Allegro release 2.87 (28. 12. 2020 – 2. 2. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

Chybějící čísla dokladů – do testu byly přidány další novější typy obchodních dokladů a byly
z něho vyloučeny doklady s lomítkem v číslu (skladové storno doklady, varianty nabídek…).
Dále bylo upraveno vyhodnocení pro dlouhá čísla dokladů (10 číslic)

-

Byl opraven problém s načítáním výpisů ze spořitelny ve formátu Multicash, pokud soubor
obsahoval více výpisů z různých účtů
Do definice deníků – záložka fakturace – byla přidána možnost nepřidávat řádky poplatků a
bonusů (např. pro zálohové faktury, pokud jsou poplatky a bonusy vyčísleny již na zakázce)

-

-

Párování faktur – byla opravena chyba ve vyhodnocení, zda faktury mají být přeceněny.
Testovaly se všechny vypsané faktury, nejen ty zvolené pro párování

Majetek
-

Pokud majetek není účetně či daňově odepisován, nelze uložit příslušné (účetní či daňové)
údaje v operacích s majetkem

-

Do nastavení majetku byla přidána možnost volby mimořádných daňových odpisů

-

Nehmotný majetek není od roku 2021 odepisován daňově. Nastavujte si „neodepisován“
Technické zhodnocení (účetně i daňově) lze vynutit, i když částka je pod limitem pro
zhodnocení. Pokud TZ na řádku vynutíte, částka TZ se požitá za všechny řádky s charakterem
TZ za období (měsíc, rok), za které se odpisy pro daný majetek počítají

-

Byly opraveny některé problémy při hromadném přepočtu odpisů (daňově neodepisovaný,
…) a zbytečné nulové řádky na konci daňových odpisů po měsících
Do evidence operací s majetkem byl přidán pomocník pro výpočet nové životnosti v měsících
zadáním data. Pro daňovou životnost respektuje případné přerušení odpisů.

-

-

Byly provedeny optimalizace a doplnění některých reportů – především nově přidané údaje
(např. mimořádné odpisy)

-

Tisk porovnání účetních a daňových odpisů – byl doplněn filtr na typ majetku

Hranice vstupních cen

Nová aplikace pro nastavení limitů vstupních cen pro zařazení nových inventárních čísel a
technického zhodnocení. Nastavení nových limitů nebo jejich změna si vynutí hromadný přepočet
odpisů.

Produkty
-

Do informací o nákupu a prodeji byly doplněny sloupce s osobou zodpovědnou za jednotlivé
doklady
Do nastavení vzorců pro výpočet cen byla doplněna možnost volby podbarvení ceny v portále
a e-shopu

Sklady
-

-

Bylo opraveno rušení skladových dokladů, pokud rušené doklady obsahovaly více než 2000
řádků
Do inventury skladů byly doplněny další testy, které by měly zamezit spuštění generování
skladových dokladů omylem včetně opakovaného dotazu na spuštění.

Třídění produktů v inventuře bylo upraveno, aby se shodovalo se sestavou inventury
Do parametrů skladů a do uzavírání skladů bylo doplněno sledování historie změn
Do interních objednávek byl doplněn sloupec s MJ produktu

Obchodní doklady
-

Bylo upraveno chování nově přidaného „tooltipu“ s kompletním obsahem textového sloupce
– odstraněn problém s uvozovkami v textech a tooltip se skrývá až uživatel s myší odjede
jinam

-

Byla přidána podpora pro zadání poboček Zásilkovny na Slovensku
Bylo sjednoceno zaokrouhlení výsledné prodejní ceny po započtení slev na serverové i
klientské straně
Do statistiky nákupu byly přidány mezisoučty za seskupení. Bylo upraveno otevírání aplikace,
pokud si uživatel zvolí nějaký výchozí filtr včetně seskupování za jiný než výchozí sloupec
Nabídka daňových kódů v obchodních dokladech (mimo fakturaci) včetně subito variant a
subito produktů pro BE neobsahuje daňové kódy pro dobropisy

-

E-shop
-

Do parametrů e-shopu byla přidána možnost zobrazit uživateli po přihlášení informaci o
nesplacených fakturách XX dní po splatnosti.

-

Do parametrů e-shopu přibyla možnost nastavit si překlady pro další údaje na e-shopu –
tooltipy pro „semafor“ indikující že produkt je skladem a upozornění, že produkt skladem
není

Prodejní portál
-

Byla opravena chyba – při přidání produktu, který již byl přidán jako bonusový (za jinou cenu)
- produkt za plnou cenu se přidal k bonusovému

Fakturace
-

-

Na zaúčtované faktuře lze nově měnit interní info. Dále pak bylo upraveno ukládání
některých měnitelných údajů pro nezaúčtované faktury z jiných účetních období (splatnost,
způsob úhrady …)
Kopírování faktur do dodacích listů – bylo zamezeno kopírování nevhodných typů faktur
(dobropis, zálohová…)
Do předvoleb tisku faktury byla doplněna možnost omezit tisk QR kódu na nejjednodušší
variantu – QR platba.

Objednávky
-

Do kopírovacích wizardů objednávek byl přidán sloupec s termínem

Přeprava
-

Byla opravena chyba při mazání celé přepravy – dodací listy obsažené ve vymazané přepravě
se nenabízely do dalších přeprav

Požadavky na služby
-

Kalendář práce na požadavcích – byl opraven problém s komponentou, neděle byla při
otevření rekapitulace za týden považována za první den nového týdne

Systém
-

Plný název aplikace se zobrazuje jako tooltip i pro aplikace zařazené do uživatelského menu
(vpravo)
Připravujeme pro vás nová barevná schémata. Již v této verzi si je můžete vyzkoušet.

o

Allegro Mac

o

Allegro light

o

Allegro dark

Speciality zákazníků
Eurokov
- Vybrané sestavy z výroby byly přepracovány do stimulsoftu
Favex
- Do plánů a plnění byl doplněn nový parametr – počet unikátních zákazníků ze zaúčtovaných
faktur dle referenta zákazníka
Bibloo
- Byla opravena chyba zaokrouhlení částky v Kč při importu faktur
Biopharm
- Byly opraveny některé problémy v exportu hlášení pro USKVBL
- Hlášení pro USKVBL je přepracován na zasílání dat pomocí webservice
Rejthar
- Pro vkládání nových produktů z e-shopu do subito nabídek byl připraven pomocník pro
sestavení prodejní ceny
- Export přeprav pro BODOS byl doplněn o identifikační čísla balení

Nutrabona
- Byla opravena chyba ve výpočtu měsíčních výsledků, pokud se na zakázce vyskytl řádek bez
množství

Seznam nových aplikací
Aplikace
Hranice vstupních cen
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