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Nové umístění historie otevřených oken/funkcí. Nyní bylo přesunuto z hlavního
menu do samostatné oblasti v levé části okna aplikace. Pomocí systémového
parametru lng_NAVSTIVENE_SCHOVAT lze tuto oblast skrýt.
Dialog pro tisk má nyní tři možnosti chování. Jako výchozí je nastaven tisk se
standardním dialogem tiskárny. Parametrem lng_TISK_TISKARNA je možno
nastavit alternativní chování (volby jsou: 0 - tisk na tiskárnu s dialogem; 1 - tisk na
tiskárnu bez dialogu; 2 – přímý export do PDF).
Vylepšeno ověřování partnerů přes CreditCheck.
Do nápovědy k aplikaci přidán přímý odkaz na Helpdesk k aplikaci.
Export dat byl upraven tak, aby nebyl uživatel zatěžován výběrem systémových polí.
Do modulu ABC analýza byla přidána možnost analyzovat skupiny zboží podle jejich
zařazení do sekcí ABC.
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Do parametrů a plnění XML souboru pro kontrolní hlášení bylo přidáno jméno,
příjmení a titul pro typ subjektu F - fyzická osoba.
Kontrolní hlášení - záznamy v souboru XML jsou nyní, pro lepší přehlednost, řazeny
dle datumu a čísla dokladu
Kontrolní hlášení - doplněna možnost zadání poměrného nároku na odpočet daně.
Toto je řešeno na přijaté faktuře.
Při výpočtu kontrolního hlášení je uživatel upozorněn na doklady, které spadají do
výkazu, ale nemají stav zaúčtováno.
Řazení tabulky s výkazy kontrolního hlášení bylo sjednoceno s ostatními výkazy.
V souhrnném hlášení je v detailu nově vidět, jaké doklady do něj vstupují.
Samozřejmostí je i proklik do zdrojového dokladu s možností jeho úpravy.
Opraveno ukládání hodnoty v poli "doklad došlý" v modulu pokladny.
Při účtování v hospodářském období, které je odlišné od kalendářního, program nyní
při vystavování dokladů nabízí do hlavičky správné účetní období podle zadaného
data. Dříve musela obsluha toto vybrat ručně.
Změna při tvorbě výkazu DPH! Funkce založení výkazu DPH nyní neprobíhá
automaticky jako dříve, ale jeho tvorba je sjednocena s tvorbou kontrolního hlášení.
Obsluha nyní musí přidat záznam výkazu DPH ručně a zvolit rozsah jeho období pro
výpočet. Je tak umožněno vytvořit výkaz DPH i za jiný rozsah období než je nastaveno
v parametru lng_DPH_Perioda. Tím je umožněna uživateli lepší kontrola mezi
výkazem DPH a kontrolním hlášením.
Do výběrového prvku finančních účtů byl přidán jejich popis.
Při vstupu do modulu majetek, byl implicitně nastaven výběr majetku na VŠE.
Posílena funkce rekonstrukcí odpisů majetku při jeho technickém zhodnocení v
minulosti (týká se importovaných karet majetku).
Přístup do salda je nyní podřízen přístupovým právům. Určitá osoba tak může vidět
jen jí přidělené typy dokladů nebo dle povolené vyhledávací masky (např. jen 311% řízeno parametrem SALDO_POVOLENE_UCTY na kartě uživatele).

Nákup-prodej



Při tvorbě vydaných faktur funkcí kopie dokladu, vyžadoval nově vzniklý doklad ruční
překlopení stavu workflow na zaúčtováno. Nyní se stav nastavuje automaticky.
Posílena vazba mezi prodejní fakturou ze skladu a s ní spojenou výdejkou.









Umožněn tisk provozoven firem na korespondenční štítky.
V okně přijatých a vydaných faktur byl přidán sloupec se zobrazením účtů MD a DAL
Ve stromu činností Nákup - sjednoceny poptávky a objednávky podobně jako jsou
sjednoceny činnosti Prodej. Je možné nyní hledat současně v poptávkách i
objednávkách.
Posílena kontrola při změně položky faktury, která je propojena na skladovou
výdejku.
Funkce pro vytvoření další varianty kalkulace, byla nově zařazena pod tlačítko - kopie
kalkulace. Po stisku vytvoří další variantu nabídky pro téhož odběratele.
Vylepšena funkce pro ověřování DIČ spolu s načítáním zveřejněných bankovní účtů
společností.

