Allegro release 2.77 (23. 3. 2020 – 16. 4. 2020)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování FV

Do účtování FV byla přidána nová možnost pro zákazníky s IČ ale bez DIČ – nasměrovat fakturu do
sekce A5 kontrolního hlášení. V opačném případě faktura přesahující 10 000 je směrována do sekce
A4 pro další prověření.

Účtování FP
Povolení zadání data doručení faktury na jiné nákupy, než tuzemské v režimu „je předmětem daně“
nově platí i pro režim „export“

Účtování bank
-

Při konverzi řádku typu různé na typ dodavatel / zákazník zůstává zachováno pořadové číslo
řádku v rámci dokladu

Účtování finančních a interních dokladů

Do účtování finančních a interních dokladů bylo přidáno filtrování řádků dokladu. Vzhledem k tomu,
že se jedná o filtrování na straně klienta (v prohlížeči), platí pro něj mírně odlišná pravidla. Například
pro hledání v textech (vše mimo částek) se vždy aplikuje podmínka „obsahuje“ (na rozdíl od
obvyklého „začíná na“).

Účtování na účty DPH

Nová aplikace – přehled ostatního účtování na účty DPH (účty, které jsou v kódech DPH pro
zaúčtování DPH). Aplikace slouží především ke kontrole všech přímých zápisů (tzn. bez daňového
kódu, a tudíž nespadajících do přiznání DPH) na tyto účty. Typicky se tímto způsobem účtují jen
počáteční stavy a proúčtování přiznání. Ostatní záznamy jsou potenciálně podezřelé.

Účetní výkazy
-

Byla opravena chyba ve vyhodnocení pasiv ve zkrácené rozvaze

Pravidla dekódování výpisů
-

Pro účtování do řádku různé s DPH – kód DPH je povinný

Dopis dodavatelům, zákazníkům
-

Do šablony mailu bylo přidáno makro pro datum, ke kterému se určuje zůstatek faktur
($data.StatusToDate)

Majetek
-

Bylo optimalizováno načítání detailu účetních odpisů a odpisů k zaúčtování
Byl upraven import drobného majetku – při importu není nastaven požadavek na následný
hromadný přepočet, který je v tomto případě zbytečný

Společnosti
-

Bylo upraveno vyhodnocení požadavku na odsouhlasení pro nové společnosti – např. nově
lze společnost odsouhlasit ihned při jejím založení.

Bankovní účty vlastníka

Do evidence bankovních účtů vlastníka byla doplněna volba – výchozí pro zvolenou měnu. Typické
použití se plánuje v různých tiscích dokladů, kde dle měny dokladu se bude tisknout nejvhodnější

bankovní účet. Postupně doplňujeme do různých aplikací vyhodnocení tohoto nového údaje,
dokončení prací plánujeme až v příštím release.

Produkty
-

Byl upraven layout záložky nákup – prostřední část se značením dle dodavatele byla
zmenšena, nákupní ceny zvětšeny

Sklady
Skladové doklady
-

Tooltip nad vstupem produkt se zobrazuje, i když vstup sám je needitovatelný (zašeděný)

Obchodní doklady
-

Zvýraznění odlišné prodejní ceny v nabídce / zakázce je viditelné ihned po zkopírování řádku
(dříve až po uložení dokladu) – samozřejmě pouze, pokud je to zapnuto v předvolbách
Vstupy v pravém panelu v obchodních dokladech byly upraveny tak, aby při zapínání a
vypínání např. dle typu řádku“ zároveň respektovaly případná omezení pomocí oprávnění

Způsoby platby
- Do evidence způsobů platby bylo doplněno logování změn
- Hledání různých poplatků, bonusů a akcí bylo sjednoceno na použití data expedice, je-li k
dispozici
Řady obchodních dokladů

Pro typ dokladu „avízo přepravy“ byla doplněna možnost zapnout si evidenci následné kontroly.
Detaily viz níže v odstavci přeprava.
Přehled nových zákazníků

Nová aplikace – přehled zákazníků založených za posledních XX dní s vyhodnocením dokladů,
které mu již byly vystaveny – od nabídek až po zaúčtovanou fakturu.

E-shop
-

Bylo odstraněno vyžadování zadání dodací adresy, pokud zákazník má nějaké adresy
definované
Počet položek v košíku nyní nebere v potaz různé poplatky a bonusy, zobrazuje se pouze
počet produktů skutečně uživatelem zvolených
Byla provedena značná optimalizace a refactoring kódu
Při kopírování předchozích nákupů nebo nabídek do košíku se vynechávají poplatky a bonusy,
které se napočítávají dle aktuálně platných parametrů
Produkty se zákazem prodeje na prodejních cenách se nenabízejí
Bylo kompletně přepracováno zobrazení poplatků a bonusů včetně indikace (ikona vedle
počtu položek v košíku)

o

-

Bonusy jsou zobrazeny zeleně, poplatky červeně, bonusy zakázané z důvodu
posplatnosti šedě
o Zobrazují se všechny dosažitelné bonusy, nejen jeden následující
o Poplatky související se způsobem dopravy nebo platby se vyřazují, jsou aplikovány až
po volbě těchto parametrů
o Výstražná ikona zobrazuje palec dolů (pokud platí poplatky), nahoru (pokud platí
bonusy a neplatí poplatky) a výstražný trojúhelník (posplatnost)
o Zobrazení celkové částky a ikony indikující poplatek / bonus bylo značně zrychleno a
doplněno po každém přidání do košíku (tedy i z nabídek či předchozích nákupů)
Nedodané zakázky – sloupec objednané množství je viditelný ve výchozím nastavení
Přehled „moje nabídky“ nyní obsahuje i již neplatné nabídky, které ale samozřejmě nelze
přidat do košíku. Totéž platí i pro nabídky, které byly přidány již dříve, neobjednány a nyní
jsou již neplatné.

Prodejní portál
-

Byly doplněny skryté sloupce manipulační množství a manipulační množství pro nákup

-

Byl doplněn skrytý sloupec číslo objednávky zákazníka

-

Do vytvářených nových nabídek a zakázek se nastavuje (pokud je definován) výchozí stav
dokladu.
Při odlišné prodejní ceně v zakázce je před vykrytím všech bezproblémových zakázek
zobrazeno varování o odlišné ceně – samozřejmě pouze, pokud je to zapnuto v předvolbách
Datum platnosti nabídky je povinné – respektuje se parametr pro vystavení nabídky přímo
v příslušné aplikaci (nabídky).
Do předvoleb systému byl přidán parametr, zda do e-mailu faktury přikládat i DL a neposílat
ho tudíž samostatně.

Zakázky
-

Do šablony pro odesílání mailu bylo přidáno makro IsFromEshop

Fakturace
-

Bylo upraveno nastavení DUZP a data zaúčtování při vytváření faktury přímo z nabídky nebo
ze zakázky
Při vystavování souhrnné faktury se bere v potaz deník nastaveny na číselné řadě dodacích
listů
Byl upraven tisk zálohové faktury – byly vynechány některé nepotřebné údaje (DUZP…)

Průvodce vytvořením dobropisu
- Bylo změněno negování při účtování jako faktura (311 MD) – místo negativní částky se neguje
množství a s tím bylo upraveno i vyhodnocení pro manuální řádky bez množství a MJ, kde
negativní cena musí zůstat

Objednávky
-

Do průvodce – načítání požadavků na nákup do objednávky – byl doplněn skrytý sloupec
manipulační množství pro nákup a rovněž podbarveno množství k objednání, pokud
nekoresponduje s manipulačním množstvím. Stejná úprava byla provedena i v průvodci
načtením poptávky dodavateli.

-

Do tooltipu produktu bylo doplněno manipulační množství pro nákup

-

Do ukládání nákupní ceny pomocí tlačítka v pravém panelu byl doplněn chybějící případný
výpočet prodejních cen dle vzorců na typu produktu
Do potvrzení objednávek dodavatelem byl doplněn export dat do excelu

-

Přeprava
Avízo přepravy

Do evidence avíz přepravy byly doplněny vstupy pro zadání viníka a důvodu dobropisu (pro svoz
návratek od zákazníka) a následnou kontrolu (dle nastavení na číselné řadě). Údaje k dobropisu byly
rovněž doplněny do tisku interní průvodky avíza.

Systém
Novinky
-

Přehled novinek na dashboardu je řazen dle data zveřejnění od nejnovějšího

Šablony e-mailů

Do nastavení šablony byla přidána možnost zvolit profil komunikace s mailovým serverem.

Nastavení klienta

Do nastavení klienta (databáze) přibyla možnost zákazu odesílání e-mailů. Tento zákaz je vhodný
především pro různé demo klienty nebo testovací a vývojové kopie reálných databází, kde je
nežádoucí, aby byť omylem došlo k odeslání e-mailů reálným zákazníkům či dodavatelům.

Speciality zákazníků
Rejthar
-

Bylo upraveno nabízení objednávek do přeprav, pokud došlo k částečnému naskladnění
objednávky

-

Bylo přepracováno zasílání SMS z přeprav – především doplněny upozornění uživateli, že není
co zasílat, chybí časy vykládek… a rovněž byl doplněn potvrzovací dialog, aby nedošlo
k odeslání SMS omylem. Interně pak byl celý proces vyhodnocení přepracován a značně
zrychlen. Rovněž bylo přepracováno zasílání SMS řidičům.

Biopharm
-

Byly provedeny požadované úpravy vyhodnocení pro USKVBL

Favex
-

Při importu atestů bylo upraveno dohledání jakostní normy – ignorují se roky na konci názvu
normy a mezery uvnitř názvu normy

NutraBona
-

Byl upraven test ve vyhodnocení zvýšení kvalifikace, pokud se zakázka z e-shopu platí kartou
online, i při platbě hotově.
Byly provedeny požadované úpravy v registraci nových klientů
Byla upravena komunikace a logování komunikace s Comgate, včetně zpracování zpožděné
informace o online platby kartou a s tím spojeným testem zvýšení kvalifikace
Výpočet ceny RNP vychází z prodejní ceny včetně DPH a výsledek zaokrouhlen na celé koruny
Strom výsledků a přehled výsledků – byly doplněny další údaje (jméno společnosti…),
doplněny linky na detaily a upraveno zobrazení detailů neuložených měsíců
Bylo rozšířeno testování neaktivity 12 / 18 měsíců – vyhodnocuje se nejen bodové
ohodnocení vlastních nákupů

Seznam nových aplikací
Aplikace
Účtování na účty DPH
Přehled nových zákazníků
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