
Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu 14.3.2015 

Účetnictví 

 Přidána kontrola na shodnost data na dokladu a zvoleného účetního období.  
 Upraven dialog načítání dat z mzdového a personálního programu Nugget.  
 Oprava funkce stav majetku k datu.  
 Sestava majetku byla doplněna o sloupce: suma celkem odpis daňový, celkem odpis účetní, 

celkem odpis daňový v roce, celkem odpis účetní v roce, celkem technické zhodnocení.  
 Do účetního vzoru v majetku byla doplněna kontrola na vyplnění střediska. 
 Opraven problém následující po nedokončené operaci kopírování interního dokladu. Pokud 

obsluha zvolila kopírovat doklad a tuto operaci zrušila, byl při následném přidání nového dokladu 
zobrazen dialog kopírování dokladu.  

 V majeteku se po uživatelské změně účetního odpisu nepřepočetl zůstatek na následujících 
řádcích.  

 Při ručním pořizování banky, je do popisu doplňován název účtu z účetní osnovy.  
 Úprava importu výpisu v cizí měně tak, aby byl použit kurz pro daný den (v předchozích verzích 

byl použit kurz DNES-1 jako u ostatních dokladů v systému).   
 Oprava ukládání střediska při změně pokladního dokladu.  
 Upraven přepočet konečného stavu výpisu po stornování nebo smazání některé jeho položky.  
 Do výkazu výsledovky a rozvahy po účtech byl doplněn detail účetních zápisů.  
 Tabulka „Stavy účtů“ byla rozšířena o pole název účtu.  
 Interní doklad doplněn o možnost importu dat z externího souboru.  

Nákup / prodej 

 Funkci stav skladu k datu je nyní možno podřídit uživatelským rolím.  
 Při generování výdejky ze skladu vedeného metodou FIFO, byla upravena vazba na zdrojovou 

objednávku.  
 Posíleno kopírování střediska do dokladu výdejky. V případě rozdělení jednoho zboží na vice 

položek dokladu, se středisko nekopírovalo.  
 V okně zásob přidána další záložka obsahující pohled na položky objednávek přijatých a 

vydaných. Uzivatel tak získává kompletní pohled na to které doklady položku obsahují.  
 Našeptávač pro vyhledání firmy nyní reaguje i na zadání IČ nebo zkratky firmy (kódu).  
 Při generaci upomínek posílena vazba na vydané faktury. Na upomínaném dokladu je možnost 

zobrazit k němu vytvořené upomínky.  
 Umožněny hromadné operace nad inventurním seznamem. 
 V příjemce zboží z cizího státu přidána kontrola v případě, že je doklad z EU, ale není vyplněn 

stát určení.  

Ostatní 

 Přidána funkce OBLÍBENÉ POLOŽKY - Systém TeamOnline se za svou existenci stal poměrně 
komplexním a také rozsáhlým podnikovým řešením, což se projevuje i rozsáhlostí nabídky funkcí 
ve stromu činností. Nyní je možno zvoli si takzvané oblibené položky, tedy ty které používám 
nejčastěji a zobrazit si je jako výchozí nabídku. Práce v programu je pak mnohemm pohodlnější. 

 Program nově obsahuje hromadnou změnu stavu Workflow nad vybranými doklady bez nutnosti 
jejich otevírání do editace. 



 Dialog volby tvorby následníka a předchůdce dokladu bylo upraven tak, aby byla zmenšena 
možnost chybného výběru dokladu. (uklepnutím uživatele) Před uložením je vyžadován platný 
typ dokladu. Při otevření je volba prázdná a tu nelze uložit.  

 Našeptávač je funkce k editaci textu. Spočívá v tom, že zatímco uživatel píše text, ovládací prvek 
mu nabídne jako nápovědu možnost nebo možnosti, které odpovídají již napsané části textu, 
například existující slova či odpovídající položky databáze. Rychlost odezvy našeptávače je nyní 
řízena parametrem.  

 Třídění okna výběru následníků v objednávkách a skladu je nyní podle abecedního řazení 
sloupce POPIS.   

 Posílena funkce rezervací zboží na skladě pro odběratele. 
 Oprava chování programu při uživatelem nedokončeném kopírování dokladu.  
 Přidán parametr pro volbu sekundárního umístění tiskových šablon.  


