Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu 24.11.2015

Účetnictví
 V souvislosti s připravovaným výkazem kontrolní hlášení je na přijaté faktuře nyní
povinná hodnota číslo dokladu dodavatele, dříve byl povinný pouze variabilní symbol. Při
kopírování přijatých faktur, které neměly číslo dokladu dodavatele vyplněno, program u
přijaté faktury chybně zkopíroval pouze hlavičku bez položek.
 Program nyní umožňuje uživateli účetně spárovat doklady s různým párovacím
symbolem, například z důvodu překlepu platící strany na příkazu k úhradě. Program
ponechá původní párovací symbol s překlepem, ale pro účely párování si přidá správný
párovací symbol s protidokladu.
 Na dokladech s nulovou sazbou DPH program do účtování automaticky přidává kód
DPH R0U respektive R0P - nespadá DPH. V předchozí verzi mohl program v některých
případech ovlivnit hodnotu základu ve výkazu DPH.
 V příkazu k úhradě se v návrhu vybraných položek vypočte kolik prostředků je na
bankovním účtu, kolik je celkem neuhrazených dokladů a kolik je vybráno do příkazu.
 Do okna přehled majetku přibyla pod nástrojovou lištu lišta s rychlou filtrací Rok pořízení
majetku a Stav majetku (odpisovaný, vyřazený, technicky zhodnocený, s dotací, bez
odpisových řádků).
 Tisková sestava vydané faktury byla rozšířena o celkové vyčíslení hmotnosti brutto a
netto.
 V tiskové sestavě vydané faktury byl doplněn tisk čísla objednávky, které je zapsáno
přímo na hlavičce faktury. V předchozích verzí si program do tiskové sestavy bral v této
posloupnosti 1) z napojené objednávky/objednávek 2) z obchodního případu. Pokud je
číslo objednávky vyplněno uživatelem přímo na faktuře, má do tisku přednost toto číslo.
 K tiskové sestavě vydané faktury v českém a anglickém jazyce přibyla nyní i verze v
němčině.
 Výchozí nákladové středisko pro odpisy majetku lze nyní definovat na kartě majetku.
 Upraveno zadávání datumového pole ve výkazech rozvaha a výsledovka po účtech.
 Opravena chyba se zobrazováním vybraného bankovního účtu na přijaté faktuře. Účet
byl správně vyplněn, ale v zadání se nezobrazoval.
 Při nastavení elektronického bankovnictví a komunikace EDI byl do editačních oken
přidán nástroj na procházení složek.
 Na inicializační doklad počátečních stavů byla přidána kontrola, zda datum dokladu s
počátečními stavy je první den v období.
 Výkazy pro státní správu - výsledovka pro finanční úřad - jako výchozí je nyní nastavena
hodnota pro výpočet "Všechny účty včetně daňových".
 Opraveno účtování dokladu „Příjem z převodu“, který vznikal jako následník dokladu
„Výdej do převodu“. Kopírovací procedura, která zajišťovala přenos mezi těmito doklady,
zaúčtovala cílový doklad stejně jako zdrojový.
 Posílena funkce importu interních dokladů o kontrolu zadání středisek.
 V archivu výkazů DPH jsou nyní záznamy ve výchozím nastavení řazeny od
nejnovějšímu k nejstaršímu.
 V sestavách rozvaha a výsledovka byl vylepšen tisk sídla firmy.
 Sestavy rozvaha a výsledovka doplněny o informaci v jakých jednotkách sestava je
tištěná.
 V okně Účetní zápisy byl pod nástrojovou lištu přidán panel pro pohodlnější filtrování s
přednastavenými nejčastějšími hodnotami.

 V detailu výkazu DPH - v seznamu dokladů se na základě připomínky uživatelů vrátil
sloupec s informací o zdrojové tabulce.
 V modulu pokladna je nyní jako výchozí řazení dle čísla dokladu - dříve bylo dle datumu.
 Na kartě majetku se středisko uložilo pouze, když bylo vybráno z číselníku. Ruční
zapsání pomocí našeptávače středisko neuložilo a program toto následně hlásil jako
chybu zadání.
 Opravena chyba v podkladech na výkaz DPH. Pokud chtěl uživatel nad položkami použít
funkci grupace, program nahlásil chybu.
 Ve výkazu rozvaha a výsledovka pro FÚ bylo zpřístupněno pole minulé období pro
možnost změny.
 Při kontrole dokladů s účtem X nebylo možné se prokliknout do dokladů v modulu
Evidence majetku.
 Pokud byla smazána položka na příkazu k úhradě, faktura, které se toto týkalo, se již
nenabízela do nového příkazu k úhradě.
 Při generování více souborů příkazu k úhradě v jednom dni, jsou nyní soubory
přehledněji číslovány.
 Do přehledu položek skladových pohybů byla přidána pole výrobního čísla, šarže a
exspirace.

Ostatní
 Při práci s objednávkou přijatou byl zredukován počet hlášení o informaci, že
ODBĚRATEL MÁ NEZAPLACENÉ POHLEDÁVKY.
 Vylepšen mechanizmus pojmenovávání tiskových souborů při exportu do pdf souborů. V
definici názvu výstupního PDF souboru je možno přidat proměnou hodnotu. Např.
Faktura_%nazev_firmy%_%cislo_dokladu%.pdf -> Výsledek například:
Faktura_Prodiss_145015.pdf
 Do účetních zápisů byl přidán sloupec časové razítko zaúčtování + kód a jméno
přihlášeného uživatele, který doklad označil stavem workflow "zaúčtováno". Datum a čas
kdo doklad pořídil zůstává nezměněn.
 V podřízených oknech, například v detailu výkazu DPH, položky faktur apod. byla
zjednodušena a zpřehledněna nástrojová lišta.
 V položkách dokladů, kde jsou k dispozici štítky, jsou tyto nyní řazeny dle abecedy.
 Při exportu do Excelu použit standardní dialog: Exportovat vše, jen označené, kromě
označených a aktuální. Výchozí nastavení: Exportovat vše.
 Byla opravena chyba při založení knihy pro modul Upomínky. Program se snažil založit
ke knize vzor dokladu, ale kniha pro upomínky se vzory nepracuje.
 V okně položek dokladu se nyní nezobrazují ikony pro tisk a odeslání emailu.
 Upraveno okno filtru tak, aby bylo možno zobrazovat i delší hodnoty.
 Po spuštění nadefinovaného filtru bylo potlačeno zavření tohoto okna.
 V definici filtru byla nyní skryta systémová pole. Uživatelům to znepřehledňovalo definici
filtrů.
 U modulů, které mají obrazovku rozdělenu do tří oblastí pod sebou (výkaz DPH, rozvaha
a výsledovka pro finanční úřad a Intrastat) byl změněn poměr velikosti jednotlivých oken
kvůli lepší přehlednosti.

