Allegro release 2.18 (30.6.2017 – 1.8.2017)
Symbol

 označuje nové aplikace

Účetnictví
Import bankovních výpisů
Importy byly rozšířeny o další formáty souborů (nejen bank):
-

-

-

Zásilkovna – csv soubor. Vyčíslené poplatky za dobírku se neúčtují. Deník, do kterého se bude
účtovat, se rozpoznává podle první sloupce csv souboru (typicky jméno e-shopu), které
zadáte jako číslo bankovního účtu v evidenci účetních deníků. Import nevyžaduje nastavení
zvláštního adresáře pro jednotlivé země (pokud k tomu zásilkovnu využíváte)
PayU – csv soubor. Vyčíslené poplatky za platbu se účtují. Deník, do kterého se bude účtovat,
se rozpoznává podle osmého sloupce csv souboru (typicky jméno e-shopu), které zadáte jako
číslo bankovního účtu v evidenci účetních deníků. Import nevyžaduje nastavení zvláštního
adresáře pro jednotlivé země (pokud k tomu PayU využíváte)
PayPal - csv soubor. Vyčíslené poplatky za platbu se účtují. Deník, do kterého se bude
účtovat, se rozpoznává podle šestnáctého sloupce csv souboru (Item title), které zadáte jako
číslo bankovního účtu v evidenci účetních deníků. Import nevyžaduje nastavení zvláštního
adresáře pro jednotlivé země (pokud k tomu PayPal využíváte)

Pravidla dekódování výpisů

Do pravidel dekódování (účtování) byl přidán filtr dle deníku (finančního) do kterého má být výpis
účtován.

Banklink – rozšířené hledání

Nastavení rozšířeného hledání při načítání bankovního výpisu (tzn. hledání čísla faktury nebo
variabilního symbolu v popisu, pokud nebylo možné jej přečíst ze strukturovaných dat) bylo rozšířeno
o možnost vynucení hledání i pokud tato data byla zjištěna. Vynucení hledání lze z důvodu rychlosti
aplikovat pouze na jeden konkrétní finanční deník. Prakticky se pomocí tohoto nového nastavení řeší
například situace, kdy zásilková služba vám zasílá vybrané dobírky položkově (1 dobírka = 1 platba),
ale váš variabilní symbol dobírky je uveden jen v popisu platby (jako variabilní symbol je použit
například identifikátor balíku v přepravě).

Ostatní
-

-

Exporty mnoha seznamů do excelu (např. účetní osnova) byly přepracovány z generického do
jednotného způsobu exportu (jen zobrazené sloupce, přeložené záhlaví…)
Při otevření nové faktury pomocí funkce „otevřít jako nový“ nebo „otevřít ze šablony“ se
provádí test, zda původní doklad neobsahuje neaktivní produkty nebo neaktivní společnost
Parametry účetnictví – test na výchozí způsob úhrady (zda vyžaduje bankovní účet) při
nastavení zjednodušených platebních dat (např. pokud Allegro provozuje účetní kancelář,
které samozřejmě neprovádí platby za svého klienta) byl upraven z neprůchozího na
upozornění.
Do řádků finančních dokladů byl doplněn sloupce „finanční pohyb“. Dále pak byla doplněna
možnost exportu do excelu.

Společnosti
Zákaz zápočtů

Do společností byla doplněna možnost neprovádět zápočty (a párování faktur) pro danou společnost.
Přepínač je k dispozici na záložce dodavatel i zákazník, ale jsou propojeny (tzn změna u dodavatele se
projeví i na zákazníkovi a obráceně).

Ostatní
-

Do importu společností (csv soubor) byly doplněny další evidované údaje.
Sleva na zákazníka nyní může mít desetinná místa
Do seznamu společností byl přidán sloupec „typ společnosti“

Obchodní doklady a fakturace
Fakturace
-

Do tisku faktury byly pro produkty se sledováním sériových čísel pro mobily doplněn tisk
IMEI1 a 2
Do seznamu faktur byl doplněn skrytý sloupec související výdejky
Tisk faktur (stimulsoft) nyní umožňuje vynutit tisk kurzu na všechny faktury v cizí měně (např.
pokud se vytištěné faktury předávají externímu účetnímu)

Dodací listy
-

Do tisku dodacího listu byly pro produkty se sledováním sériových čísel pro mobily doplněn
tisk IMEI1 a 2

Poptávky a nabídky
-

Nově lze vstavit poptávku zákazníka a nabídku i pro potenciální zákazníky. Pokud se tato
nabídka kopíruje do reálné zakázky, potenciální zákazník je automaticky změněn na zákazníka

Platby mimo účetnictví hromadně

 Nový program pro hromadné zadání plateb mimo účetnictví (fakturace, KDF). Pomocí tohoto
programu může uživatel zadat rychle více plateb přijatých i vydaných faktur, například pokud
potřebuje pořídit platby z bankovního výpisu.

Ostatní
-

-

Exporty seznamů do excelu (např. seznam faktur) byly přepracovány z generického do
jednotného způsobu exportu (jen zobrazené sloupce, přeložené záhlaví…)
Omezení prodeje – minimální prodejní cena – nově lze nastavit test minimální ceny nejen
proti ceníku minimálních cen, ale oproti ceníku definovanému na zákazníkovi. Nastavení je
k dispozici v předvolbách systému (platné generálně) a v individuálních omezeních prodeje.
Samozřejmě po nastavení tohoto omezení nelze měnit na dokladech ceník přednastavený dle
nastavení zákazníka (lze změnit nastavením oprávnění)

Do zakázek byl přidán import objednávek z webshopů provozovaných na platformě Shoptet
(www.shoptet.cz)

-

-

Při otevření nového dokladu pomocí funkce „otevřít jako nový“ se provádí test, zda původní
doklad neobsahuje neaktivní produkty nebo neaktivní společnost. Dále pak se nastaví
zodpovědná osoba dle aktuálního nastavení společnosti
Aplikace „Související produkty společností“ byla přejmenována na příhodnější „Poplatky a
bonusy“

Produkty
Nabídka produktů

Hledání produktů pomocí postupného zadání nově hledá ne jen podle začátku kódu produktu, ale i
podle začátku názvu. Dále pak do tooltipu produktu byl přidán nákupní referent produktu.

Účetní předvolby produktů

Do předvoleb bylo doplněno nastavení pro výrobu. Nově je možno při uzavření příkazu aktualizovat
cenu všech příjmů HV na příkazu a je možno nastavit, zda se cena spočte dle plánované spotřeby
materiálu a práce, nebo dle skutečné. Pokud není nic nastaveno, použije se nastavená kalkulovaná
VPC cena jako doposud.

Import produktů
Do importu produktů (csv soubor) byly doplněny další evidované údaje.

Vztah společnosti k produktu

Vztah společnosti k produktu byl přesunut z nastavení dodavatelů do samostatného gridu na
doplňujících informacích produktu

Ostatní
-

-

Tisk atestu hutní šarže – do patičky atestu bylo doplněno datum výtisku
Přepočet prodejních cen dle ceny objednávky – byla opravena chyba, pokud se jeden produkt
za zvolené období vyskytoval vícekrát. Export spočtených cen do excelu byl přepracován do
nového stylu.
Informace o produktech byly upraveny tak, aby bylo možno nastavit oprávnění k přístupu na
jednotlivé sloupce prodejních a skladových statistik
Do systému byl přidán nový typ šarže – léková. Oproti ostatním typům je u lékové šarže
povinné zadání data expirace
Produkty – prodejní ceny – bylo doplněno chybějící stránkování

Sklady
Vyhodnocení koeficientu Q hutních šarží

 Nový program – vyhodnocení koeficientu podválcování hutních šarží. Sestava navíc průměruje
podválcování za dodavatele a produkt.

Ostatní
-

Do příjemky bylo doplněno upozornění na existenci sériového čísla skladem pro zamezení
duplicit
Do seznamu skladových dokladů a řádků skladových dokladů byl doplněn export do excelu
Byla opravena chyba v přepočtu ceny v základní měně, pokud se pořizoval příjem v cizí měně
a kurz byl změněn až po pořízení dokladu

Subito
-

Do seznamu faktur byl doplněn export seznamu do excelu.

Výroba
-

Generování atestů a šarží dělených produktů bylo optimalizováno. Nyní již by mělo
doběhnout v rozumně krátkém časovém intervalu

-

Výrobní příkazy – do uzavření příkazu byl implementován přepočet cen HV na příjmu dle
nastavení účetních předvoleb produktů

Belgické účetnictví
-

Bylo upraveno načítání E-fff souborů (ekvivalent našeho ISDOC) pro soubory, které se mírně
odchylují od standardizovaného formátu nebo jsou v jiné verzi, než kterou podporujeme
Byla opravena chyba v párování (checking) s nenulovým saldem, pokud při párování
s nulovým saldem by došlo k úpravě platby ve finančním dokladu

Speciality zákazníků
-

Bibloo import faktur z webshopu – bylo opraveno načítán faktur s množstvím na řádků > 1
Bibloo import plateb z webshopu – nově podporuje i záporné platby (dobropisů)

Seznam nových aplikací
Aplikace
Vyhodnocení koeficientu Q hutních šarží
Platby mimo účetnictví hromadně
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