Allegro release 2.82 (30. 7. 2020 – 28. 8. 2020)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování faktur vydaných

Do účtování vydaných faktur byl doplněn vstup pro číslo objednávky zákazníka.
Banklink – import výpisů
- Byla opravena chyba, pokud uživatel chce založit nový bankovní účet z náhledu na účtování
při načítání výpisu

Upomínky
- Do předvoleb systému byla přidána možnost přikládat do mailu upomínky i pdf jednotlivých
faktur
Tisk pohybů na účtech
- Byla opravena chyba třídění dle období v případě, kdy používáte účetní období odlišné od
kalendářního roku
Košilka FP
- Byla opravena chyba při vyhodnocení částky pro zálohové faktury
Seznam faktur vydaných, seznam faktur přijatých
-

Nová tisková sestava – původní SSRS varianta byla přepracována do Stimulsoftu

Faktury dle dodavatele / zákazníka

-

Do přehledu faktur byl přidán sloupec se splatností (záporný údaj = po splatnosti).
Vyhodnocují se pouze nesplacené faktury, dobropisy nebo přeplatky se ignorují.
Byl přidán sloupec „objednávka“

Pohledávky / závazky sumárně

-

Byl přidán sloupec s nejvyšším počtem dní splatnosti faktury (záporný údaje = po splatnosti).
Vyhodnocují se jen faktury s kladným zůstatkem (tzn. ne dobropisy a přeplatky)

Produkty
-

Typy produktů – bylo přidáno sledování akcí uživatele (historie)
Do seznamu produktů byl přidán skrytý sloupec – hlavní charakter produktu (skladová,
služba)
Evidence prodejních cen – pro službové produkty se nezobrazuje grid posledních příjmů na
sklad

Obchodní doklady
-

-

Do seznamů obchodních dokladů (nabídka – faktura) byl přidán sloupec „související
požadavek na služby“
Do evidence stavu dokladů byla přidána možnost setřídit stavy pro jednotlivé doklady pomocí
pořadového čísla tak, aby stav (např. v nabídce stavů – combo, v seznamu dokladů…) byly
řazeny dle logické posloupnosti a ne abecedně).
Vstup pro projekt / účetní zakázku je editovatelný vždy

E-shop
-

Tlačítka pro odeslání zprávy jsou zobrazena jen, pokud má na to uživatel oprávnění
(/Shop/DetailRejthar/, IsShowNewMessageButton)

-

Do košíku bylo přidáno tlačítko pro kompletní vymazání košíku

-

Sloupec cena bez DPH je zobrazen jako výchozí, cena s DPH se zobrazí po najetí myší
Po přidání produktu do košíku zůstává posledně přidaný produkt v seznamu produktů
označen, je tedy možno pokračovat šipkami ve výběru dalších produktů

Prodejní portál
-

Interní poznámka u produktu se zobrazí v bublině již při najetí myši na symbol indikující tuto
poznámku
Seznam vybraných produktů (košík) – pokud máte vybráno více produktů a je zobrazen
vertikální posuvník, posune se obsah po přidání nového produktu tak, aby byl vždy viditelný.
Rovněž po několik sekund se produkt podbarví oranžově.

Zakázky
-

Do seznamu zakázek byl přidán skrytý sloupec – související nabídky
Do vyhodnocení nákladů na zakázky byly doplněny sloupce celkem fakturováno a skutečný
zisk

Fakturace
-

V průvodci vystavení dobropisem bylo upraveno vyhodnocení navázaného PHE poplatku

Objednávky
Potvrzení objednávky dodavatelem
- Při zasílání SMS zákazníkům se kontroluje, zda mezitím (= před dodání produktů
dodavatelem) nebyly zákazníkovi dodány produkty z jiných zdrojů

Požadavky na služby

Nový modul umožňující evidovat požadavky (typicky požadavky zákazníků na služby) a sledovat
postup jejich zpracování (přiřazení osobám, sledování stavu a postupu zpracování) Další možností je
napojení na prodejní doklady (nabídka – faktura) a evidence práce odvedené na řešení požadavků.
Modul je zaměřen směrem do vaší firmy, neslouží ke komunikaci se zákazníkem.

Evidence požadavků v sobě rovněž obsahuje i možnost zasílání informačních mail o nových
požadavcích a o změnách stavu.

První nasazení modulu bylo provedeno u nás – nahrazujeme pomocí něj historicky systém „Issue
management“ (ISM) a evidujeme pomocí něj vaše požadavky.
Typy požadavků na služby

Evidence druhů požadavků na služby.

Typy práce – požadavky na služby

Nová aplikace – evidence typů práce – nejen pro požadavky (tzn. i dovolená, jednání…). Jednotlivé
typy lze od sebe barevně odlišit.
Požadavky na služby

Základní aplikace pro evidenci požadavků – od koho, co je požadováno… Přímo z této evidence je
možno evidovat odvedenou práci a zadávat odpovědi na požadavek (pomocí odpovědi se rovněž
mění stav požadavku a postup zpracování). Při uložení požadavku lze odeslat informační mail osobám
s požadavkem spojeným, nebo vyjmenovanému seznamu uživatelů.

Odpovědi na požadavky

Odpovědi na požadavky slouží jednak k zadání odpovědí (interních), změnám požadavku (změna
stavu, zodpovědné osoby, priority …) a ke sledování průběhu zpracování. Při uložení odpovědi lze
rozeslat mail podobně, jako je tomu u ukládání požadavku. Evidence odpovědí je uživateli k dispozici
jednak jako záložka v detailu požadavku (viz výše), nebo jako samostatná aplikace – kompletní
přehled všech odpovědí (viz níže).

Po zadání odpovědi je většina údajů na požadavku zablokována (nelze je měnit). Rovněž nelze měnit
údaje předchozích odpovědí. Zpětné změnování je možno zapnout pomocí oprávnění (/IsmRequest/,
IsPrivilegeEditAfterReply)

Práce na požadavcích

Evidence práce slouží k zadání práce odvedené na požadavku, nebo jakékoliv další práce včetně
evidence dovolených, neschopenek… Práci lze zadávat třemi způsoby – v zvláštní záložce v evidenci
požadavků (viz výše, jen práce na požadavku), pomocí samostatné aplikace – kompletní přehled
práce (viz níže – jakákoliv práce) nebo pomocí kalendáře (viz níže – jakákoliv práce).

V kalendáři lze novou práci zadat kliknutím do dne a času (přednastaví se). Existující záznamy lze
otevřít kliknutím na jejich prezentaci.
Rekapitulace práce za období

Rekapitulace práce za zadané období – sumy za osoby a typy práce. Rekapitulace je k dispozici
samostatně v menu, v seznamu odvedené práce i v kalendáři. Pokud máte v seznamu zvolené
období, přednastaví se i pro vyhodnocení rekapitulace. Totéž se provede i při vyvolání z kalendáře
práce.
Napojení na obchodní doklady
Přímo z evidence požadavků lze otevřít obchodní doklady od nabídky po fakturu a tento doklad
případně vystavit. Rovněž pokud je následný doklad (např. zakázka z nabídky) vytvořen pomocí
kopírování dokladů, je odkaz na požadavek přenesen na nový doklad a ten je poté viditelný
v požadavku.

Stavy obchodních dokladů

Pro stavy požadavků na služby je možné definovat automatické akce (změna stavu při vystavení
obchodního dokladu) a výchozí zodpovědnou osobu pro určitý stav (např. odsouhlasení – osoba,
která požadavek založila).

Systém
Předvolby
- Byl přidán vstup pro nastavení výchozí složky v DFM pro soubory přikládané k dokladům
pomocí nové mobilní aplikace. Tato aplikace umožňuje uživatelům pomocí mobilního
telefonu vyfotit obrázek a přiložit ho k dokladu (např. zdokumentovat poškození balíku při
dodání, nebo vyfotit originál faktury a dodacího listu …)
Messaging
- V seznamech možných adresátů zpráv se nenabízení neaktivní osoby z evidence společností

Speciality zákazníků
Rejthar
- Do evidence typů produktů a typů produktů dle společností byl přidán sloupec se spočtenou
odhadnutou minimální obchodní přirážkou. Tento údaj byl rovněž přidán i do detailu typu
produktu a do nastavení typů produktů v detailu společnosti.
- Bylo přidáno oprávnění pro zobrazení průvodce vytvoření subito nabídky z e-shopu
(/SaleOfferSubito/Detail/ - IsParentShopButtonAllowed)
- Zboží nedodané dodavatelem – byl doplněn sloupec prioritní množství
- Tisk nabídky a zakázky nově obsahuje informaci o aktuálním stavu skladů (skladem xx,
obvykle skladem)
Favex
- Tisk protokolu měření – sloupec se základní MJ má zvýrazněný nadpis
Phacopharma
- Do konfigurace certifikátů byl přidán příznak použití pro SUKL
Nutrabona
- Bylo upraveno měsíční vyhodnocení – ceny a body se určují dle data vystavení dokladu, ne
dle data platby

Seznam nových aplikací
Aplikace
Typy požadavků na služby
Typy práce – požadavky na služby
Požadavky na služby
Požadavek
Odpovědi na požadavky
Práce na požadavcích
Kalendář práce na požadavcích
Rekapitulace práce za období
Seznam faktur vydaných
Seznam faktur přijatých

Controller
/IsmRequestType/List/
/IsmWorkType/List/
/IsmRequest/List/
/IsmRequest/Detail/
/IsmRequestReply/List/
/IsmWork/List/
/IsmWork/Calendar/
/IsmWork/ListSumWork/
/Report_AccListInvoiceIss/DetailFilter/
/Report_AccListInvoiceRec/DetailFilter/

