střediska
Do nastavení majetku byl doplněn nepovinný vstup projekt. Pokud je vyplněn, účtování
odpisů jej bere v potaz

Společnosti
-

Na záložku zákazník byla přidána možnost vyžadovat číslo objednávky při prodeji. Test je
doplněn do obchodních dokladů, prodejního portálu a webshopu
Na záložku dodavatel byl doplněn vstup země původu. Údaj z tohoto vstupu se předvyplňuje
do příjemky od dodavatele.

Produkty
-

Do seznamu produktů byl doplněn skrytý sloupec s podmínkou skladování
Do seznamu produktů a do lookupu na produkt byly doplněny sloupce standardní kód a
standardní značení
Bylo přidáno oprávnění „IsProductDeactivationDisabledIfAnyUnfinished“, které by mělo
zamezit zneaktivnění produktu vyskytujícího se v některém neuzavřeném obchodním
dokladu, nebo skladovém dokladu

GDPR
-

Byl připraven import záznamů o GDPR. Pro import se používá stejná struktura excelového
souboru, jako při exportu dat. Import umožňuje zakládání nových záznamů, i úpravu
existujících. Kontrola existence společnosti nebo osoby se provádí dle zvoleného ID (Allegro,
externí – viz nadpis sloupce), nebo dle kódu (společnosti), nebo dle jména a příjmení

Sklady
-

-

Nabídka skladových míst – nově je zobrazen i popis místa, skupina a podmínka skladování
Tooltip nad vstupem produkt nově obsahuje i podmínku skladování
Přehled obsazení skladů
o Skupina skladových míst je nepovinný údaj
o Aplikace podporuje zadání produktu čtečkou
Informace o minimálním množství – opraveno zobrazení pro více než 2000 řádků
Při potvrzení stornodokladu je zobrazeno varování, že na stornované produkty / šarže …
existují nepotvrzené doklady

-

Do seznamu skladových dokladů byly doplněny skryté sloupce faktura a DL – prodejní,
neplést s fakturou a DL při nákupu
Do seznamu položek skladových dokladů byl doplněn skrytý sloupec faktura
Tisk věkové struktury zásob – tiskne se údaj výhrada použití pro zákazníky
Přiřazení podmínek skladování dle obrátky – bylo doplněno zpracování bezobrátkových
produktů a neaktivních (lze nastavit dle obrátky, nebo na zvolenou podmínku)

Obchodní doklady
-

Do předvoleb byla doplněna možnost zakázat při kopírování kombinace dokladů s různou
měnou (např DL CZK + EUR na jedné faktuře)

Přirážky při posplatnu

Nový aplikace – nastavení přirážky při částce nebo prodlevě po splatnosti. Vyhodnocení bude
implementováno do prodejních aplikací v příští verzi.

Požadavky na nákup
-

Byl upraven nápočet množství na zakázkách – původní suma za zakázky ostatních zákazníků
změněna na množství na ostatních zakázkách bez ohledu na zákazníka
Byl opraven nápočet množství v požadavcích na nákup, pokud používají alternativní MJ
Do evidence požadavků byla přidána možnost uzavřít požadavek, i když nebyl celý splněn
(např. pro drobné odchylky v dodávce hutních materiálů)

Objednávky
Návrh objednávky
- Vstup „počítat obrátku“ je ve výchozím stavu nezatržený
- Byl opraven výpočet potřebného množství, pokud uživatel zároveň používá i požadavky na
nákup

Nabídky
-

Výpočet předpokládaných nákladů a zisku – oprava chyby - pokud se použije skladová cena
přepočte se na měnu nabídky

Zakázky
-

Byl upraven výpočet nákladů – pro doklady v cizí měně. Dále pak bylo upraveno vyhledání
souvisejících faktur, pokud nejsou používány zakázky v účetnictví

Dodací listy
-

Bylo zrychleno načítání seznamu DL, zejména při použití modulu přepravy

Fakturace
-

Byl upraven export v listu faktur – chyběly některé sloupce

Hromadné mailování faktur

Do seznamu faktur k mailování byl doplněn sloupec způsob úhrady

Atesty
-

Do nastavení a do importu atestů byl doplněn povinný vstup – země původu. Údaj se využívá
při tisku atestu dle DL – pouze pro zákazníky, kteří toto vyžadují
Do importu atestů bylo doplněno ukládání odkazu na atest k již existujícím šaržím (shoda
tavby) a případné generování a ukládání atestů a odkazů na ně pro případné šarže dělených
produktů

Speciality zákazníků
Favex
-

Do importu atestů bylo doplněno rozpoznávání další varianty razítka – CE certifikát
Do nastavení zákazníka byl přidán vstup „vyžaduje zemi původu na atestu“

Biopharm
-

Na zákazníkovi lze povolit prodej expirovaných šarží
Prodejní portál
o Bylo opraveno zobrazení data expirace pro šarže typu „pouze expirace“
o Byla upravena možnost prodeje expirovaných šarží, pokud je toto povoleno na
zákazníkovi
o Bylo upraveno chování při přidávání bonusových produktů, které nevyhovují
z důvodu expirace. Tyto produkty jsou přidány do zakázky, místo do prodeje.
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