
Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu 2.6.2017 

 

Účetnictví 
• Přidána tvorba kontrolního hlášení dle Slovenské a Polské legislativy (generování 

XML formátů Kontrolního výkazu SK, Jednolity Plik Kontrolny PL) 

• V Souhrnném hlášení došlo k náhradě kódu státu pro Řecko GR na EL. Chybu 

vyhodnotil portál a bylo potřeba jí upravit ručně. Nyní se generuje pod správným 

kódem.  

• Přidána funkce Pracovní datum. V hlavní liště aplikace je nyní možnost nastavit 

datum, který bude po dobu přihlášení do aplikace, nebo jeho změny, vyplňován do 

účetních dokladů. Tuto funkci ocení nejen účetní společnosti, které pořizují doklady 

zpětně a aktuální datum prakticky nepoužijí.  

• Hromadné pořizování položek vydaných faktur a prodejních objednávek. S touto 

metodou jsme přišli závěrem loňského roku v modulu nákupní objednávky a 

pokladna. Osvědčila se a nyní byla rozšířena i do vydaných faktur a objednávek. 

Jedná se o jednoduché vybírání položek z ceníku bez pracného zadávání položek. U 

položek v ceníku jen doplníte počet jednotek a následně hromadně promítnete do 

dokladu. (add modul není součástí standardní licence) 

• Přidán nový parametr pro hlídání nákupní ceny v objednávkách vydaných a 

skladových příjemkách. Pokud je cena nákupní rozdílná o x %, program na to 

uživatele upozorní varovnou hláškou a zobrazí cenu, za kterou byla sortiment pořízen 

v předchozím nákupu.  

(jméno parametru: lng_TO_KATALOG_PRODUKTU_CENA_NAKUP_ROZDIL_PROCENTO) 

• Při tvorbě následníka typu skladová výdejka, je nyní zobrazen kromě hodnot již 

realizováno a zbývá realizovat i takzvaný předpokládaný stav zásob. Ten je vypočten 

z aktuálního stavu skladu a rezervovaného zboží.  

• Možnost dodatečně přidat měrnou jednotku na položku katalogu s automatickým 

doplněním do skladových dokladů.  V případě, když bylo u zboží v katalogu použito 

více přepočtových jednotek (například nakupuji na Kg, prodávám na m), bylo dříve 

dodatečné doplnění základní jednotky zakázáno. 

Ostatní 
• Integrovaný vývojářský nástroj pro tvorbu vlastních agend  – TeamOnline ELI (add 

modul není součástí standardní licence) 

• Uživatelská tlačítka – možnost přidání definovaného uživatelského tlačítka do 

nástrojové lišty na formuláři. (Příklad použití – na skladové příjemce chce uživatel 

přes tlačítko vidět všechny nevyřízené objednávky ve stavu Objednáno, které mají 

položky obsažené na této příjemce s možností ihned vyskladnit a vyfakturovat). (add 

modul není součástí standardní licence) 

• Podpora dalších jazykových mutací. 

• V hlavním okně aplikace pravý pruh Navštívené byl upraven tak, aby na monitoru s 

poměrem 4:3 zabíral místo úsporněji. V pruhu se zobrazují funkce, které uživatel 

naposledy otevřel.  

• Posíleno logování změn v dokladech v případech, kdy uživatel změnil na dokladech 

stav workflow přes pravé tlačítko myši. 

http://dokumentace.teamonline.cz/nastaveni/administrace/parametry-aplikace

