Allegro 1.92 release (1.3.2016 – od 2.2.2016)
Symbol  označuje nové aplikace
Účetnictví
Společnosti
Přednastavení textů obchodních dokladů bylo optimalizováno pro vyšší rychlost načítání. Byla
doplněna možnost přímého zadání textu (dříve bylo možno volit pouze předdefinované texty). Nová
možnost je vhodná v situaci, kdy text potřebný pro daného zákazníka je jedinečný (není pro jiné
zákazníky). Text se stejně jako v případě předdefinovaných vkládá do obchodních dokladů do vstupu
obvykle nazvaného „dodatečný text k vytištění“, tedy do patičky dokladu.

Omezení na počet dní splatnosti (viz předvolby systému – třetí záložka)) se nově aplikuje jen při
změně kategorie splatnosti. Tím se umožní změny ostatních údajů uživatelům, kteří nemají oprávnění
k navýšení splatnosti nad přednastavené maximum.

Zálohové faktury
Způsob práce se zálohovou fakturou se změnil. Nově mají reálné zálohové faktury (tzn. ne
nerozpoznané platby) oddělené finanční a účetní saldo. Finanční saldo je v Allegru nové a slouží
k různým dotazům a tiskům dle dodavatele či zákazníka. Zálohová faktura zde nově figuruje jako
pohledávka či závazek ve výši fakturované částky až do doby, kdy je zaplacena. Účetní saldo se pak
týká platby a následného párování, při vystavení faktury je rovno nule. Úpravy související se změnou
práce se zálohami se týkaly mnoha částí Allegra:
-

Evidence a zaúčtování faktur
Evidence a účtování finančních dokladů
Evidence a účtování ostatních účetních dokladů
Dotazy a tisky dle dodavatelů a zákazníků
Přecenění faktur na konci účetního období

Pohledávky dle prodlevy
-

Do exportu do Excelu byl doplněn variabilní symbol

Podklady pro placení
-

byla opravena chyba ve vyhodnocení volby „všechny způsoby úhrady“

Import bankovních výpisů
-

při importu byly důsledně implementovány testy na existenci účetního deníku a na jeho
nastavení. Původně některé testy byly proti evidenci bankovních účtů vlastníka.

Import účetnictví
-

do parametrů importů (záložka v parametrech účetnictví) byla přidána předvolba „netestovat
čísla dokladů“. Pokud je tato volba zapnuta, netestují se čísla importovaných dokladů proti
nastavení číslování dokladů v deníku.

Projekty
-

do projektů byla přidána volba „prodej všem zákazníkům“. Takto označený projekt se nabízí
při evidenci prodejních dokladů všem zákazníkům. Vhodné především pro vyhodnocení
obecných projektů.

Zálohové faktury
-

při evidování zálohových faktur (i ve fakturaci) se místo přednastaveného účtu dle
dodavatele či zákazníka (obvykle 311/321) přednastaví účet pro zálohy z parametrů
účetnictví (324/314).

Vstup účet
-

vstup účet byl opraven – volba pro zadání nového účtu za určitých okolností nefungovala
(typicky v evidenci rozpočtů projektů)

Účetní výkazy
-

v menu jsou nově programy pro tisk rozvahy a výsledovky. Dříve se používala společná
aplikace.

Obchodní doklady a fakturace
-

Test kreditu – byla opravena chyba ve vyhodnocení dodacích listů, kdy se neuzavřený dodací
list načítal několikrát.
Dodací listy – do seznamu dodacích listů byl doplněn skrytý sloupec se seznamem
navázaných faktur. Odkazy na faktury jsou aktivní – po kliknutí na ně se otevře záznam
faktury

-

Fakturace – do seznamu faktur byl doplněn skrytý sloupec se seznamem navázaných
dodacích listů. Odkazy jsou aktivní – po kliknutí na ně se otevře záznam dodacího listu

-

Připravujeme převod tisku obchodních dokladů do StimulSoft – začínáme tiskem faktury.
Do seznamu všech obchodních dokladů byl doplněn skrytý sloupec kategorie splatnosti

Produkty
-

Byla výrazně optimalizována rychlost načítání detailu produktu.

-

 Byla vytvořena nová aplikace pro hromadné deaktivování produktů. Produkty lze
filtrovat dle doby neaktivity (= doba kdy se nevyskytly na dokladech v obchodě nebo skladu).
V případě zobrazení všech položek je přístupný i důvod, proč není zneaktivnění možné.
Zneaktivnění samozřejmě není možné pro produkty, které se vyskytují na otevřených
dokladech.

Sklady
-

Tisk skladových dokladů – byla opravena chyba při tisku příjemky, kdy se za určitých okolností
netiskly nové dodatečné údaje – faktura a dodací list

-

Expediční příkazy – test na limit nepotvrzené zakázky byl upraven tak, že se provádí pouze při
puštění příkazu do expedice. Následné úpravy v příkazu (změny umístění,…) jsou poté
umožněny i uživatelům bez příslušného oprávnění.
Dotaz na stav skladu – byla opravena chyba, kdy dotaz nefungoval ve skladech bez použití
skladových míst.
Tisk stavu skladů – byla opravena chyba, kdy se netisknul popis položky, ale pouze její kód

-

Předvolby systému
Byla opravena chyba v rozložení vstupů na třetí záložce – obchodní doklady a prodej.

Systémové věci
-

Společnosti – implementována web-service pro přístup k datům (REST)
Dashboard – opravena chyba při výskytu určitých znaků (apostrof,…) v názvu aplikace na
dashboardu
Logování změn v záznamech – bylo přidáno sledování zneaktivnění záznamů

Allegro Licence Manager
-

přidán test na prázdné a nulové řádky v licenci
přidáno zobrazení celkové ceny za licenci
při přidání nového řádku modulu se nastaví výchozí hodnoty
spuštěn reálný provoz pro CZ

