Allegro release 2.94 (4. 10. 2021 – 7. 11. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

-

Přenos nespárovaných položek do nového účetního období byl upraven – převádí se i
všechny pohyby z otevíracího účetního období vyjma vlastního otevření účetní knihy.
Původně se ignorovalo celé otevírací období, což neumožňovalo přenos párování přes dvě a
více období.
Do importu bankovních výpisů byla přidána možnost načítat výpisy z SmartPay karetních
terminálů

Produkty
-

Do nastavení typu produktů byl přidán nový parametr – vratný obal

-

Do produktových informací byla přidána záložka se součty otevřených prodejních dokladů za
číselné řady. Obsahuje rovněž i součty interních objednávek.

-

Do exportu pořizovacích cen produktů byl přidán filtr „jen hlavní dodavatel“

-

Do typu produktu (list i detail) bylo přidáno tlačítko pro otevření listu produktových informací
se zafiltrovaným zvoleným typem produktu

-

Do listu produktových informací byl doplněn skrytý sloupec s kódem typu produktu
umožňujícím textové filtrování
Do nabídky produktů byl pro skládané produkty přidán tooltip s obsahem složení

-

Obchodní doklady
-

Do přehledu řádků požadavků zákazníka, nabídky a zakázky byl doplněn skrytý sloupec
dodací adresa
Do vstupu pro kontaktní osoby bylo přidáno tlačítko pro založení nové osoby

Prodejní portál
-

Do předvoleb systému přibyla nová volba – odečítat nevykryté interní objednávky od
množství skladem

Zakázky
-

Byl připraven import zakázek z EDI API včetně logu načtených souborů a změn vyplývajících
z načtených údajů

Objednávky
-

Do tisku objednávky byla přidána možnost použít v uživatelské šabloně objednávky i barvu
produktu

Sklady
-

Načtení interní objednávky do skladového dokladu – byl přidán expander se součty za
otevřené prodejní doklady a řady, interní objednávky a s přehledem volného množství dle
skladů a sloupec se sumou všech zakázek (pozor, vzhledem k možnosti volby řádku pro
import není možnost expanderu indikována pomocí „+“ na začátku řádku; expander se
otevírá doubleclickem)

-

Do listu řádků skladových dokladů byl doplněn skrytý sloupec dodací adresa

Interní objednávky
- Ve výpočtu návrhu interní objednávky byly zohledněny nedokončené převodky (objednávka
již byla kryta, ale skladem to ještě nebylo).
- Do návrhu interní objednávky byl přidán expander se součty za otevřené prodejní doklady a
řady, interní objednávky a s přehledem volného množství dle skladů (podobně, jako to je u
skladového dokladu

Speciality zákazníků
NutraBona
- Bylo upraveno vyhodnocení odměn partnerů, pokud si partner v e-shopu objedná a zaplatí
poslední den v měsíci, ale expedice se provede až po výpočtu a uložení odměn.
Color Profi
- Intenzivně pracujeme na implementaci požadavků zákazníka
Biopharm
- Byl prodloužen timeout pro USKVBL API

Seznam nových aplikací
Aplikace
Konfigurace EDI API
EDI API log
Výhled materiálu
Výhled zakázek
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