
Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu 14.3.2015 

Účetnictví 

 Přidána podpora pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%.  Rozšíření mechanizmu párování 
o definici velikosti párovacího rozdílu a následné účtování (na účet párovacího zisku / ztráty) 

 Tisková sestava Návrh zápočtu byla doplněna o sloupec rozdílu celkem pohledávka/závazek 
minus započteno  

 V modulu Saldo přibyla nová funkce Inventarizace pohledávek a závazků. Program k zadanému 
datu vyhodnotí stav pohledávek a umožní pro jednotlivé subjekty vygenerovat inventarizační 
soupisku pohledávek a průvodní dopis. Dokumenty je možné hromadně vytisknout nebo rozeslat 
emailem. 

 V modulu Saldo přibyla nová funkce pro generování upomínek. 
 Vylepšena přehlednost tiskové sestavy Stavy účtů a Obratová předvaha. 
 Vylepšeno grafické uspořádání tiskové sestavy Hlavní kniha. 
 V interním dokladu je nyní možnost zadat kód střediska pro stranu MD i DAL. 
 Na položce pokladního dokladu byla přidána volba pro výpočet DPH 1. Cena s DPH přesně, 2. 

Cena s DPH koeficientem.  
 Opravena chyba při zadání technického zhodnocení majetku s datumem posledního dne v 

měsíci. 
 Ve vzájemných zápočtech je umožněn trojzápočet (zápočet mezi třemi subjekty). 
 Do zaúčtování se přenáší z dokladu text v poli Poznámka. Pokud je toto pole prázdné je 

vyplněno textem z první položky. 
 Při importu bankovního výpisu si program zapamatuje umístění souborů a příště již cestu nabízí. 
 Při uložení interního dokladu se stav workflow automaticky nastaví na Zaúčtováno. 
 V saldu přednastavena maska výběru účtů na 311xxx a 321xxx 

Nákup / prodej 

 Na nákupní doklady v oblasti Nákup (objednávky vydané, přijaté faktury, ...) přibyl schvalovatel 
nákupu. Tabulka vnitrofiremní struktura pak byla rozšířena o hierarchii schvalovatelů dle 
kompetence. Lze tak například nastavit kdo má právo schvalovat nákupní objednávky podle výše 
částky.  U dokladů, které podléhají schvalování, se ukládá historie celého procesu schvalování.  

 Tisková sestava Průvodka přijaté faktury byla doplněna o historii schvalování. 
 Pro zvýšení přehlednosti byl doplněno do vystavených poptávek grafické znázornění stavu. 

Červená nevyřízeno, Zelená vyřízeno. 
 Při generování zálohového listu procentem se kromě řádku s vypočtenou částkou zálohy přidají i 

textové řádky s informací o zboží. 
 Do okna vydané faktury bylo doplněno větší pole pro zadání dodacích podmínek s možností 

uložení předdefinovaných textů. 

 Pro zefektivnění práce v modulu prodejní objednávky bylo doplněno zobrazení poznámky z 
adresáře do formuláře kalkulace.  

 Ve výdejce, při vyplněném čísle obchodního případu (zakázky) se automaticky doplňuje 
odběratel. 

 Byla přidána možnost vytvořit položku katalogu zboží a skladovou kartu přímo z nákupního 
dokladu. 

 Na prodejních objednávkách je možné aktivovat pole "Kód střediska". 
 Opraveno přidávání položek katalogu zboží do stromu oddělení. 



CMR 

 V nápovědném okně Obchodní případy/zakázky byla doplněna filtrovací lišta s výběrem vše, jen 
otevřené, jen uzavřené. 

 V dialogu přidání úkolu se po zadání počátku úkolu nabídne i bez zadání konce čas počátek + 15 
minut. 

 Vylepšeno řešení přístupových práv podle rolí uživatelů k nově přidaným polím v tabulkách. 
 Zjednodušeno otevírání příloh připojených k dokladům 
 Pole Poznámka v Aktivitách a Obchodních případech rozšířena na 32000 znaků. 
 V Aktivitách u pole Poznámka přibyl prvek pro možné uložení a vyvolání předdefinovaného textu. 
 Opravena chyba při přidávání úkolu k přijaté faktuře. 

Ostatní 

 V aplikaci TEAMONLINE je nyní možné každý formulář jednoduše rozšířit o nová vstupní pole, 
kterým se nadefinuje název, povolený datový typ (text, číslo, datum, číselníková hodnota, logická 
hodnota a další). PLUS pole se hodí například pro rozšíření ceníkové položky o kód pro 
odběratele A, odběratele B .... odběratele X. PLUS pole jsou vhodná pro rychlou filtraci či řazení. 

 V okně uživatelsky definovatelných polí bylo opraveno zobrazování textů v jiných jazykových 
verzích. 

 V menu mailu byl u ikony odeslat opraven špatný popis (lng_lko_odeslat) 
 Opraveno kódování češtiny v předmětu emailů odesílaných z TeamOnline. 
 Opraveno načítání orientačního a popisného čísla adresy z databáze ARES. 
 V okně účetní skupina subjektů a účetní skupina zboží byl přidán našeptávač pro knihu dokladu. 
 Při migraci skladů z jiné ekonomického systému se dogenerují i patřičné knihy dokladů. Dříve 

bylo nutné tyto knihy vytvářet ručně. 
 U dokladů, které obsahují ve stavech workflow stav STORNO, nejsou ikonou Smazat doklady 

smazány, ale pouze stornovány. 
 V definici číselných řad dokladů je nyní možno zaškrtnout volbu "Nepřeklápět číselnou řadu". 

Doklady v této řadě jsou pak číslovány kontinuálně napříč roky. V hodné například u Evidence 
majetku. 

 Tiskové sestavy jsou řazeny abecedně dle názvu. 
 Do zjednodušeného stromu činností ve variantě TeamOnline WS byla přidána volba "Migrace 

dat". 


