Allegro release 2.38 (26. 4. 2018 – 10. 5. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účetní výkazy 2018
-

-

-

Účetní výkazy pro rok 2018 se od 2017 liší nejen v textech na řádcích, ale především
v rozvaze byly některé řádky odstraněny a některé přidány. Bližší informace můžete čerpat
z publikace nakladatelství Sagit (http://www.sagit.cz/info/uz-vzorovy-uctovy-rozvrh-rozvahaa-vysledovka)
Nastavení nových výkazů pro vás naimportujeme. Součástí importu je rovněž možnost použít
vaše nastavení výkazů verze 2016-2017 a konvertovat je na verzi 2018. To vám umožní
využívat nové výkazy ihned bez nutnosti znovu definici přizpůsobovat vaší účetní osnově
Ve vypočtených výkazech je nyní možno editovat datum sestavení a osobu (uživatele), který
výkaz sestavil. Oba údaje se na výkazech 2018 tisknou do patičky sestavy

Účtování zálohových faktur
-

Bylo upraveno chování aplikace při změně data zaúčtování – automaticky se změní i účetní
období

Ostatní
-

-

Sestava pohyby na účtu dle středisek – do exportu do excelu byly doplněny sloupce zakázka a
projekt.
Bylo upraveno vyhodnocení filtru účtů od – do v sestavě pohyby na účtu a pohyby na účtu
dle středisek tak, aby účet do byl vyhodnocován včetně navázané analytiky (tzn. pokud
uživatel do účtu do zadá 6, vytisknou se všechny účty začínající 6).
Byla upravena chyba v dotazu na fakturu přijatou, kdy se nesprávně vyhodnocovalo
zobrazení sekce upomínek v závislosti na vaší licenci
Byla opravena chyba v definici omezení oprávnění uživatel na deníky – v aplikaci bylo možno
měnit uživatele, což způsobovalo chybu při ukládání dat
Do nastavení deníků byl přidán vstup pro nastavení akcí po uložení pokladních dokladů (tzn.
po uložení příjmového či výdajového dokladu lze nyní jej ihned zaúčtovat, případně
s dotazem). Funkčnost v pokladních dokladech bude k dispozici v dalším release

Produkty
-

Do informace o produktech byl doplněn přehled o posledních skladových místech, na kterých
se daný produkt nacházel

Obchodní doklady
Dodací listy
-

V seznamu dodacích listu se nezobrazuje ikona vyfakturovat, pokud dodací list má formu
prodejky za hotové

Ostatní
-

-

Nastavení prodejních akcí – řádky produktů nelze měnit, pokud jsou použity – přidán test na
použití slev pro typ bonusový produkt (v předchozí verzi se testovaly jen akce nová cena
nebo sleva)
Byla upravena nabídka daňových kódů v obchodních dokladech v případě registrace k DPH
v jiných zemích

-

Do aplikace pro hromadné uzavírání obchodních dokladů byla přidána podpora pro interní
objednávky

Sklady
Převodka – změna šarže
-

Pro řešení aktuálního problému – zjištění chyby v zaevidované šarži nebo datu expirace –
byla upravena skladová převodka tak, že v příjemce je možno zvolit jinou šarži, nebo zadat
novou. V podstatě tedy se převodka bude chovat v systému jako inventurní výdej a příjem ve
smyslu administrativní chyby. Aby bylo možno toto nové chování omezit, je nutné zapnout
možnost záměny šarže na každé číselné řadě, na které je to vyžadováno.

Ostatní
-

-

-

Hromadné účtování skladových dokladů – aplikace byla podstatně zrychlena a účtování
většího rozsahu dokladů nezatěžuje tolik server
Kopírování interní objednávky do skladové výdejky bylo upraveno – do výdejky se
přednastaví aktuální datum místo data objednávky
interní objednávky – nevyřízené (dashboard aplikace) byla upravena tak, že lépe pracuje
s více objednávkami stejného produktu (množství skladem se rozpočítává, dříve byly všechny
označeny jako expedovatelné). Dále bylo opraveno třídění a řazení, doplněny informace o
závozu zákazníkům a další drobné úpravy
Připravujeme možnost měnit množství na výdejce, která má relaci na obchodní doklady.
Nová funkčnost by měla řešit situaci, kdy se ve skladu nenalezne požadovaný produkt
v patřičném množství a je zapotřebí snížit množství na všech souvisejících dokladech
(výdejka, dodací list, faktura). Možnost změny bude zapnutelná (asi na číselné řadě) a bude
logovaná.
V detailu skladového dokladu byl přidán skrytý sloupec s navázanou fakturou

Speciality zákazníků
Biopharm
-

Po spuštění ostrého provozu skladů, nákupu a prodeje průběžně řešíme přicházející
požadavky
Byla připravena aplikace pro hlášení prodejů na SUKL

ZT Bosko
-

Byla připravena nová aplikace pro tisk náběhu nákladů a režií do nedokončené výroby
dle projektů

Seznam nových aplikací
Aplikace
Náběh do nedokončené výroby (ZTB)

Kontroler
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Allegro release 2.39 (10. 5. 2018 – 29. 5. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování přijatých faktur a zálohových faktur

K možnosti nastavit pro fakturu odklad placení (kompletní) přibyly možnosti nastavit pouze částečný
odklad, zadání částky k úhradě po slevě (skontu) a termín, do kterého tyto volby platí. Snížená částka
k úhradě se projeví v příkazech k úhradě a podkladech pro placení (sestava i přehledová aplikace na
dashboardu). Informace o skontu se rovněž tiskne na košilce FP.

Finanční a interní doklady

Pro řádky typu různé a různé s DPH byla přidána možnost při uložení řádku zároveň otevřít nový
stejného typu a ponechat důležité údaje vyplněny (účet, kód DPH, popis…).

Zálohové faktury

Bylo upraveno pořadí datumových vstupů v zálohových fakturách a propojen vstup datum účtování a
období – obousměrně.

Ostatní
-

-

Do přehledu chybějících čísel dokladů byl doplněn export do excelu
Kontrola přecenění faktury při platbě byla upravena – nově se přecenění nevyžaduje, pokud
na konci předchozího období byl zůstatek faktury 0. Dříve byl tento stav vyhodnocován tak,
že v novém období bylo možno provést pouze jednu platbu.
Párování faktur, zápočty… načítání dat návrhu faktur ke spárování nebo započtení bylo
optimalizováno
Seznam účtování faktur byl optimalizován

Společnosti
-

Připravujeme podporu pro řešení požadavků vyplývajících z GDPR.

Produkty
Ceníky

Do přecenění ceníků byla přidána možnost počítat ceny ze skladové nebo poslední nákupní ceny.
Výpočet byl optimalizován. Rovněž bylo upraveno rušení většího počtu vygenerovaných prodejních
cen.

Ostatní
-

Do importu produktů byl doplněn test duplicity čárových kódů

-

Do předvoleb systému přibyla možnost zapnout podporu pro vytváření inkrementálních
číselných kódů produktů. Nově zakládané produkty dostanou poté přidělen číselný kód
podobně, jako se číslují doklady.

Obchodní doklady
Pokladní doklady
-

Dle nastavení na deníku se při uložení může automaticky nebo s dotazem provést zároveň i
zaúčtování pokladního dokladu

Fakturace
-

Fakturační adresa zakonzervovaná na faktuře může být změněna i po zaúčtování faktury
Zákaz slev nastavený na deníku se nově aplikuje i na bonusové produkty

Dodací listy
-

Seznam řádků dodacích listů nyní obsahuje i sloupec hlavní dodavatel produktu
Dodací listy – prodejky - bylo opraveno nabízení těchto dodacích listů k fakturaci, nyní je není
možno vyfakturovat

Ostatní
-

Kontrola čísla dokladu nyní probíhá pouze pro nové doklady, nebo pro změněné číslo
dokladu. Tím je řešen občasný problém vznikající při změně formátu číslování.
Bylo upraveno chování obchodních aplikací při kopírování řádků s různými slevovými akcemi
Do hromadného uzavírání dokladů byla přidána volba na počet zobrazovaných záznamů
Do všech přehledů řádků dokladů byly přidány skryté sloupce cena/mj po slevách a cena za
řádek bez DPH

-

V nastavení předvoleb pro obchodní doklady byla přidána možnost vypnout testy kreditu
posplatnosti na předprodejních dokladech a na zakázkách

-

- do nastavení individuálních oprávnění přibyla možnost exportu nastavení do excelu.
Exportují se kompletní data, ne jen zobrazené sloupce v přehledu individuálních oprávnění

Sklady
Číselné řady dokladů

Do nastavení číselných řad byly přidány předvolby pro tisk průvodního skladového dokladu
(samostatná záložka).

Dále pak byla doplněna možnost povolit změnu množství na výdejce při prodeji, přičemž se změna
množství promítne i do navázaného dodacího listu a případně i do faktury (pokud není zaúčtována).

Průvodní skladový doklad
Do tisku průvodního skladového dokladu byla přidána možnost přednastavit si na číselné řadě
dokladů hlavičku (název dokladu), patičku a třídění řádků dokladu.

Převodka skladového místa
-

Do převodky přibyla možnost záměny šarže včetně vytvoření nové, pokud je tato možnost
povolena na řadě skladových dokladů. Lze ji využít jako rychlé operativní řešení inventury při
záměně šarží

Vratky dodavatelům

Na vratce dodavateli přibyla možnost si na záložku doplňující údaje doplnit číslo dobropisu. Pro snazší
vyhledání těchto dokladů je k dispozici i nová aplikace –

přehled vratek dodavateli.

Ostatní
-

Byla opravena chyba při změně formátu číslování dodacích listů navázaných na skladový
doklad
Kontrola čísla dokladu nyní probíhá pouze pro nové doklady, nebo pro změněné číslo
dokladu. Tím je řešen občasný problém vznikající při změně formátu číslování.
Upozornění na prodejní cenu mimo rozsah obchodní přirážky bylo upraveno - místo varování
(nutno odkliknout) se zobrazí pouze notifikace (vpravo dole, po několika vteřinách zmizí bez
zásahu uživatele)

-

Na rozmístění skladového dokladu – potvrzené příjemce – byl opraven nápočet volného
množství šarže na skladu

Účetnictví BE
-

Do načítání e-fff souborů přibyla možnost založení nové společnosti z dat obsažených v této
elektronické faktuře.

Speciality zákazníků
ZT Bosko
-

Byly provedeny požadované úpravy tiskových sestav

Biopharm
-

Pokračujeme v implementaci požadavků vyplývajících z provozu po zavedení Allegra

Seznam nových aplikací
Aplikace
Přehled vratek dodavateli

Kontroler
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