Allegro release 2.96 (19. 11. 2021 – 31. 12. 2021)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
-

Interní doklady – bylo upraveno zobrazování chyby v gridu na buňce s účtem.
Účtování faktur přijatých – párování s příjemkou – výchozí nastavení seznamu příjemek bylo
přepnuto na „jen nespárované“

-

Do předvoleb systému a následně do KDF přibyla možnost mít na formuláři KDF povinný
vstup „deník“

-

Do KDF byla přidána záložka pro případné párování s příjemkou. Spárované příjemky je
možné prohlížet při odsouhlasování (ne ve speciálním formuláři bez přihlášení) a navíc při
párování FP s příjemkou se automaticky vloží příslušné přijaté faktury svázané s příjemkou
přes KDF

-

Do KDF byla přidána možnost otevřít si navázané objednávky

-

Byla přidána nová aplikace „odsouhlasení KDF“ – seznam KDF které mají být

KDF

odsouhlaseny přihlášeným uživatelem. Aplikace zobrazuje všechna data KDF, ale neumožňuje
změnu většiny z nich, jen odsouhlasení či zamítnutí.

Produkty
-

Do tooltipu produktu (typicky v obchodních dokladech) byla přidána informace o hlavním
dodavateli a datu poslední skladové a prodejní ceny

-

Do produktových informací byl doplněn nápočet potřeby pro výrobu – lisovnu plastů

-

Do produktových informací byl doplněn skrytý sloupec s minimálním množstvím produktu
(celkové nebo hlavní sklad) a oprávněním pro podbarvení buňky, pokud není minimum
zadáno (/ProductInfo/List/, ColorizeMinMaxQuanEmptyCell)

-

Na záložku prodej byl přidán vstup „země původu“

-

Do hromadné změny dat v číselnících byla přidána možnost exportu a importu země původu
produktu

Obchodní doklady
-

Opravena chyba ve vypočtu prodejních akci (zmizela zákaznická sleva, pokud první akce na
radě byla typu množstevní a zároveň mela nastavenou prioritu sčítat)

Prodejní portál
-

Do parametrů portálu byla přidána možnost zobrazovat zisk oproti základní ceně (další
parametry a detaily viz níže v sekci e-shop)

Dodací listy
-

Byla doplněna možnost exportu souboru pro EDI

-

Pokud se používá evidence balení na skladech, je v dodacím listu k dispozici záložka pro
evidenci balení (např. palet) navázaných k dodacímu listu

-

Při použití balení na skladu byla přidána možnost kontroly obsahu DL proti obsahu balení a
možnost vygenerování výdejky (výdejek) dle obsahu balení (tzn. včetně skladových míst a
šarží)
Při použití balení na skladech se při tisku DL přidává i seznam vratných obal z evidence balení
(vratné obaly nejsou vyjmenovány v řádcích DL). Navíce je možno generovat jejich převodku
na pomocný sklad vratných obalů – skladové místo příslušného zákazníka a sledovat tak
obalové konto zákazníka.
Do tisku DL byla přidána možnost tisknout i interní kód produktu, pokud se liší od
zákaznického) kódu na DL

-

-

Fakturace
-

-

Byla opravena chyba při zaúčtování, pokud faktura nebyla před stiskem uložena a při uložení
byla zjištěna nějaká chyba v datech
Do předvoleb tisku faktury byla přidána možnost tisknout do hlavičky i dodací adresu
Export INTRASTAT dat pro celní správu byl upraven dle nových požadavků pro rok 2022. Při
dohledání země původu se postupuje:
o Země původu produktu
o Země původu hlavního dodavatele
Při tisku faktury je možno doplnit i částku úspory oproti standardnímu ceníku (detaily viz níže
v sekci e-shop)
Do tisku faktury byla přidána možnost tisknout i interní kód produktu, pokud se liší od
zákaznického) kódu na faktuře

Objednávky
-

Do přehledu položky objednávek byly přidány skryté sloupce s údaji o navázané zakázce –
zodpovídá a kód zákazníka
Na druhou záložku objednávky byly přidány linky na případné napojené záznamy v KDF
V tisku objednávky přibyla možnost na vlastní šablonu tisknout i stav objednávky

E-shop
-

-

Do parametrů e-shopu byly přidány nové údaje pro nastavení zobrazení „úspory proti
základním prodejním cenám“
o Ceník základních cen
o Volba zobrazovat úsporu
o Text pro zobrazení úspory
Do parametrů e-shopu byla přidána volba „Zobrazovat v zakázkách sloupec s množstvím
k dispozici“. Při zapnutí se v seznamu zakázek zobrazuje množství k dispozici bez započítání
zakázek daného zákazníka

Sklady
-

-

-

Do evidence šarží byla přidána možnost importu a exportu dat, například při startu provozu
Allegro skladů
Nabídka skladových míst (combo) bylo upraveno tak, aby zbytečně nezobrazovalo duplicitní a
prázdné údaje (shodný kód a popis ...)
Nabídka skladových dokladů (combo) – kromě hledání dle začátku čísla dokladu se nově
hledá i dle začátku kódu společnosti
Do evidence skladů používajících skladová místa byla přidána možnost svázat jednotlivá místa
se společností a případně i její dodací adresou. Tato možnost je vhodná např. pro sledování
vratných obalů či konsignačních skladů (míst)

Export INTRASTAT dat pro celní správu byl upraven dle nových požadavků pro rok 2022.
Detaily naleznete například na https://www.celnisprava.cz/cz/dalsikompetence/intrastat/Stranky/P%C5%99ehled-zm%C4%9Bn-v-Intrastatu-od-1.1.2022.aspx.
Při hledání země původu se postupuje:
o Země na řádku příjemky
o Země na skladovém dokladu
o Země původu dle dodavatele
o Země původu dle produktu
o Země dodavatele
Párování příjemky s fakturou – pokud jsou na příjemku navázané faktury přes KDF, po prvním
kliknutí na tlačítko přidat řádek se vloží všechny navázané faktury (částka je v maximální

možné výši)

-

Byla opravena chyba při rušení skladů s nastavenými skladovými místy

Speciality zákazníků
NutraBona
- Byly provedeny požadované úpravy ve změně kvalifikace partnera – v měsíčním vyhodnocení
a při prodeji akčních balíčků
- Při prodeji je možné zobrazovat nebo tisknout sumu úspory oproti základnímu ceníku (viz
výše).
Color Profi
- Velmi intenzivně pracujeme na implementaci požadavků zákazníka
Rejthar
- Načítání produktů do subito faktur a nabídek – změna DPH (snížená, přenos) byla upravena
dle požadavků
Inka
-

Byl upraven tisk zakázky pro interní účely – tiskou se jen řádky typu interní text

Seznam nových aplikací
Aplikace
Konfigurace balení EDI
Kalendář výjimek pracovišť
Plánování výroby l.p.
Přehled výrobního plánu l.p.
Kalendář výrobního plánu l.p.
Odsouhlasení KDF
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