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Možnost vypočítat účetní sestavy za skupiny středisek
Do hromadných interních dokladů byla přidána možnost importu ze strukturovaného textového
souboru typu CSV.
Při uložení položky bankovního výpisu byly odstraněny nadbytečné mezery v poli variabilní
symbol.
Vlastní výkazy typu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty je možno zaškrtávátkem označit jako
neplatné. Program je pak nebude nabízet pro výpočet.
Stav skladu k datu přebírá filtr z okna zásob. Není tedy nutné jej nastavovat znovu.
Na položce bankovního výpisu byl opraven našeptávač z Adresáře.
Sestava Stav majetku k datu nyní přebírá nastavený filtr dokladů.
Opravena chyba generování záznamu zařazení majetku při současném použití funkce kopie
karty majetku.
Posílen přepočet hlavičky pokladního dokladu v případě, že dojde ke smazání položky
pokladního dokladu.
Při tvorbě skladových příjemek v jiné měně, se na další pohyb předvyplňuje měna a kurz.
Pokud uživatel smaže výkaz DPH je nyní zajištěno i smazání podřízených záznamů v
TO_DPH_RADKY a TO_DPH_RADKY_UCETZAP
Na formuláři pokladního dokladu bylo přesunuto pole Kdo (vyplaceno komu, převzato od koho)
na první záložku dokladu.
V modulu saldo bylo přidáno vypočítávané pole Počet dní po splatnosti.
Při zápisu nebo změně čísla výpisu na hlavičce výpisu program kontroluje unikátnost. Jedná se
o měkkou kontrolu.
Pokud jsou položky bankovního výpisu ve stavu zaúčtováno, program nedovolí změnit číslo
výpisu na hlavičce výpisu.
Opraven přepočet skladové příjemky při dodatečné změně kurzu cizí měny.
Vylepšen výběr dokladů do upomínek.
Do položek upomínek byl přidán datum dokladů.
Úpravy vycházející z legislativních změn režimu přenesení daňové povinnosti. Tyto úpravy byly
řešeny přednostně vydanou samostatnou verzí.

Nákup / prodej




V katalogu produktů a služeb byla doplněna funkce našeptávače na pole státu.
Formulář vydané faktury byl rozšířen o číslo partnera, které se plní kopií z objednávky, ale je
možná i jeho ruční editace v případě fakturování bez objednávky.
U zatřídění firem a oborového zatřídění je možno definovat, zda se bude zobrazovat v adresáři,
nebo bude použito pouze pro modul cenotvorba.

Ostatní





Uživatel, který měl přiřazenu roli "Jen na čtení" nemohl v předchozích verzích měnit své
přihlašovací heslo.
Přidána funkce pro možnost hromadných změn.
Rychlý filtr s výběrem měsíců pro zobrazení dokladů byl rozšířen o možnost výběru I. II. III. a IV.
kvartálu.
Bylo vylepšeno okno pro pohodlnější prohlížení historie změn dokladů.








Lze nastavit jméno PDF souboru tiskových sestav generovaných programem. Název lze nastavit
v definici sestavy. Příklad zadání NAZEV_SESTAVY%JMENO_POLE_Z_DATABAZE%
Při zapnutí parametru lng_to_provozovna_validace=1 nebylo možné editovat
provozovnu účtované firmy.
Oprava exportu dat do Excelu u tabulek obsahující přidaná Plus pole. Pozn.: Plus pole jsou
uživatelem přidaná pole na standardních formulářích.
Pokud obsluha vybírá do vydané faktury odběratele, který má více provozoven je nabídnut jejich
výběr.
V modulu MIS (manažerská nadstavba) byl opraven problém při exportu výsledků uživatelských
pohledů do Excelu. Týkalo se pohledů typu Ruční SQL.
Pokud je v rámci projektu označeno více řešitelů, je emailová notifikace o převzetí projektu k
řešení zaslána pouze jednou (tzn. když označí první z řešitelů).

