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Při výpočtu Rozvahy a Výsledovky pro FÚ je nově možno zvolit, zda se minulé období
vypočte za celý loňský rok, nebo pouze za poměrné období (pro manažerské
porovnání).
Při pořizování banky nebo vzájemného zápočtu, pokud byl automaticky párován
dobropis, program chybně přednastavil protiúčet 311xxx resp. 321xxx a bylo nutno
ručně upravit.
Úprava číslování položek příkazu k úhradě v ABO formátu pro elektronické
bankovnictví tak, aby bylo možno generovat několik příkazů k úhradě v jednom dni.
V příkazu k úhradě se nově nabízejí všechny faktury ve stejné měně bez ohledu na
bankovní účet zvolený na dokladu. Po výběru dokladů k úhradě a stisku tlačítka
Dokonči příkaz je nyní možné si ještě finálně zvolit z jakého účtu budu příkaz hradit.
V modulu vydaných a přijatých faktur přibyl sloupec Datum úhrady a Doklad úhrady
(pokud je doklad hrazen více doklady, zobrazí se zde poslední. Přes Vazby je i nadále
vidět seznam všech úhrad dokladu).
Pokud je sklad veden v domácí měně, nelze zadat kurz na hlavičce dokladu.
Při tvorbě příjemky na sklad z nákupní objednávky se nyní doplňuje automaticky z
katalogu stát původu zboží.
Pokud měl uživatel nastaveno na kartě majetku účetní=daňové a přerušil daňový
odpis, program chybně vynuloval v daném roce i účetní odpis.
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Tabulky ve kterých byla spuštěna grupace, jdou nyní exportovat do Excelu.
V sestavě Intrastat přidána možnost hledání v položkách.
Úprava struktury souboru při generování polského kontrolního hlášení (JPK).
Oprava ukládání velikosti okna v položce ceníku.
Při výpočtu stavů účtů je nyní obsluha upozorněna na nezaúčtované doklady
v daném období.
Je možné hromadně uzavřít všechny knihy dokladů k datu.
Byla přidána možnost v nastavení předchůdců a následníků dokladů řídit
parametrem akci zdrojového a cílového dokladu po uložení (1-zavře se po kopii
formulář kopírovacího okna; 2-zavře se po kopii formulář zdrojového dokladu; 3otevře se vzniklý doklad).
V definici elektronického bankovnictví lze nastavit, že se budou výpisy načítat
metodou MULTICASH a příkazy se budou odesílat metodou SEPA.
Pomocí nového parametru lng_KURZOVY_LISTEK_AUTOMAT lze nastavit
automatické načítání kurzového lístku z ČNB (0 - ruční načítání kurz. lístku;1 automatické načítání kurz. lístku při prvním spuštění)

