Allegro release 2.92 (2. 7. 2021 – 27. 8. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účetní osnova
- Nabídka středisek v účetní osnově je omezena jen na aktivní
Deníky
- Do seznamu deníků byl doplněn skrytý sloupec „účet“ (účetní osnovy).

DPH – OSS
-

Allegro nově obsahuje první verzi podpory pro výkaz OSS. Prozatím bohužel není k dispozici
možnost načtení výkazu do EPO a test funkčnosti.

Údaje o plátci daně

Do evidence údajů o plátci daně byla doplněna záložka s údaji potřebnými pro výkaz OSS.

Kurz pro OSS

Nová aplikace – evidence kurzů pro výkaz OSS. Pro výkaz OSS se používají kurzy vyhlašované ECB
platné ke konci měsíce.
Vytvoření OSS hlášení

Do soupisu DPH dle měny byl doplněn dialog pro vytvoření hlášení OSS.

Banklink – import výpisů
- Byla opravena chyba ve vyhledání zakázky dle variabilního symbolu

Produkty
Produktové informace
- V seznamu produktů je nad každým textovým údajem zobrazen tooltip s plným textem

Výprodejové produkty
V Allegru je nově připravena podpora pro výprodej části zásoby za nižší cenu. Typicky se může jednat
například o část zásoby, u které se blíží termín expirace a je tedy vhodné odprodat ji za sníženou
cenu. Protože ale prodejní cenu lze nastavit pouze na produkt (nikoliv na část zásoby), je nutné
vytvořit kopii produktu s jinou prodejní cenou a zásobu převést (výdejkou a příjemkou) na nově
vytvořený produkt.
Vytvoření výprodejového produktu

Nová aplikace, která umožní zkopírovat produkt do nového označeného jako výprodejový.
Zároveň umožňuje převést zvolenou část aktuální zásoby hlavního produktu na výprodejový, a to
včetně volby konkrétních šarží, pokud je produkt vyžaduje. Pokud již výprodejový produkt existuje (již
nějaký výprodej proběhl), aktualizují se údaje již dříve vytvořeného výprodejového produktu.
Hromadné zneaktivnění produktů

-

Byl přidán sloupec „výprodejový“
Byly přidány filtry

Společnosti
-

Byly opraveny chyby v exportu seznamu osob společností, pokud byl řazen dle sloupce
„uživatel“

Obchodní doklady
Prodejní akce
- V případě nastavení akce typu „sčítat slevy“ se sčítají i zákaznické a typové slevy.
- Pomocí oprávnění „/SaleAction/IsCompensatedSaleActionPriorityAdd/“ lze uživatele
upozornit na potřebu nastavit pro kompenzované slevy sčítání slev
- Log postupu výpočtu prodejní ceny pro akce se sčítanými slevami byl upraven – nezobrazují
se mezivýsledky

Prodejní portál
- Bylo upraveno vyhodnocení množství k dispozici pro službové produkty
- Bylo upraveno vyhodnocení korespondenční adresy, pokud se vykrývá pouze jedna zakázky.
Rovněž bylo upraveno vyhodnocení popisu celého DL.
Bonusy a poplatky
- Dle nového parametru v předvolbách (viz níže) se platnost bonusů a poplatků (ne prodejních
akcí) vyhodnocuje volitelně dle data vystavení dokladu, nebo termínu expedice.
- V případě vyřazení bonusu nebo poplatku (např. z důvodu změny ceny po přidání řádků) je o
tom uživatel informován

Fakturace
-

Průvodce vytvořením dobropisu – v předvolbách systému byly přidány předvolby pro
nastavení automatického mailování a tisku po vytvoření dobropisu
Daňové doklady k platbě záloh

o
o

-

byly doplněny skryté sloupce s navázanými fakturami a částkou zbývající fakturaci
doklad platby a placená zálohová faktura lze otevřít už při vystavení dokladu ještě
před uložením
Při vstavení faktury je uživatel upozorněn na existenci nespárovaných daňových dokladů
k zaplacené záloze
Byl upraven výpočet základu DPH pro faktury v cizí měně s odečtením záloh s daňovým
dokladem k uhrazené záloze

Zakázky
Hromadná žádost o nákup
- Bylo upraveno vyhodnocení množství k dispozici pro službové produkty

Nevykryté položky zakázek
- Do přehledu byly doplněny skryté sloupce – datum dokladu a termín expedice

Objednávky
Nevykryté objednávky
-

Původní aplikace byla rozdělena na dvě – aplikaci v menu (která si pamatuje zvolené
sloupce) a na dashboardu (zjednodušená)

E-shop

-

Do stromečku produktů byla přidána položka „výprodej“, která je viditelná pouze v případě
existence aktivních výprodejových produktů.
o Výprodejové produkty jsou indikovány modře + ikonou
o Při potvrzení objednávky se kontroluje, zda je dostatečné volné množství
výprodejových produktů. Nelze tedy objednat takovýto produkt, pokud ho není
skladem dostatečné množství, a to včetně započtení ostatních dokladů na daný
produkt.

Systém
-

Do předvoleb systému byla přidána volba „Vyhodnocovat bonusy a poplatky na základě data
vystavení dokladu“ namísto data expedice

Speciality zákazníků
Bibloo
- Párovací robot byl upraven – v případě, kdy lze na jednu platbu napárovat dvě faktury, nelze
toto provést robotem a musí se provést ručně
Biopharm
- Do exportu USKVBL byl doplněn detailní seznam

-

Export dat pro webshopy – Do parametrů exportu bylo doplněno minimální reportované
skladové množství (tzn. pokud je méně, reportuje se zvolené minimum)

-

Vyhodnocení kompenzovaných slev – bylo upraveno zobrazení výchozí částky pro slevu
v případě prodejních akcí se sčítáním slev

NutraBona
- Byl upraven import zakázek ze Shoptetu – doprava Zásilkovnou na Slovensko
- Bylo upraveno vyhodnocení telefonu a mailu pro export dat pro Zásilkovnu
Favex
- Mailování stavu produktů skladem – vyhodnocení bylo upraveno z důvodu překročení limitu
parametrů SQL dotazu
- Výhled výroby ze zakázek – byly doplněny mezisoučty za pracoviště

Uniman
- Byl dokončen export výkazů pro CH majitele

Seznam nových aplikací
Aplikace
Kurzy pro OSS
Nevykryté objednávky
Vytvoření výprodejového produktu

Controller
/ExchangeListVatOss/Detail/
/PurchaseOrder/UncoveredLinesList/
/ProductStockSellOut/Detail/

