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Finance 

 Zrychleno otevírání seznamu obecných dokladů (Obecný – Opravy/Zaúčtování).
 Obecný doklad – navráceno žluté označení nespárovaných dokladů s vazbou.
 Přehled účetních položek: 

o úprava pohledu na prvotní doklad pro ObD
o doplnění typu dokladu
o zobrazení součtů z vyfiltrovaných položek
o zobrazení účetního stavu SUAU označené položky 

 Import DD z Windomů umožňuje předběžnou kontrolu DIČ u partnerů importovaných položek a
tisk protokolu – tlačítko Kontrola DIČ. Stačí provést jednou – je společné pro oba importy.

Kontrolní hlášení:
 V řádcích oddílů upraven pomocný údaj KFA-celkem u faktur s připojenými zálohami (připojení

způsobem 2).
 Opis řádků – doplněny požadované údaje KFA-celkem a Edit.
 SNHK - při přesunu mezi A4-A5 a B2-B3 kurzor zůstává v původním oddílu.
 KH sestavené z FIN – upraveno rozmístění (A4xA5) ObD se ZNKH = 1.

Členská evidence
 Sestava CE_02KL1 byla rozšířena na výpis členů s kódy 'A','C', 'N' a nově i 'AM'.
 V automatickém rozesílání mailů na vybrané adresy v menu Zpracování byla doplněna možnost

zadávání více zasílaných souborů. Pokud vyberete více souborů, je nutné jejich názvy oddělit
znakem středník “;“. Při výběru souborů přes dialogové okno se oddělovače doplní automaticky,

Mzdy
 Sestavy-Měsíc-Pojistné – přibyla nová kontrolní sestava  MZ_ONZ Kontrolní sestava hlášení

na OSSZ.

 Po úspěšné integraci  dat  do účetnictví  –  se nakonec otvírá  sestava   Účetní  doklad se 3
ikonkami  pro  podepsání  dokladu  do  účetnictví  (vyhotovil,  zodpovídá  a  zaúčtoval).
Předpokladem podepisování  je  nutnost  mít  u  uživatele  v základním  číselníku  Práv  uživatelů
připojen oscenovaný obrázek podpisu. K podpisu je možno vyplnit do samostatného údaje heslo
– pro větší zabezpečení podpisu. Na jednotlivé ikonky se musí kliknout a zobrazí se okénko pro
zadání  případného hesla  a  kliknutím na  tlačítko  Podpis  se doklad (sestava)  ve  spodní  části
v příslušném rámečku doplní o podpis uživatele, poté se ikonka ze sestavy ztratí.

 Číselníky-Závody  –  na  záložku  Limity/volby  přibyl  nový  údaj  Měsíční  fond  prac.dnů  včetně
svátků (pro 5 denní pracovní týden). Tento údaj se plní automaticky při měsíční uzávěrce vždy
pro nový měsíc.

 Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory – nová sestava – jen dle stat. činností

 Pro Jednotu Rakovník – zahrnování hodin inventur do výpočtu přepočteného stavu 

Maloobchod

 Při importu akcí Bovys pro Novou Paku se importuje i akční nákupní cena.
 Byl aktualizován seznam kódů bank pro modul Složenky.
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