Allegro release 2.26 – 2.27 (14. 12. 2017 – 7. 1. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Zaokrouhlení na fakturách

Při účtování faktur byla přidána možnost pro zbývající nerozepsanou částku (typicky zaokrouhlení)
založit nový řádek do rozpisu daní a rozúčtování (odděleně) a předvyplnit na řádek i daňový kód nebo
účet pro zaokrouhlení. Účet je nastaven v parametrech účetnictví (ostatní zisk, ostatní ztráta).
Příslušný kód DPH se dohledává dle režimu dodavatele / zákazníka a nové předvolby na úrovni kódu
DPH (viz níže). Pokud není kód nastaven, nelze řádek založit a uživatel je na tento stav upozorněn.

Kódy DPH – výchozí kód pro zaokrouhlení

Nově lze pro každou kombinaci režimu DPH a volbu nákup / prodej nastavit jeden z kódů jako výchozí
pro zaokrouhlení. Tento kód je poté použit, pokud program potřebuje zaevidovat zaokrouhlení do
rozpisu DPH (např. při účtování faktury – viz výše).

Dopis dodavateli / zákazníkovi

Tisk dopisu se seznamem faktur byl upraven tak, že v případě volby jedné adresy je možno tisknout i
dopis pro společnost bez faktur nesplacených k danému datu.

Párování pohybů na účtech – přenos do nového účetního období

Pro účty, u kterých se párují pohyby v různých účetních obdobích (tzn. v uzávěrce roku mají nenulové
saldo) byla přidána možnost dodatečného přenosu nespárovaných pohybů do nového účetního
období. Otevření účetní knihy tyto pohyby nepřenáší jednotlivě, ale celkovou sumou. Pomocí tohoto
nového programu se v otevíracím období vygeneruje doklad (nebo více dokladů – pokud je
nespárovaných pohybů velké množství), ve kterém jsou nespárované pohyby zúčtovány jednotlivě.
Do popisu pohybu se doplní původní deník, doklad a případně i společnost.

Ostatní
-

-

Párování pohybů na účtech – pokud uživatel otevře existující párování, jsou v seznamu
pohybů vidět i nyní nezaúčtované pohyby, které byly součástí tohoto párování (tzn. právě
nyní s daným dokladem někdo pracuje, a proto je momentálně nezaúčtovaný).
Do parametrů účetnictví byl přidán přepínač umožňující automaticky nastavit tisk zkráceného
popisu účtování v účetních sestavách.
Tisk košilky faktury přijaté byl rozšířen o způsob úhrady a bankovní účet
Byla opravena chyba při tisku opisu kontrolního hlášení, kdy se v sekci B1 netisklo správné
DUZP. Export hlášení do XML byl v pořádku.
Vstup projekt a účetní zakázka byl upraven tak, že vyhledává nejen v čísle projektu či zakázky,
ale i v popisu a kódu hlavního zákazníka
Byl upraven vzhled aplikace „kategorie splatnosti“ – především byly rozšířeny některé vstupy
Byla opravena chyba v párování faktur – pokud uživatel místo nulové částky nechal vstup
prázdný

-

Import výpisu Multicash – byla opravena chyba v případě souboru s více výpisy a stejným
pořadovým číslem

Společnosti
-

-

Do záložky „doplňující informace“ přibyla možnost nastavení tisku obchodních dokladů
pomocí „local print“ – počet dokladů a další parametry. V dalších verzích bude toto nastavení
postupně implementováno do vlastních tisků a budeme vás o tomto informovat.
Do tooltipu společnosti byla doplněna sleva nastavená v adresáři, minimální expirace a
poznámka

Produkty
Minimální a maximální marže

Evidence produktů byla rozšířena o nastavení minimální a maximální marže. V první fázi se tento
rozsah kontroluje při nákupu od dodavatele, přičemž se porovnává cena na příjmu a cena v ceníku
označeném jako výchozí. Pokud je cena příjmu mimo zvolený rozsah, je na to uživatel upozorněn a je
na něm, jak bude dále reagovat. Test se provádí jen na číselných řadách skladových dokladů, u
kterých je tato volba explicitně zapnuta.

Informace o produktech

Do seznamu produktů v informacích o produktech byly přidány skryté sloupce „cena ceník“ a „cena
zákazník“. Pokud uživatel zvolí ve filtru konkrétního zákazníka, zobrazí se v prvním sloupci cena
z ceníku platného pro zákazníka a ve druhém cena po započítání aktuálně platných slev.

Ostatní
-

Do seznamu produktů byl přidán skrytý sloupec „čárový kód“

Obchodní doklady
Prodejní portál
-

Pokud má zákazník zvolenu sběrnou fakturaci (souhrnný daňový doklad), není volba „vystavit
fakturu“ zaškrtnuta
Byla implementována podpora pro slevové akce typu „bonusový produkt“
Vygenerované prodejní doklady mají nastaveny hlavičkové údaje dle předvoleb nastavených
na zákazníkovi (výchozí dodací adresa, způsob dopravy…)
Přidán náhled na otevřené zakázky a možnost jejich vykrývání
Na řádku produktu (skladem) je indikována platná prodejní akce včetně bonusových
produktů

-

A spousta dalších úprav a vylepšení

Ostatní
-

Do předvoleb systému přibyl přepínač odkud brát zodpovědnou osobu do obchodních
dokladů. Existují dvě možnosti – buď se bere striktně dle přihlášeného uživatele, nebo má
prioritu zodpovědná osoba definovaná u zákazníka.

Dále pak přibyla možnost omezení nabídky produktů v nákupu (objednávka…) tak, že se
v nabídce produktů budou zobrazovat pouze ty, u kterých je dodavatel v objednávce zadán
jako hlavní dodavatel, nebo v seznamu dodavatelů (tzn. grid se značením a dodací dobou).
Pokud je tato volba zaškrtnuta, lze jakýkoliv produkt přidat od objednávky jen pomocí
nástroje vyhledávání (lupa).

-

Import zakázek z webshopu na systému Shoptet byl rozšířen o podporu pro zpracování dat
více webshopů a načítání dalších potřebných údajů

Sklady
Sklady

Do nastavení výchozích hodnot skladu přibylo výchozí skladové místo pro nákup. Typicky se jedná
např. o volnou plochu, kam se dodávka složí a poté se převádí na správné místo v regálech, pozici
před vstupní kontrolou apod.

Dále pak byl doplněn přepínač, zda se ve skladu používají mobilní terminály. Některé aplikace (např.
prodejní portál) v případě použití terminálů mohou vyžadovat nebo naopak nevyžadovat zadání
některých údajů (např. pro Biopharm čísla Pet pasů).

Produkt - dodatečné skladové informace

Nový program sloužící pro nastavení dodatečných informací (textu) pro produkt a sklad,
například doporučené umístění, instrukce k uchovávání…. Tato informace se poté tiskne především
na skladové doklady.

Interní objednávky

 Nová aplikace sloužící k zadání interního požadavku na převod zásoby mezi sklady. V budoucnu
bude patrně využita i jako podklad pro vylepšený proces objednávání. Objednávku zadává sklad,
který požaduje doplnění zásoby. Volitelně může zadat i ze kterého skladu je převod požadován.
Pokud objednávka nebo řádek nemá zadán tento sklad (vstup „ze skladu“), je požadavek zobrazen ve
všech ostatních skladech a může jej vykrýt kdokoliv. Objednávky, které již nejsou relevantní, je možno
likvidovat bez ohledu na to, zda byly či nebyly dodány.

Položky interních objednávek (požaduje, zaslat)

 Nová aplikace sloužící k přehledu o vystavených interních objednávkách buď z pohledu skladu,
který objednávku vystavil, nebo z pohledu skladu, který objednávku má splnit. Kromě informací
z objednávky jsou zobrazeny i zbývající množství volitelně i čísla dokladů.

Převodka z interní objednávky

Plnění interní objednávky se realizuje v evidenci skladových dokladů. Sklad, který objednávku plní,
zadá hlavičku převodky a v nabídce „vložit řádky z“ zvolí položku interní objednávky. Poté se zobrazí
výběrové okno se seznamem nekrytých objednávek požadovaných po daném skladu (nebo po
kterémkoliv skladu). Požadavky je možno vykrývat i částečně. Po sestavení výdejky – převodky
pokračuje tok dokladů stejně, jako by se převodka děla bez interní objednávky. Po potvrzení výdejky
se na cílovém skladu vygeneruje nepotvrzený příjem a obsluha cílového skladu jej v případě potřeby
doplní (např. skladová místa) a potvrdí.

Ostatní
-

Bylo optimalizováno načítání seznamu skladových dokladů
Do přehledu stavu skladů – detailu po šaržích – byl přidán sloupec datum expirace

Účetnictví BE
-

Při importu e-fff souboru se v případě nevalidního DIČ, ve kterém chybí země, použije zemi
z adresy v souboru.

Speciality zákazníků
Biopharm
-

Pokračujeme s implementací různých speciálních dotazovacích a tiskových programů
Pracujeme na vývoji aplikací pro mobilní čtečky
Zabudovává se podpora pro VET pasy

-

Byla připravena aplikace pro načítání dat z externí fakturace
Do evidence zákazníků byl přidán vstup minimální expirace

Seznam nových aplikací
Aplikace
Produkt - dodatečné skladové informace
Interní objednávka
Položky interních objednávek (požaduje)
Položky interních objednávek (zaslat)
Import faktur
Import faktur - konfigurace

Kontroler
/ProductStockAddInf/List/
/TransferOrder/List/
/TransferOrder/AllLinesList/
/TransferOrder/AllLinesList/ + parameter
isByFrom=true
/ViolaImport/SaleInvoiceImport/
/ViolaImportSaleInvoiceConfig/List/

Allegro release 2.28 (14. 12. 2017 – 7. 1. 2018 – 21. 1. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Párování FP s příjemkou

Do účtování faktur přijatých bylo přidáno tlačítko pro vyvolání párování FP s příjemkou. Otevře se
seznam příjemek ze skladového podmenu párování, do seznamu příjemek se předvyplní filtr na
dodavatele dle faktury a ve vlastním párování je poté možno vybrat pouze faktura, ze které bylo
párování vyvoláno.

Skupiny odsouhlasovatelů KDF

Nová aplikace pro nastavení osob odsouhlasujících faktury v KDF, obzvláště pokud faktury
určitého druhu odsouhlasuje obvykle více stejných osob.

Kniha došlých faktur

Do záznamu faktury v KDF bylo přidáno tlačítko pro volbu skupiny odsouhlasovatelů. Po volbě
skupiny jsou případné již zadané osoby vymazány a nahrazeny zvolenou skupinou. Tlačítko je
neaktivní, pokud již některá zadaná osoba fakturu odsouhlasila nebo zamítla.

Ostatní
-

Byla opravena chyba při zasílání pokladního dokladu do EET, pokud se pokladní doklad
vytvářel z účetní faktury
Do formuláře přiznání DPH (v nastavení) bylo doplněno upozornění, že zakládání nových
vzorů není obvykle vhodné. Vzoru by měla odpovídat i aktualizace vlastní aplikace pro
sestavení přiznání. Vzory jsou poté distribuovány s novou verzí Allegro.

Společnosti
-

Výběr společnosti (roletka) nově vyhledává i v názvu společnosti

Produkty
Produktové informace

Do seznamu produktů byl, pokud je zvolen konkrétní zákazník, přidán sloupec s indikací aktuálně
platných slev a prodejních akcí.

Údaje kategorizace a některé další informace (normy, lékařské info…) se zobrazují v závislosti na tom,
co u každého produktu je zadáno (tzn. např. pro lékové produkty se nezobrazí vstupy pro normy).
Prodejní cena (ceníková) se zobrazuje, i pokud není zvolen zákazník. V tom případě se zjišťuje cena
z výchozího ceníku.

Obchodní doklady
Přímý tisk dokladů

Do obchodních dokladů byla přidána možnost přímého tisku na lokální tiskárnu. Využívá se při tom
možností prohlížeče, bohužel ale tato funkce je k dispozici pouze v Chrome a Firefox. Aplikace na
pozadí stáhne PDF s obchodním dokladem a otevře dialog tisku lokální aplikace pracující s PDF a
uživatel může zvolit, kterou tiskárnu použije.

Ostatní
-

-

-

Dodací listy zasílané mailem – byl přidán elektronický formát dodacího listu pro systém
POHODA
Pokladní doklady – bylo upraveno zaúčtování dokladu tak, aby se zbytečně neprováděla
kontrola údajů v dokladu. Dále pak bylo upraveno zobrazení tlačítka zaúčtovat a odúčtovat
v závislosti na tom, jaká je na deníku zvolena metoda účtování (jednotlivě, …)
Způsoby dodání – pro CZ účetnictví byl přidán vstup „standardní dopravce“, kterým so
mohou navázat vaše způsoby dopravy na dopravce obvyklé pro dodávky webshopů v ČR
(PPL, pošta do ruky…).
Import zakázek ze systému Shoptet byl rozšířen o podporu pro české obvyklé dopravce
Fakturace + dodací listy – do seznamu dokladů byl doplněn skrytý sloupec způsob úhrady
Přenesená daňová povinnost – bylo opraveno přidávání poplatků a bonusů, pokud doklad
zároveň spadá do přenesené daňové povinnosti.
Objednávky – vnucení nulové nákupní ceny do objednávky lze nově nastavit nejen na
objednávky generálně, ale i na jednotlivé řady.

Sklady
-

Import řádků skladových dokladů z excelu – pokud při importu nastanou chyby, obsahuje
chybář nově navíc popis produktu.

-

Při zadání skladového dokladu (nákup od dodavatele) pro sklad s výchozím umístěním bylo
připraveno zjednodušené zadání pro některé šaržové produkty (medicinální), kdy číslo šarže
a datum expirace se zadá přímo v pravém panelu. Následně při uložení dokladu se vytvoří
nový záznam v evidenci šarží a zároveň i detail rozložení řádku příjemky.

Speciality zákazníků
Bibloo
-

Import faktur z webshopu – upraveno chování tlačítka pro neplánovaný start importu

Biopharm
-

Pokračujeme v implementaci požadovaných vyhodnocovaných programů, prodejního portálu
a webshopu

Systém
Klávesová zkratka pro nové záznamy

Do systému byla přidána nová klávesová zkratka pro založení nových záznamů - <CTRL>+<ALT>+<N>

Ostatní
-

Vstup pro e-mailovou adresu nyní umožňuje zadání adresy s velkými písmeny.

Seznam nových aplikací
Aplikace
Skupiny odsouhlasovatelů KDF

Kontroler
/LedgerApprovalGroup/List/

