
Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu 19.2.2016  

 

Účetnictví 
 Výkazy pro státní správu - sestavy Rozvaha a Výsledovka jsou nyní k dispozici též v anglickém 

a německém jazyce.  

 Funkce Roční uzávěrka obsahuje následující nové funkce  

1. automatické překlopení odpisů na stav "Zaúčtováno" v modulu Majetek (dříve 

vyžadovalo ruční zásah) 

2. Byl přidán protokol o spuštěných koncích roku (kdo a kdy) s možností uzamčení této 

funkce   

3. provede přepočet finančních účtů vedených v cizí měně kurzem k 31.12. (dříve musel 

uživatel řešit ručně interním dokladem)  

Funkčnost je přidána do rolí účetní a správce aplikace. 

 

 Ve výstupech pro státní správu, funkci - kontrolní hlášení, byla doplněna možnost smazat 

vygenerované kontrolní hlášení. Někteří uživatelé si pro jedno období vytvořili více záznamů 

kontrolního hlášení.   

 Kontrolní hlášení - záznamy v souboru XML jsou nyní, pro lepší přehlednost, řazeny dle 

datumu a čísla dokladu  

 Kontrolní hlášení - v sekcích A5 a B3 (souhrnné sekce exportované do XML jedním řádkem) 

byla přidána čísla dokladů pro snazší kontrolu. Dříve bylo nutné se prokliknout do zdrojového 

dokladu. 

 Do číselníků kódů přenesení daňové povinnosti byly přidány následující kódy: 

kód 18 - dodání certifikátů elektřiny (§ 92f) 

kód 19 - dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (§ 92f) 

kód 20 - dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (§ 92f)  

 

 Vydané faktury - pokud byly používány cenové jednotky (tj. v ceníku i katalogu je cena 

uvedena např. za 100 jednotek) mohlo docházet k problémům při tisku vydané faktury. 

Problém způsobovaly položky faktury, které neobsahovaly údaje z ceníku.  

 Sklad - na položce skladové příjemky v cizí měně nedocházelo k přepočtu ceny v CZK při 

dodatečné změně kurzu.  

 Banka - na položce bankovního výpisu, při změně z "příjem" na "výdej" již nezůstává 

přednastavený účet 221xxx v poli Účet MD.  

Ostatní 
 Výpočet stavu majetku k datu se prováděl dříve nad všemi záznamy. Nyní tato funkce přebírá 

filtr z hlavního seznamu karet majetku. Pokud například uživatel potřebuje zjistit stav majetku 

za určitou odpisovou skupinu nebo druh, rychleji se dostane k požadovanému výsledku.  

 Při exportu příkazu k úhradě pro elektronické bankovnictví se do souboru ukládalo aktuální 

datum. Nyní je akceptováno datum, které je uloženo v příkazu k úhradě.  

 Zejména pro jednouživatelské licence, byla doplněna možnost spuštění ruční zálohy dat SQL 

serveru přímo z programu. Použití této funkce je podřízeno uživatelským právům. Pokud 

máte o její zpřístupnění zájem, kontaktujte svého administrátora systému.  

 


