Allegro release 2.86 (5. 12. 2020 – 28. 12. 2020)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

Párování pohybů na účtech – byla optimalizována rychlost načítání existujících párování
Tisk interního nebo finančního dokladu – do detailu řádku bylo doplněno případné DUZP
Pohledávky dle splatnosti – do exportu do excelu byly doplněny sloupce s bankovním účtem
vlastníka
Pohledávky, závazky – hledání dle variabilního symbolu bylo změněno na textové, nyní lze
použít *
Celkové pohledávky a závazky (pro dashboard) – byla opravena chyba ve vyhledání zůstatku
finančních účtů

Sklady
-

-

Výpis účtování skladových dokladů – sestava byla přepracována do Stimulsoftu
Do inventury skladů – detailu produktů – byl volitelně doplněn sloupec s aktuálním stavem
produktu. Volba se provádí nově přidaným parametrem v předvolbách skladů.

Tisk inventury – zjišťování stavu skladem – bylo optimalizováno pro tisk omezené sady
skladových míst

Obchodní doklady
-

Bylo upraveno načítání poboček Zásilkovny
Do omezení prodeje (generální i individuální) bylo doplněno omezení procenta „překrytí“
(dodání většího množství) zakázky. Omezení se aplikuje při kopírování řádků zakázky do DL

nebo faktury a rovněž pro hutní materiál i pro případnou změnu množství na výdejce.

-

Pohledávky a závazky při platbách mimo účetnictví – nové aplikace pro klienty, kteří
využívají jen obchodní doklady a neúčtují

E-shop
-

-

Byla upravena funkčnost tlačítka „doporučit produkt příteli“ – doplněny některé validace, ...
Bylo upraveno zpracování nově (v předchozí verzi Allegra) přidaného typu prodejních akcí –
procentní sleva za manipulační množství, především rozdělování objednaného množství na
řádky pro optimalizaci slevy
Bylo opraveno zobrazení bonusového množství za sortiment v detailu produktu
Text „e-shop" může být doplňován za číslo objednávky zadané zákazníkem, pokud je pro
uživatele e-shopu použito oprávnění (/SalePortal/Detail/ CustomerOrderRequired/)
Parametry e-shopu – byl proveden redesign a přidány nové předvolby – pamatovat si stav
sloupců (component state), sloučit základní a typovou slevu do jednoho údaje, skrýt

informace o DPH a zobrazit upozornění, pokud není dostatečné množství skladem

-

Nad sloupci s cenou bez DPH je k dispozici tooltip s cenou včetně DPH.

-

Nad sloupcem s popisem produktu je tooltip s nezkráceným popisem

-

V parametrech e-shopu přibyl nový parametr – počet dní po splatnosti, po jejichž uplynutí se
uživateli e-shopu zobrazí při přihlášení upozornění na tuto skutečnost.

Prodejní portál
-

Do prodejního portálu bylo doplněno zpracování nově (v předchozí verzi Allegra) přidaného
typu prodejních akcí – procentní sleva za manipulační množství
Bylo opraveno nastavení kódu DPH pro bonusové produkty – chybně se použil kód DPH
produktu, ke kterému byl bonus definován

Zakázky
-

Nevykryté položky zakázek – nad textovými buňkami je přidán tooltip obsahující celý text

Nákup
Nákupní statistika

Nová aplikace – nákupní statistika skladových produktů. Pracuje s daty ze skladových příjemek a
návratek dodavateli.

Pokladní doklady
-

Při zaúčtování pokladního dokladu se popis z hlavičky (číslo příjmového / výdajového dokladu
a jeho popis) použije i pro účtování na centralizovaný finanční účet (211…)

Požadavky na služby
-

Seznam požadavků – bylo upraveno chování filtrů „nepřiděleno“ a „jen moje“, zapnutí obou
filtrů současně nemá smysl
Uzavření požadavku nastaví 100 % postupu zpracování a stav (pokud je konečný jen jeden)

Speciality zákazníků
Rejthar
- Tisk cenovky produktu byl rozšířen o možnost tisku bez prodejní ceny
Nutrabona
- Do registrace partnera byl doplněn vstup země (CZ nebo SK)

Seznam nových aplikací
Aplikace
Výpis účtování skladových dokladů (Stimulsoft)
Nákupní statistika
Pohledávky (mimo účt.)
Závazky (mimo účt.)
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