Allegro release 2.83 (28. 8. 2020 – 29. 9. 2020)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

Pohledávky / závazky sumárně – bylo upraveno vyhodnocení dat pro společnosti, které jsou
zároveň dodavatelem i zákazníkem. Data o opačném vztahu jsou napočítána vždy a uživatel si
je může zobrazit odkrytím skrytých sloupců týkajících se opačného vztahu. V předchozí verzi
se data opačného vztahu nepočítala.

BE účetnictví
- Byly provedeny požadované změny ve vytváření e-fff souborů z fakturace.
Banklink – import výpisů
- Při načítání výpisu se k jednotlivým řádkům platby ukládá i číslo protiúčtu a číslo faktury
(variabilní symbol).
Účtování bankovních výpisů

V načteném výpisy jsou nyní k dispozici skryté sloupce s protiúčtem a číslem faktury/variabilním
symbolem. Dále pak lze tyto údaje editovat v pravém panelu ve sbaleném panelu „další vstupy“

Řádky bankovních výpisů
- Nově jsou nyní k dispozici skryté sloupce s protiúčtem a číslem faktury/variabilním
symbolem.

Společnosti
-

Načítání údajů společností z registru DPH bylo upraveno tak, aby v případě nedostupnosti
této služby nedochází k pádům aplikace při ukládání dat.

Produkty
-

Do skladby produktů nelze zadat sebe sama

Sklady
-

Řady skladových dokladů – pro příjem od dodavatele se v případě volby „použít průměrnou
skladovou cenu“ zobrazí upozornění, že tato volba má smysl pouze pro řady návratek od
dodavatelů po výměně zboží nebo reklamaci. Pro běžný nákup od dodavatele je tato volba
nesmyslná, přesto ale ji někteří uživatelé zapnuli.

-

Seznam skladových dokladů – byl upraven export do excelu, pokud se exportuje více než
2000 dokladů.
Položky interních objednávek – bylo opraveno zobrazení ikon pro založení / úpravu
požadavku na nákup

-

Šarže

Do evidence šarží byly provedeny následující úpravy:
-

Pro produkty s vazbou na SUKL byl přidán vstup „výrobní cena“, který lze pomocí oprávnění
(StockBatch/IsProductionPriceRequired) nastavit jako povinný
Vstup „výrobce“ může být pomocí oprávnění (StockBatch/IsManufacturerNotRequired)
nastavit s výjimkou hutních šarží jako nepovinný.

Obchodní doklady
-

-

Program pro záměnu typu řádku z manuálních na produktové byl upraven tak, že při
zakládání nového produktu se předvyplní některé údaje (kód, popis…) do nově zakládaného
produktu.
Řady obchodních dokladů – seznam je otevřen seskupený dle typu dokladu

E-shop
-

Do parametrů byla přidána volba "Ignorovat diakritiku při vyhledávání“. Dle tohoto
parametru se příslušně chová hledání produktů v e-shopu
Do přehledu nedodaných objednávek byl doplněn sloupec „běžně skladem“ viditelný, pokud
pro některý produkt je nastaveno skladové minimum

Prodejní portál
-

Kontrola, zda stejného zákazníka neobsluhuje jiný uživatel byla rozšířena – nově se děje při
každém přidání produktu do „košíku“, přičemž se upozornění zobrazí pouze jednou
Vyhledání produktů bylo upraveno tak, že v závislosti na parametru v předvolbách (viz níže)
se kontroluje nebo ignoruje diakritika
Při expedici dle zakázky se bere v potaz řada DL nastavená na řadě zakázek

Zakázky
-

Nevykryté položky zakázek – byl doplněn skrytý sloupec s hlavičkovým popisem zakázky

-

Hromadná žádost o nákup – byl doplněn skrytý sloupec s hlavičkovým popisem zakázky a
opraveno řazení dle sloupce poznámka
Do předvoleb tisku zakázek byla doplněna možnost přednastavit třídění řádků dle produktu
apod.

Dodací listy
-

Kontrola cen řádků DL – řádky s minoritním rozdílem (menší než 0,01) se ignorují. Dále pak
byl přidán sloupce zisk a odkaz na navázanou výdejku. Dále pak byl příslušným způsobem
upraven i export dat do excelu.

Objednávky
-

Do aplikace pro evidenci potvrzení objednávek dodavatelem – odesílání zpráv pomocí SMS –
byly doplněny další testy na expedované nebo uzavřené zakázky, kdy příslušným zákazníkům
nejsou již SMS zprávy zasílány. Dále pak byly do šablony pro odesílání zpráv (mail, SMS)
doplněny makra pro další potřebné údaje

Požadavky na služby
-

-

Bylo upraveno automatické uzavření požadavku, pokud se stav změní na uzavírací
Do stavů obchodních dokladů pro požadavky na služby byl doplněn příznak „nezahrnovat do
plánování“ (popis plánování viz níže)
Přiložené soubory mohou být nově přidány i do e-mailu z požadavku, přičemž lze pomocí
oprávnění tyto soubory zpřístupnit jako aktivní link obsaženy v e-mailu
Do seznamu požadavků byla přidána možnost zadat přímo novou odpověď bez nutnosti
otevírat detail požadavku. Ikona je zobrazena pouze pro neuzavřené požadavky.

Do evidence práce na požadavcích (seznam a kalendář) byla doplněna možnost zadat jednu
práci na více dní (výhodné také např. pro zadání dovolené nebo nemoci). Zadaná práce se
uloží na všechny dny zadaného období vyjma sobot a nedělí.

-

Při přidání souboru k požadavku se nahrávání otevře v případné přednastavené DFM složce a
v ní se vytvoří podsložka s číslem požadavku.
Evidence práce na požadavcích – jednoduché zadání – label „požadavek“ funguje jako link na
detail zvoleného požadavku

Plán práce na požadavcích

 Nová aplikace pro sestavení plánu práce na požadavcích pro jednotlivé pracovníky. Sestavení se
provádí tak, že v pravém panelu jsou zobrazeny požadavky (ne ty, u kterých stav němá být zahrnut do
plánování). Požadavky se zaplánují (do levého panelu) tak, že je pomocí tlačítek přidat vše nebo
přidat vybrané přesunou doleva a zadají aktuální zodpovědné osobě. V případě potřeby je možno
požadavek přiřadit někomu jinému, nebo i více osobám. Ke každému zaplánovanému požadavku je
možno dopsat poznámku pro daný plán. Po sestavení lze plán odeslat mailem, přičemž jako příjemci

se přednastaví všechny osoby v evidenci vlastníka.

Další funkcí plánu je průběžná kontrola, jak se mění stav zaplánovaných požadavků. V levém panelu
jsou k dispozici skryté sloupce aktuální stav a aktuální osoba. Pokud tedy po dokončení práce na
požadavku příslušná osoba změní stav nebo přesune požadavek na dalšího pracovníka, je tato
informace k dispozici v náhledu na starý plán.

Obchodní případy (CRM)
Sada aplikací pro sledování komunikace se zákazníkem v předprodejní fázi (CRM).
Kategorie obchodních případů

 Nová aplikace pro rozlišení obchodních případů.

Obchodní případy
Kontakty

Do evidence kontaktů byl doplněn vstup „obchodní případ“. Dále pak byla tato poněkud historická
aplikace upravena tak, aby odpovídala stávajícím Allegro standardům.
Interní úkoly

Do evidence interních úkolů byl doplněn vstup „obchodní případ“. Dále pak byla tato poněkud
historická aplikace upravena tak, aby odpovídala stávajícím Allegro standardům.

Poznámky u společností

Do evidence byl doplněn vstup „obchodní případ“. Dále pak byla tato poněkud historická aplikace
upravena tak, aby odpovídala stávajícím Allegro standardům.

Přeprava
-

Načítání celých dodacích listů do přepravy bylo značně zrychleno

Systém
-

Bylo připraveno API pro práci s základními údaji společností. API podporuje standardní
metody get, post, put a delete. Navíc byly přidány i varianty pro přístup k datum pomocí
cizích klíčů (foreign ID, klíč v jiném systému). Detaily použití jsou k dispozici na vyžádání.

Předvolby
- Bylo zásadně zrychleno načtení detailu předvoleb
- Do předvoleb pro prodejní portál byla přidána volba "Ignorovat diakritiku při vyhledávání“
- Byla přidána výchozí složka DFM pro požadavky na služby

Speciality zákazníků
Rejthar
- Do seznamu a detailu typů produktů, seznamu typů produktů pro společnosti a detailu
společnosti – okna pro zadání typů produktů a slev byl v případě použití vzorců pro výpočet
PC doplněn i údaj výsledná sleva. Výsledná sleva je spočtena dle nastavení
kombinovat/nekombinovat.
- Info panel zákazníka pro e-shop – bylo upraveno zobrazení panelu obratů a závazků. Byl
doplněn label (Infopanel.SaldoExtraInfo) pod částkou po splatnosti umožňující na úrovni
serveru vlastní text upozornění

Favex
- Do mobilní aplikace pro přikládání fotografií k dokladům byla přidána podpora pro výrobní
příkazy

Biopharm
- Byla implementována nová verze rozhraní NOOL
Phacopharm
- Byla připravena šablona tisku DL pro tuzemský prodej distributorům léčiv dle požadavků
SUKL
- Byla připravena šablona tisku faktur dle požadavků
Nutrabona
- Vyhodnocení výsledků – cena pro měsíční výsledky je určována dle data dokladu, ne dle data
zaplacení
Bibloo
Přeúčtování nerozpoznaných Z (zákaznických) plateb

Nová aplikace pro dodatečné párování nerozpoznaných plateb na faktury vystavené až po
zaplacení (např. když platba se zaúčtuje ráno, ale expedice a fakturace proběhne až odpoledne).
Aplikace hledá nerozpoznané platby (PP na zákaznících, nebo platby zaúčtované řádky typu různé na
účtu pro nerozpoznané platby) a k nim dle VS z bankovního výpisu hledá faktury se stejným VS,
měnou, částkou a účetním obdobím. Tyto platby je možno označit a hromadně (max. po 200)
přeúčtovat. Přeúčtováním se vlastně myslí to, že se ve výpisy odúčtují, zvolené řádky vymažou a
nahradí řádky plateb faktur a výpisy poté znovu zaúčtují. Navíc lze zobrazit i platby, ke kterým se
faktura nenalezla, a ty upravit ručně pomocí nástroje na změnu výpisu (tzv. swapping – poslední
ikona na řádku), nebo přímo otevřít výpis a ručně jej upravit.
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