Allegro release 2.66 (20. 8. 2019 – 12. 9. 2019)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Podklady pro placení
Filtr na společnosti byl upraven tak, že se nabízí všechny společnosti (tzn. i zákazníci pro volbu
dobropisů). Dále pak byl upraven výpočet částky k úhradě při částečné platbě dobropisu.

Faktury dle dodavatele / zákazníka

Do aplikace byla přidána možnost vyhledání předchozí nebo následující společnosti vyhovující
nastaveným podmínkám

Kontrolní hlášení
Do kontrolního hlášení byly implementovány úpravy dle změny zákona o DPH platné pro třetí kvartál
nebo září 2019.

Společnosti
Do importu společností a podřízených záznamů byla doplněna aplikace pravidel pro tvorbu kódů
(velká písmena, odstranění diakritiky) a kontrola duplicity dle pravidel SQL.

Produkty
Do vyhledání produktu (lookup) byl přidán skrytý sloupec výhrada použití. Podle tohoto sloupce nelze
třídit a vyhledávat.

Změna funkce standardního nákupního kódu
Do Allegra přibyla možnost změnit způsob práce se standardním nákupním kódem. V předchozích
verzích se standardní nákupní kód aplikoval do řetězce dohledání značení produktu (dodavatelský >
standardní nákupní > kód produktu). Nově lze tento kód použít spíše ve formě značení výrobce,
připojuje se na konec popisu produktu (pouze pokud jej popis nebo kód produktu již neobsahuje), je
delší a lze jej používat i pro prodejní doklady.

Předvolby systému

Do aplikace byla přidána možnost zapnout použití standardního značení novým způsobem, a to
oddělení pro nákupní doklady a pro prodejní doklady. Prodloužená délka (20 -> 30 znaků) se aplikuje
jen v případě volby pro nákup.

Produkty – nákup a prodej
Pokud uživatel zvolí „pouze nevyřízené“, vstupy od do se vyprázdní.

Sklady
Vyhodnocení pohybů pro EKO-KOM

Do sestavy přibyla možnost filtrovat jen zvolené řady.

Tisk skladového dokladu
Tisk skladového dokladu byl přepracován do Stimulsoftu

Tisk expedičního příkazu
Bylo upraveno třídění řádků při tisku dle skupin skladových míst. V rámci skupiny se dodržuje třídění
dle řádků příslušného DL.

Omezení přístupu k produktu dle typu
Omezení přístupu dle typu produktů bylo implementováno do přehledu stavu skladu a dalších
tiskových sestav (stav skladu, skladová regleta, skladové pohyby a stav skladu po dnech).

Skladová karta
Do seznamu pohybů na skladové kartě byla přidána možnost otevřít detail řádku v aplikaci Logistore.

Obchodní doklady
Fakturace
Viník dobropisu

 Nová aplikace pro zadání viníků dobropisu
Fakturace

Do evidence faktur, a i do seznamu faktur byl přidán údaj viník dobropisu pro následné vyhodnocení.
Vstup je přidán rovněž do průvodce vytvořením dobropisu.

Zakázky
Vyhodnocení zisku na zakázce bylo upraveno tak, aby se započítávaly i případné příjemky (např.
vratka nespotřebovaného montážního materiálu na sklad)

Přeprava
Přeprava

Do evidence přeprav bylo přidáno načtení (odsouhlasených) avíz přepravy. Do načtení celých
dodacích listů byly doplněny filtry pro volbu vyskladněných DL, jako byli dříve doplněny do načítání
řádků DL. Dále pak byly avíza přepravy doplněna do aplikace pro hromadné uzavírání obchodních
dokladů.

Vozidla
Do seznamu vozidel byla přidána možnost exportu dat do excelu.
Tisk avíza přepravy

Do evidence avíz přepravy byla přidána možnost tisku avíza ve dvou formách:
-

Interní – pro odsouhlasení nebo pro sklad
Externí – pro přepravce a dodavatele / zákazníka

Subito
Tisk faktury a nabídky
V tisku dokladů byl opraven problém formátování sestavy, pokud uživatel nastavil dlouhé obchodní
podmínky.

E-shop
Parametry pro e-shop

Nová aplikace – nastavení některých parametrů pro e-shop.
Info panel zákazníka

Nová aplikace – přehled důležitých informací pro zákazníka e-shopu. Měla by byt nastavena jako
výchozí dashboard aplikace, aby zákazník měl k dispozici potřebné přehledové informace a při tom
nemusel provádět jejich nastavení. Aplikace obsahuje
-

Přehled obratů a závazků
Otevřené zakázky (= objednávky zákazníka) a nesplacené faktury
Přehled bonusů a akčního zboží
Doručené zprávy interní pošty

Speciality zákazníků
Favex
-

QR kód na faktuře obsahuje text QR – pro orientační zjištění, zda a kteří zákazníci používají
QR pro placení faktur

Rejthar
-

Do e-shopu byla přidána možnost stránkování po 200 řádcích
Zvolená kategorie v stromu produktů (vlevo) je vypsána vedle filtru produktu
Hotkey <ctrl><f> slouží k přechodu do vstupu pro hledání produktu
Plošné akce jsou barevně odlišeny od adresných
Vyhledání produktu – funkce našeptavače může být vypnuta
Volitelně lze změnit chování vyhledání dle prvního vyhledávacího kritéria – začíná nebo
obsahuje
Volitelně lze skrýt / zobrazit sloupce se slevami
V tlačítku „košík“ se zobrazuje počet zvolených produktů
Po přidání produktu do košíku sel focus vrací na přidaný produkt

Sologis
-

-

Do mobilní aplikace logistore i do Allegro aplikace byla přidána podpora pro odsouhlasování
produktů a množství před načtením do příjemky. Allegro aplikace byla upravena tak, aby se
umožnil přístup externích pracovníků k záznamům příslušejícím k jejich firmě (oprávnění
LogistoreCustomerManager). Dále pak byla přidána možnost přímého otevření detailu
obrázku přímo ze seznamu záznamů a export řádků do excelu.
Přehled obsazenosti dle skupin skladových míst byl rozšířen o textový filtr skupiny míst
(začíná na)

Seznam nových aplikací
Aplikace
Info panel zákazníka
Viník dobropisu
Parametry e-shopu
Tisk skladového dokladu

Kontroler
/Shop/InfoPanel/
/CreditnoteCulprit/List/
/ShopParamsController/List/
/Report_StockDocument/DetailFilter/

