Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu (09.07.2020)

Obecné
•

Mezi zásadní vylepšení patří rozsáhlá optimalizace kódu aplikace, díky které je nyní
práce v TeamOnline o cca 25% rychlejší. Toto se pozitivně projeví zejména při
vzdálené práci přes Internet.

•

Při uzamykání roční uzávěrky byla přidána kontrola a uživatel je formou hlášky
upozorněn, že existují změny v účetních dokladech, které vznikly po datumu
posledního ročního zpracování uzavíraného roku.
Systém TeamOnline obsahuje vícestupňové uzamykání období. K danému datu lze
uzamknout libovolnou, nebo hromadně všechny účetní knihy (AdministraceČíselníky-Kniha dokladů). Vhodné je to například po odevzdání přiznání DPH. Dále je
možno uzamknout roční uzávěrku proti opětovnému nechtěnému spuštění. Nyní
uzamčení roční uzávěrky v protokolu uzávěrky uzamkne automaticky k danému datu
též všechny knihy dokladů.
Přidána nová sestava Účetní výsledovka s detailem, která zobrazuje u jednotlivých
analytických účtů související účetní záznamy.

Účetnictví

•

•

Fakturace
•

•

•

Při použití funkce následníka Opravný daňový doklad z Faktury vydané je na
vytvořený doklad automaticky doplněno číslo zdrojového dokladu ke kterému se
dobropis vztahuje. V minulosti bylo toto číslo vidět jen v tabulce vazeb mezi doklady.
Přidána nová tisková sestava Faktura vydaná QR obsahující kód QR Faktura dle
standardu Komory daňových poradců ČR (více zde).
Před použitím je třeba v globálním nastavení přepnout parametr lng_QR (povolené
hodnoty: 0;1) - hodnota 1 při uložení nebo změně vydané faktury generuje QR kód
dle specifikace KDPČR (QR Platba a QR Faktura).
Stejně tak nyní můžete do přijatých faktur pomocí mobilní aplikace pro Android
načítat QR kód z faktur vašich dodavatelů. Naskenováním QR kódu se načtou základní
hlavičková účetní data z faktury jako je dodavatel, číslo dokladu, variabilní symbol,
datumy a základní částky. (jedná se o placenou funkci - více zde)

Majetek
•

Byla přidána funkčnost pro jednodušší zadání částečného vyřazení majetku v
procentech. Funkci naleznete na kartě majetku v sekci vyřazení.

•

Opraveno chybné filtrování v seznamu majetku, kdy se po nastavení filtru Pouze
nevyřazené skryly i částečně vyřazené majetky.

Seznamte se též s neustále se rozšiřující nabídkou v našem Marketplace, kde
získáte ve formě zásuvných modulů další specializované a užitečné nástroje.
Nově zde najdete i sadu mobilních aplikací pro Android, které zefektivňují práci
v programu. Unikátní je zejména využití v telefonech integrovaného
fotoaparátu jako čtečky čárových a QR kódů.

