Allegro release 2.85 (31. 10. 2020 – 5. 12. 2020)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

Přenesená povinnost pro FP – nabízí se jen ty kódy DPH, které jsou ve faktuře použity

-

Tisk deníku interních dokladů byl přepracován do Stimulsoftu. Tímto byly všechny tisky
deníků přepracovány do novějšího generátoru reportů a jsou nyní v menu k dispozici místo
původních

-

Tisk dokladů v účetnictví – banky, pokladny a interní doklady – byl přepracován do
Stimulsoftu

-

Soupis DPH dle měny byl přepracován do Stimulsoftu
V příkazech k úhradě byla opravena chyba v nabídce plánu plateb. Plán se opakoval ke konci
období (plán + 7 dní), pokud byl již uhrazen v předstihu

KDF
-

Byla opravena chyba v mazání KDF, pokud se používalo více odsouhlasovatelů
Při mazání KDF se indikuje její použití v rozpisu nákladů na zakázku
Pokud se používá proces obesílání odsouhlasovatelů, je u všech vyžadován aktivní uživatelský
účet.

BE účetnictví
- Do přehledu párování v účtování dle dodavatele / zákazníka byly doplněny údaje o faktuře –
částka a aktuální zůstatek

Společnosti
-

Do detailu společnosti byla pro zákazníky používající e-shop a mající příslušné oprávnění
(/Authentication.BioWebshopUser/) doplněna záložka pro správu uživatelů e-shopu.

-

Info panel společnosti – pro licence s evidencí plateb mimo účetnictví (neúčtují, používají
pouze obchodní doklady) jsou obraty a pohledávky počítány z dat mimo účetnictví
Do evidence osob společností bylo přidáno upozornění na případnou duplicitu (jméno,
příjmení a pokud je, pak i datum narození).

-

Produkty
-

Při změně kódu produktu se aplikace ptá, zda tuto akci opravdu provést. Podobná funkce je i
v evidenci společností a má za cíl omezit nechtěné přepsání kódu.

-

V produktových informacích bylo upraveno zobrazení platných prodejních akcí a byly
provedeny další úpravy designu

Sklady
-

Do detailu řádku skladového dokladu byl doplněn skrytý sloupec dobropis

-

Evidence hutních šarží – vstupy pro množství respektují nastavení počtu desetinných míst pro
sklady

-

Do některých exportů z inventury byly doplněny sloupce standardní značení produktu,
skupina typů a typ produktu

Obchodní doklady
-

Hromadné uzavírání nabídek bylo upraveno, případné bonusy a poplatky nezkopírované do
následujících dokladů (zakázka, faktura) se nevyhodnocují jako nedodané.

Poplatky a bonusy
- Nově lze povolit aplikaci poplatků a bonusu společně na fakturu (nebo DL) i zakázku. Toto
nastavení umožňuje řešit situaci, kdy poplatky jsou na zakázce uvedeny jen „pro forma“ a
skutečně se pak aplikují dle jednotlivých dodávek (např. manipulační poplatek do zadané
ceny, při kumulaci více zakázek do jedné dodávky / faktury se následně neaplikuje). Pro
usnadnění je takovýto poplatek na zakázce ihned ručně vykryt, a tudíž se nenabízí do
přehledů nedodaných zakázek a do kopírování.
Prodejní akce
- Byl připraven nový typ akce – procentní sleva za manipulační množství. Typicky se jedná o
slevu za odebrání celého balení (karton, paleta…). Lze kombinovat více akcí (sleva na karton,
sleva na paletu). Vyhodnocení kombinace (jedna paleta a dva kartony) je implementováno již
v e-shopu (automaticky), při ručním vystavení dokladu se zobrazuje upozornění, že
rozdělením do více řádků lze dosáhnout pro zákazníka příznivější ceny. Kompletní
implementace v prodejním portále bude k dispozici v příštím release.

E-shop
-

Byla opravena chyba v zobrazení ceny celkem včetně DPH v rekapitulaci produktů před
odesláním objednávky
Do parametrů e-shopu bylo doplněno nastavení barvy sbaleného stromu kategorií produktů
po najetí myší
Bylo přidáno volitelné (v předvolbách systému) zobrazení celkové úspory za prodejní akce
v košíku
Při přidání produktu do košíku a v košíku samotném se zobrazuje i standardní značení
produktu

Prodejní portál
-

Při použití porovnávače cen (doklad oproti aktuálně platné) je v informaci o rozdílné ceně
nastaveno jako výchozí tlačítko „ne“.
Byla opravena chyba ve vyhodnocení sortimentních prodejních akcí, pokud se kromě prodeje
(zakázky, DL) vytvářely i nabídky

Nabídky
-

Pokud máte zapnut porovnávač cen (prodejní na dokladu x aktuální prodejní), je tento
porovnávač nyní k dispozici i v nabídkách (původně jen v zakázkách a některých přehledech
zakázek.

Zakázky
-

Do nevykrytých položek zakázek byla doplněna indikace rozdílné ceny (porovnávač ceny na
dokladu oproti aktuální platné)

Dodací listy
-

Do seznamu dodacích listů byl doplněn skrytý sloupec „kompletně v přepravě“

Fakturace
-

Bylo optimalizováno načítání DL pro sběrnou fakturaci
Do seznamu faktur byl pro dobropisy doplněn skrytý sloupec související příjemky

-

Do detailu faktury byl pro dobropisy doplněn skrytý sloupec se související příjemkou

-

Do přehledu všech řádků faktur byl pro dobropisy doplněn skrytý sloupec s číslem příjemky
Do nastavení účetních deníků – záložka fakturace – byla doplněna výchozí šablona pro
zasílání faktur (dobropisů…) mailem. Při automatickém zasílání (např. v prodejním portálu) se
použije přednastavená šablona, při hromadném je možno tuto funkci vypnout.

Položky dobropisů

Nová aplikace – přehled řádků dobropisů s možností filtrovat jen ty, u kterých ještě nebyla
vytvořena příjemka na sklad

Přeprava
-

Bylo optimalizováno načítání celých DL do přepravy
Do evidence typů balení byl doplněn vstup hmotnost (myšleno maximální)

-

Do evidence balení v přepravě byl doplněn údaj hmotnost

-

Do evidence přeprav byla doplněna možnost exportu souboru pro BODOS. Na rozdíl od
předchozích exportů (Toptrans, Fofr) se soubor vytváří na serveru a přepravce si jej stahuje
pomocí FTP
Při otevření přepravy, která již byla pro přepravce vyexportována je na to uživatel upozorněn
notifikací

-

Obchodní případy
-

Do evidence případu byl doplněn termín splnění. V přehledu případů je vypršený termín
zvýrazněn červeně.

Subito
-

Bylo upraveno načítání údajů společnosti z ARESu – vizualizace i načítání, aby odpovídalo
omezenému množství údajů pro Subito zákazníky

Systém
Předvolby systému
- Pro obchodní doklady přibyla možnost přepnout zobrazení výstražného trojúhelníku
z dodatečného textu k vytištění na poznámku (interní). Týká se to především aplikací
o Prodejní portál – seznam nevykrytých zakázek
o Nevykryté položky zakázek
o E-shop – ukládání poznámky z objednávky
- Bylo optimalizováno načítání předvoleb v různých aplikacích napříč celým systémem
- Byl přidán vstup pro zadání DFM složky, do které se vytvářejí exportní soubory z přepravy
- Byl přidán přepínač pro e-shop - zobrazení celkové úspory za prodejní akce v košíku

Speciality zákazníků
Favex
- Do výrobních postupů a výrobních příkazů byla doplněna možnost nastavení kontroly
(měření). Nastavuje se četnost (na kterých kusech) a seznam kontrolovaných hodnot. Dále
pak byly připraveny aplikace pro zadání měření. Připravuje se i mobilní aplikace pro zadání
měření pro Android zařízení.
Rejthar
- Bylo opraveno posílání částky v SMS – upozornění na dodávku
- Tisk inventury skladu byl rozšířen o standardní značení produktu
NutraBona
-

Nová aplikace – výpočet odměn skladů za skladování dle obratu prodeje

Seznam nových aplikací
Aplikace
Položky dobropisů
Tisk deníku interních dokladů (stimulsoft)
Tisk dokladů – banky (Stimulsoft)
Tisk dokladů – pokladny (Stimulsoft)
Tisk dokladů – interní doklady (Stimulsoft)
Soupis DPH dle měny (Stimulsoft)
Provize skladů
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