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Hlavní novinky 
 Ve verzi pro rok 2017 jsme připravili nový facelift aplikace. Cílem bylo nejen moderní, 

ale zejména přehlednější a pohodlnější prostředí.  

 Nový modul Prodejna – rychlá tvorba položek prodejky ze seznamu zboží.  

 Přílohy v PDF lze nyní prohlížet přímo pomocí nové komponenty. Využívá se 

například při rychlém pořízení přijaté faktury, objednávky apod. z přílohy e-mailové 

zprávy.  

Obecné 
 Uzamykání období – na typech dokladů (Administrace-Číselníky-) je nyní možnost 

nastavit pracovní datum. Doklady před tímto datumem včetně není možné přidávat 

ani editovat. 

 Zvýšena rychlost výpočtu sestavy saldo a přidán nový rychlý náhled saldo dle 

párovacího znaku.  

 Ve funkci Saldo byla přidána nová záložka Rozdíly, která zobrazuje doklady nutné ke 

kontrole. Příklad možného rozdílu mezi stavem účtu a saldem může být porušení 

časové posloupnosti párování (příklad chybného párování: faktura je párována 

nejprve úhradou mladší a poté úhradou straší – zde je nutno doklad znovu 

přepárovat a zachovat časovou posloupnost) 

 Optimalizace výkonu při generování kurzových rozdílů při roční uzávěrce. Využívá se 

zde nová úprava výkonu modulu saldo.  

 Rozšířena funkce import / export z Excelu o možnost nastavení logu, který kromě 

informace o tom kdo a kdy import prováděl, zobrazuje též přehled kolik bylo 

záznamů naimportovaných, přepsaných či nenalezených.  

 Možnost opakovaně importovat dotazník zařízení klienta z Excelu (dotaznik a 

dotaznik_pm).  

 Na položce bankovního výpisu upraven způsob výpočtu z měny v případě že domácí 

měna účtované společnosti není CZK.  

 Pomocí nového uživatelského parametru lng_TO_OBCHODNI_PRIPAD_DOKLAD_EDIT 

lze nastavit, zda uživatel může změnit číslo obchodního případu/zakázky.  

 Příkazy k úhradě - přidána kontrola na vyplněný datum příkazu. V předchozí verzi 

program při nevyplněném datumu program čekal na další reakci bez výzvy.  

 Při generování následníka typu příjmový pokladní doklad z faktury vydané byl 

změněn kopírovací mechanizmus tak, že položka pokladního dokladu se zkopíruje 

jako typ 0 - text. 

 V katalogu zboží doplněn symbol přípony u záznamů, které přílohy obsahují.  


