Allegro release 2.31 (11. 2. 2018 – 4. 3. 2018)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Účtování bankovních výpisů

Pokud je podkladem pro zaúčtování výpisu soubor v Banklink aplikaci, je možné pomocí nového
tlačítka otevřít detail celého souboru.

Zápočty - odmítnuté

Do zápočtů byla přidána možnost označit zápočet jako odmítnutý a tím jej vyloučit z dalšího
zpracování (zaúčtování, nápočet zůstatku pro platby…) ještě před vypršením termínu jeho platnosti.

Další texty zápočtů

Do šablon textu zápočtů byly přidány další texty sloužící např. pro instrukce pro zaplacení zbývající
částky. V textech je možno používat makra (zmíněná pod texty), přičemž dle stavu zůstatku se použije
účet a VS buď vlastníka, nebo protistrany.

Způsoby úhrady

Nastavení způsobů úhrady bylo rozšířeno o možnost označení způsobu jako prioritní a možnost
přednastavit barvu pozadí používanou například v příkazech k úhradě ke zvýraznění některých
způsobů úhrady.

Příkazy k úhradě

V evidenci příkazů k úhradě bylo provedeno větší množství vylepšení:
1. Do toolbaru přibylo tlačítko pro otevření aplikace „položky k úhradě – sumy“
2. Informace o počtu faktur k úhradě příští týden nyní indikuje i přítomnost faktur s prioritním
způsobem úhrady (tři vykřičníky)
3. Do výběru faktur byla přidána indikace, že k faktuře existuje platný zápočet nebo příkaz
k úhradě
4. Do výběru faktur byly přidány další údaje a vlastnosti
a. Sloupec způsob úhrady a podbarvení řádku dle nastavení na způsobu úhrady
b. Sloupec účet a IBAN (skrytý)
c. Zapamatování nastavení viditelnosti, pořadí a šířky sloupců
5. Číslo faktury v řádcích příkazu nyní funguje jako link na otevření detailu faktury

Položky k úhradě příští týden - částky

Aplikace byla rozšířena o:
-

Možnost nastavení libovolného období (vstup datum v toolbaru), předchozí verze
zobrazovala jen 7 dní
Podbarvení způsobu úhrady
Možnost rozkliknout řádek a zobrazit tak detail jednotlivých faktur

Podklad pro placení

Do sestavy přibyla možnost tisku rekapitulací dle způsobu úhrady.

Ostatní
-

-

Finanční a interní doklady – řádek různé s DPH – bylo upraveno zadání střediska pro účtování
základu – byl doplněn test na zadané středisko (povinné, povolené) a automaticky se
předvyplní středisko, pokud zadaný účet má povoleno jen jedno.
Přehled zápočtů – byl přidán filtr skrýt odmítnuté a zaúčtované
Seznam účtování faktur přijatých a vydaných – byly doplněny skryté sloupce země a DIČ

Společnosti
Typy společností

Evidence typu společností byla rozšířena o nastavení požadavku na odsouhlasení pro nové nebo
aktivované společnosti. Pokud je alespoň pro jeden typ nastaveno odsouhlasování, na formuláři
společnosti se zobrazí další panel (viz níže).

Odsouhlasování společností

Společnosti, které mají na typu nastaveno odsouhlasování, nově umožňují zaznamenat schválení.
Schvalování je přístupné pouze uživatelům, kteří mají oprávnění „IsCompanyApprovalEditable“.
Ostatní uživatelé pouze vidí, zda je záznam schválený, případně kdy a kým. Jako podpora pro
schvalování byla připravena aplikace „záznamy k odsouhlasení“, která je popsána níže.

Ostatní
-

Některá upozornění vztahující se k adrese (např. zaslat mailem) změněna z upozornění (které
je nutno odkliknout) na notifikace (které se zobrazí dočasně, po nějaké době zmizí a není
nutné je odkliknout)

Produkty
Typy produktů

Evidence typu produktů byla rozšířena o nastavení požadavku na odsouhlasení pro nové nebo
aktivované položky. Pokud je alespoň pro jeden typ nastaveno odsouhlasování, na formuláři
produktu se zobrazí další panel (viz níže).

Odsouhlasování produktů

Produkty, které mají na typu nastaveno odsouhlasování, nově umožňují zaznamenat schválení.
Schvalování je přístupné pouze uživatelům, kteří mají oprávnění „IsProductApprovalEditable“. Ostatní
uživatelé pouze vidí, zda je záznam schválený, případně kdy a kým.

Záznamy k odsouhlasení

Nová dashboard aplikace se seznamem produktů a společností, které vyžadují schválení.
Aplikace mimo přehled o požadavcích umožňuje přímo otevřít jednotlivé záznamy a provést
schválení.

Obchodní doklady
Fakturace
Sběrná fakturace

 Nová aplikace pro hromadné generování faktur pro zákazníky, u kterých máte nastavenu
sběrnou fakturaci. Generování faktur je možné spouštět na popředí i na pozadí (obdobně jako např.
generování upomínek). Proces vytvoří pro zákazníka 1-n faktur dle:
-

Období (pro každý kalendářní měsíc)
Měna a další důležité hlavičkové údaje faktur
Řady DL

Generování samozřejmě respektuje nastavený interval fakturace. Např. 10 dní znamená, že faktura
se vytvoří nejdříve 10 dní po vystavení prvního DL v měsíci, ale výsledná faktura bude obsahovat
všechny již vystavené DL).
Ostatní
- Tisk dodacího listu a faktury nově podporuje přednastavení třídění řádků definovatelné pro
zákazníka
- Bylo opraveno účtování zaokrouhlovacích rozdílů ve fakturaci. Chybně byl vygenerovaný
řádek označen jako needitovatelný.

-

Při ručním zadání řádků – pokud zadaný účet má povoleno jen jedno středisko, přednastaví
se automaticky

Pokladní doklady
-

Byla vylepšena práce se střediskem v účtování pokladního dokladu ve vazbě na zvolený účet
(filtrování nabídky, přednastavení jednoho střediska…)

Poptávky zákazníka

-

Byl doplněno oprávnění „IsPurOurCompanyPersonRequired“ pro nastavení vstupu referent
nákupu (na manuálních řádcích) povinného
Byl doplněn vstup nezasílat nákupci (např. pokud cena a termín je známá)
Nově lze do poptávky zadávat i neaktivní produkty (indikováno červenou barvou)

Položky poptávek k vyřízení v nákupu

Aplikace byla rozšířena o možnost filtrování více nákupních referentů. Položky, u kterých není znám
nákupní referent, se zobrazují vždy všem. Samozřejmě pak se nenabízejí řádky označené příznakem
nezasílat nákupci.
Vyřízené položky poptávek (v nákupu)

Aplikace byla rozšířena o:
-

Možnost filtrování více referentů (prodeje)
Možnost filtrování nově přidaných reakcí od dodavatele (vstup v horním toolbaru Pouze s
nabídkou dodavatele za posledních xx dní). Vyhodnocení probíhá tak, že se zobrazí řádky
poptávek (zákazníka) s reakcí za posledních xx dní, ale v detailu reakcí dodavatelů jsou
zobrazeny všechny poptávky (tzn. i ty, u kterých byla reakce dodavatele zadána dříve). Nově
přidané reakce jsou podbarveny zeleně.

-

Možnost přímého otevření nové nabídky

Poptávky u dodavatele - nabídky

Aplikace pro zadání reakce dodavatele na poptávku byla rozšířena o možnost filtrovat více
zodpovědných osob a o příznak že dodavatel poptávaný produkt nedodává. Tato informace je
samozřejmě následně zobrazena v aplikaci vyřízené položky poptávek (v nákupu)

Objednávky
-

Pomocí oprávnění „IsPurOrderDeliveryWayRequired“ lze nastavit vstup způsob dodání
povinný.

Návrh objednávky

Nová aplikace sloužící k vyhodnocení obrátky a vygenerování objednávky dodavateli.
Avíza nakládky
-

Do seznamu avíz byly přidány sloupce související doprava a související avíza příjmu

Individuální omezení prodeje

Do nastavení individuálních omezení byla přidána možnost povolit bonusy a poplatky vždy
editovatelné (pro zákazníka či uživatele). Rovněž lze toto povolení přiřadit generálně pomocí
oprávnění „IsAllRelatedProductByCompanyEditable“.

Analýza slev odběratelů

 Nová aplikace pro sledování slev použitých při vystavení prodejních dokladů. Pro jednotlivé
zákazníky aplikace zobrazí nastavenou základní slevu, slevy dle typu produktů (indikováno ikonou ve
sloupci typová sleva, detail jednotlivých slev se otevře v okně) a podobně i slevové akce platné
k zadanému datu.

Ostatní
-

Při otevření prodejních dokladů pomocí „otevřít jako nový“ se program dotáže uživatele, zda
má do dokladu načíst aktuálně platné prodejní ceny (a prodejní akce), nebo zda ponechat

původní hodnoty.

Sklady
Návrh interní objednávky převodu

Nová aplikace sloužící k vyhodnocení obrátky a vygenerování objednávky na převod z jiného
skladu.

Výdejka – převodka z interní objednávky

Při vkládání řádků interní objednávky do převodky byly přidán sloupec volné skladem a přednavržené
množství k převodu respektuje volné množství. Dále pak pokud se sledují na produktu šarže nebo
sériová čísla nebo se na skladu používají skladová místa, přednavrhne se rozvržení řádku výdejky dle
potřeby. Pro lékové šarže se rovněž respektuje minimální lhůta expirace na cílovém skladu.

Generátor skladových míst

Nastavení skladu byla přidána možnost vytvořit skladová místa hromadně a zároveň je vložit i do
skladové cesty. Označení se skládá z kódu regálu, čísla police (0-99) a čísla přihrádky (0-99).

Kontrola expirace šarží

Sestava byla rozšířena o možnost filtrovat dle referenta nákupu u dodavatele. Dále pak pro zásobu
naskladněnou pomocí inventurních dokladů, kde nelze dohledat konkrétního dodavatele
(naskladněno není příjemkou od dodavatele), se jako dodavatel použije hlavní dodavatel produktu.

Ostatní
-

Chybová zpráva testu minimální a maximální marže při potvrzení nákupu od dodavatele nově
obsahuje i link pro otevření detailu produktu.
Párování FP s příjemkou – pokud je párování vyvoláno ze účtování faktury přijaté, snaží se
program předvyplnit nový řádek párování údaji z faktury (faktura, účet, částka) automaticky.
Požadavky na interní převod – do aplikace byla implementována historie záznamů

Speciality zákazníků
Favex
-

Poplatky a bonusy – poplatek za atest se v případě dělených produktů generuje pouze pro
materiál
Poplatky a bonusy – bylo upraveno DPH nových řádků poplatků pro případ, kdy u zákazníka je
nastaven vždy prodej v režimu přenesené daňové povinnosti (PDP)
Poplatky a bonusy – u needitovatelných řádků poplatků nelze editovat i cenu

ZT Bosko
-

Byly upraveny konfigurace a kalkulace nedokončené a režií projektů dle dodatečných
požadavků a dokončen tisk výkazu zisků a ztrát projektu

Biopharm
Párování příjemek BIO

 Nová aplikace pro párování přijatých faktur (Allegro) a příjemek (Sagax)
Přehled párování faktur BIO

 Nová aplikace pro přehled o párování přijatých faktur (Allegro) a příjemek (Sagax)

Deník bank - speciální

 Nová aplikace pro tisk výpisů platebních terminálů. Mimo tuto novou aplikaci bylo rovněž
upraveno načítání výpisů terminálů (datum, poplatky…)

Ostatní
-

Pokračujeme v implementaci speciálních dotazovacích programů a webshopu
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