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Finance
 Účtovací předpisy – upraven tisk předpisů (vybraných položek nebo všech) podle nastavení

seznamu (pouze aktivní / i neaktivní).  Stejně upraveno i v seznamu platebních kalendářů.
 Splátkový kalendář - Pohledávky – Generování faktur: 
a) Ošetřeno generování čísla daňového dokladu podle zadání v pásmech dokladů (DD=INTCFA,

DD=VSYMB) a dle zadání platebního kalendáře (pokud se jedná o daňový doklad a není zadáno
konkrétní číslo DD).

b) Program upozorní na duplicitu čísla DD v rámci roku. Informaci je možno potvrdit či generování
ukončit.

 Faktury – připojení záloh – ošetřeno připojování PFa, způsob připojení č. 2.
 Banka – nová možnost vyhledání platby podle specifického symbolu (SSYM) na stávajícím okně

pro vyhledání podle VSYMB.
 Obecný doklad –  import skladových dokladů z GS5 -  nově se do údaje „Osobní účet“ naplní

číselný kód z uživatelského označení druhu pohybu (DOCSERIES_CODE). 
 Obecný doklad – menu Import platebních karet – Prohlížení platebních transakcí, je na klapce

Tiskárna nová sestava Opis transakcí (Avízo z ČSOB).

Členská evidence 
 Na záložce Termíny je nyní vypisován i údaj Poznámka a je možné jej modifikovat.
 Byla upravena sestava CE_103ZL.
 Byla vytvořena další  verze sestavy CE_02TA, (vycházející ze CE_02ZOK),  která je doplněná

o vypořádací podíl a datum jeho vyplacení.
 Byla  vytvořena  nová  kontrolní  sestava  CE_107TA,  která  vypisuje  členy  se  stejným  datem

narození a kontroluje  další  identifikační  údaje,  tak aby byli  vypsáni  členové, kteří  mohou být
v evidenci zapsáni dvakrát.

 

Přímé dodávky
 Nad prohlížečem pohybů přibyla sestava Rozpracované faktury. Sestava se omezuje stejným 

filtrem, jako na prohlížeči. Pro správné rozdělování do jednotlivých součtových sloupků je nutné 
se domluvit s autory projektu. V současnosti je sestava připravena pro COOP Rakovník.

 Pro COOP Rakovník je zajištěno, aby se po importu přímé dodávky od dodavatelů přejmenovala 
koncovka souboru (např. z .txt na ._txt). 

 

Maloobchod
 Pro COOP Velké Meziříčí byl sjednocen tvar cenovek s cenovkami tištěními pod programem 

Poska.
 Na sestavu opisu zákazníků přibyl údaj Dat. registrace.
 V sestavách Stavy zásob po registrech byl zvýrazněn údaj Superr.
 Pro Novou Paku byla upravena sestava nedodržených cen.
 Pro COOP Novou paku bylo upraveno dohledávání v historii cen při přecenění DL pouze po datum 

inventury.
 Pro COOP Kamenice nad Lipou byl upraven algoritmus počítání spotřebitelské ceny 

v předzásobeních pro VO Dačice na návratové ceny z budoucí akce.
 Pro COOP Kamenice nad Lipou je u ZDL upraven výpočet prodejních cen pro zatěžovanou 

prodejnu podle požadavků Kamenice. Navíc je omezena kontrola historie cen na posledních 180 
dní zpětně.



Mzdy
 Číselníky-Matrice-Vzdělání –  přidána  kontrola  vyplnění  nového  30znakového  kódu  Obor

vzdělání. Jeho vyplnění se kontroluje i v programu pro tvorbu statistických dat (ISPV).
 Číselníky-Matrice –  při  zadání  nového člověka  do matrice se provádí  kontrola,  zda  zadané

rodné číslo již není uloženo v matrici u jiného zaměstnance s jiným osobním číslem. Pokud se
takové najde, vypíše se o tom zpráva na obrazovku.

 NEMPRI.XML  -  opravena tvorba souboru (VylDnyCelkem,ZapočpříjemCelkem) – pokud jsou
nulové, musí v souboru 0 být (na rozdíl od Příjmu ze zam. malého rozsahu)

 Sestava  Potvrzení  zaměstnavatele  pro  účely  posouzení  nároku  na  podporu
v nezaměstnanosti – opraven tisk (přelézání textu na novou stránku) a označování posledních 3
způsobů  ukončení  zaměstnání,  kdy  se  při  zaškrtnutí  jednoho  z nich  označily  všechny  3
současně.

 Pro COOP HB –  úprava výpočtu fondu PD s využitím měsíčních fondů ve dnech ze závodové
věty (*8hod=přepočet na hodiny, /počet měsíců vybraného období=průměrný fond PD za měsíc)
a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.

 Pro COOP PLASY - příspěvek zaměstnavatele pro indiv.penzijní pojištění (srážku 96)  - platební
údaje pro příspěvek zaměstnavatele se zadají do nové srážky 96 s nulovou výší  a program si je
odtud vezme.  Takto chceme do budoucna, aby program fungoval pro všechny uživatele,
neboť teď se platební údaje berou od bank.účtu penz.fondu. Pokud je u daného fondu 1 člověk,
tak je to dobrý, ale pokud jich je víc, pak se toto musí řešit zadáváním dalších fondů do číselníku
se svým bank.účtem, u kterého se zadají jiné platební symboly. 
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