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Účetnictví 
 Kontrolní hlášení – více v sekci v dokumentaci: 

http://dokumentace.teamonline.cz/teamonline-erp/vykazy-pro-statni-spravu/kontrolni-

hlaseni 

 Na dokladech přibyla možnost rychlého ověření platného DIČ a zveřejněných bankovních 

účtů. Dříve byla tato funkce přístupná pouze v modulu Adresář firem.  

 Do přístupových práv u uživatelů v roli Účetní a Správce aplikace, byl přidán přístup k 

tabulkám kontrolního hlášení DPH.  

 Program při ověření zveřejněných bankovních účtů z karty subjektu v adresáři firme zapisuje 

datum posledního ověření. Datum ověření se zapisuje přímo do karty bankovního účtu 

dodavatele. 

 Do přehledu přijatých faktur byla přidána k zobrazení pole číslo účtu a kód banky dodavatele.  

 Do globálního nastavení byl přidán nový parametr, který řídí od jakého procenta rozdílu mezi 

katalogovou cenou a finální cenou na faktuře má program obsluhu upozornit (-1 - nehlídá 

rozdíl; >=0 - tolerovaný rozdíl v %).  

 Odstraněna nadbytečná hláška při tvorbě položky vydané faktury u neplátců DPH.  

 Opravena chyba projevující se při změně odpisu majetku zařazeného poslední den v měsíci.  

 V příjmovém pokladním dokladu byl do standardu přidán následný doklad typu výdej ze 

skladu. 

 Parametricky rozšířena možnost výběru zasílacích adres do faktur vydaných a kalkulací. Dle 

parametru je nyní možno vybírat adresu doručení nejenom z doručovacích adres zadaných u 

konkrétního odběratele, ale ze všech adres v systému.  

 V pokladních dokladech se nyní promítá text z položek do pole poznámka v hlavě dokladu a 

tento se následně zobrazuje v přehledu pokladních dokladů.  

 V modulu Saldo - Pohledávky a závazky - lze nyní provádět analýzu salda i dle středisek.  

 V modulu Finance - Příkaz k úhradě v záložce K zaplacení je možno označit hromadně všechny 

položky k zaplacení.  

Ostatní 
 Tisková sestava vydané faktury obsahuje vyčíslení ceny před slevami.  

 Sjednocen způsob tisku příkazu k úhradě tak, jak jsou uživatelé zvyklí z ostatních modulů.  

 V příkazu k úhradě bylo doplněno upozornění uživatele na nevyplněné datum splatnosti.  

 Upraveno chování příkazu k úhradě tak, že po dokončení příkazu tlačítkem v návrhu se zruší 

označení vybraných vět.  

 Vylepšena tisková sestava tisku bankovního výpisu o řazení dle pořadí položek a datum 

položek.  

 Tiskový formulář Upomínky byl upraven tak, aby se dlužné faktury seskupovaly a sčítaly dle 

měny.  

 Do modulu Inventarizace pohledávek byla přidána nová sestava Statement, která tiskne 

seznam otevřených pohledávek dle subjektů i před splatností. Sestava se tiskne v jazykové 

mutaci dle nastavení komunikační jazyk v kartě odběratele. 

 V poli středisko zobrazuje našeptávač kromě zkratky i název (popis) střediska.  

 V MIS v analýze položek dokladů je přidáno pole datum vytvoření dokladu  

 V MIS do přehledu hlaviček jsou nyní zobrazeny účty MD a DAL.   

 Posílena funkce založení inicializačního dokladu pro nastavení počátečních stavů účtů a salda 

při přechodu z jiných účetních systémů. 
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 V modulu Výroba byla opravena chyba při dodatečné změně materiálu ve strukturovaném 

kusovníku. Program si neuložil do strukturovaného kusovníku kód skladové karty, ale 

ponechal kód položky z katalogu zboží. Mohlo tak dojít k chybnému vyskladnění materiálu. 


