Allegro release 2.29 – 2.30 (21. 1. 2018 – 11.2.2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování zálohových faktur

Do účtování zálohových faktur byla přidána možnost vytvoření pokladního dokladu pro její úhradu.

Generování interních dokladů

Nová aplikace pro vytváření interních dokladů. První verze obsahuje požadavek ZT Bosko vyvedení z nedokončené výroby při uzavření projektu.

Zápočty

Do výtisku zápočtu byl doplněn sloupec se zůstatkem faktury po provedení zápočtu.

Ostatní
-

Košilka FP – do tisku košilky bylo doplněno datum splatnosti
Export příkazu ve formátu ABO – byl upraven popis platby pro MONETA banku
Účtování rozdílů ve faktuře – opraveno pro faktury zakládané ze šablony nebo pomocí otevřít
jako nový záznam
Finanční a interní doklady – při přepnutí platby v panelu dodavatel/zákazník z faktury na
zálohu byla opravena chyba, kdy se mazal vstup popis
Import společností – do nastavení předvoleb přibyla možnost omezení aktualizace
společností – pouze změnu adresy a kontaktních údajů.
Deníky – do nastavení deníku pro fakturaci byly přidány volby výchozího záhlaví faktury a
zákazu použití slev (např. pro dobropisy).
Nabídka středisek byla setříděna dle kódu střediska

Produkty
-

Do evidence produktů bylo doplněno tlačítko pro přímé zadání doplňkových informací pro
sklady

Obchodní doklady
Dodací listy
-

Do soupisu dodacích listů byla doplněna rekapitulace dle způsobu úhrady

Pokladní doklady

Do evidence pokladních dokladů byla přidána možnost platby více faktur (zaúčtovaných) na jednom
dokladu. Seznam placených faktur se tiskne v rozúčtování pokladního dokladu a jako text i na
stvrzence.

Ostatní
-

Byla opravena chyba ve fakturaci, kdy se po „uložit + nový“ se nemazala záložka ostatních
údajů
Prodejní akce byly rozšířeny o možnost definovat bonusové akce s vyšším množstvím
bonusového produktu (10+2)

Produkty
-

Bylo opraveno ukládání SUBITO produktů

Sklady
-

-

Tisk inventury byl doplněn o doplňkové informace produktu pro sklady (volitelně)
Při příjmu od dodavatele se (pokud je to nastaveno na číselné řadě a na produktu) provádí
test, zda nákupní cena odpovídá nastavenému rozsahu marže. Pokud je cena mimo rozsah, je
na to uživatel upozorněn.
Byla opravena chyba v párování příjemky s fakturou – po uložení párování se spárované
faktury znovu nenačetly
Tisk štítků skladových míst umožňuje tisk uživatelem zadaného rozsahu od – do
Tisk kontroly expirace byl rozšířen o filtr dle vztahu k produktu. Dále pak byl tisk doplněn o
dodavatele a příjemku.

Speciality zákazníků
ZT Bosko
Konfigurace vyhodnocení nedokončené ZTB

Nový program pro nastavení parametrů účtování a vyhodnocení nedokončené výroby

Výkaz zisků a ztrát projektů

Nový program - první verze tiskové sestavy vyhodnocení projektů.
Ostatní
- Do importů interních dokladů byl doplněn formát pro mzdy Raven software
- Do importů interních dokladů byl doplněno účtování režií do nedokončené výroby

Biopharm
-

Byla připravena komunikace s veterinární komorou – zasílání prodaných PET pasů
Do webshopu přibyl požadavek na svozy a dále se pokračuje v implementaci požadavků
Do nastavení skladů přibylo nastavení vyhodnocení odměn

Účetnictví BE
-

Byl upraven export přiznání DPH a dalších souvisejících přiznání – exportují se archivované
pomocí ZIP

Seznam nových aplikací
Aplikace
ZT Bosko konfigurace účtování
nedokončené výroby
Generování interních dokladů
Výkaz zisků a ztrát projektů
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