Novinky systému Signys - verze 7.0
Všeobecné
Globální parametry - Cílová země (1632)
V globálních parametrech byl rozšířen seznam cílových zemí. Původně zde byly jen Česká republika a Slovenská republika. Nově zde jsou
Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko.
Přerezervace objednaného zboží - ze zásobníku rezervací (1632)
Na objednávce přijaté s vazbou na sklad přibyla nová funkce - přerezervace. Pokud se zboží předrezervovává, tedy vytváří se fiktivní
objednávky na vlastní firmu, je možné ji nyní definovat v globálních parametrech. Při spuštění přerezervace nad objednávkou zákazníka pak
dochází k přesunu rezervací z objednávek definované firmy.
Pro používání funkce je potřeba licence.
Bulharská lokalizace (1646)
Bulharská lokalizace - další moduly byly přeloženy (např. adresář).
Rozšíření polí ULICE a MĚSTO na 60 znaků v hlavičkách dokladů (1646)
Došlo k rozšíření polí v hlavičkách dokladů - ULICE a MĚSTO - na 60 znaků.
Nastavení příznaku tisku (1657)
Po provedení tisku se příznak tisku na dokladu zobrazí ihned po dokončení tisku = není potřeba refresh dokladu.
Import kurzovního lístku ECB (1657)
Do systému byl zapracován import kurzovního lístku pro země eurozóny - z Evropské centrální banky.
Aby import správně fungoval, je nutné:
1. V číselníku kódů zemí nastavit, které měny se importují a doplnit nový sloupech "Měna - množství" pro správný přepočet - např. pro CZK
nebo NOK je vhodné zadat 100, pro JPY či RUB hodnotu 1.000, pro HUF hodnotu 10.000.
2. V globálních konfiguračních parametrech zapnout na oddílu "Systémové parametry a možnosti" u pole "Typ importu" metodu "ECB Evropská centrální banka".
Nová podoba hlavního menu (1659)
Došlo k přepracování hlavního menu - zcela nová podoba úvodní obrazovky IS Signys.
Po provedení aktualizace se systém sám přepne do nové podoby.
Ruční nastavení se provádí přes hlavní menu systému, nabídka Nástroje - Možnosti systému - Nastavení aktualizace systému.
Zde položka "Hlavní menu systému":
- Rozšířené menu = nová podoba menu,
- Standardní menu = klasické menu,
- Mobilní terminál = nastavení pro mobilní aplikaci.
Nová podoba kalendáře (1660)
Přepracován kalendář (dostupný v manažerském deníku, ve výrobních příkazech, v zakázkách).
Uživatelsky přívětivější prostředí, novinkou je posun a zobrazení vybraného období v záhlaví kalendáře.
Nový modul - Notifikace (1660)
V systému začala práce na novém modulu - Notifikace,
Modul je plánován pro práci s úkoly - k jednotlivým partnerům a uživatelům, zadávat termíny od-do, kdy mají být úkoly splněny, co je jejich
obsahem atd.
Opravy
- Kopírování aliasů (1627)
Oprava vytvoření kopie aliasu (přístupu k databázi). V předchozí verzi se nevytvořila (došlo k přepisu zdrojového aliasu).
- Oprava vyhledávání podle přesného data (1647)
Při vyhledávání podle přesného data = "od - do" byl ten samý údaj, se nezobrazily žádné doklady. Opraveno.

Adresář
Import čísla popisného (1634)
Do importu / aktualizace partnerů ze souboru CSV přidáno pole Číslo popisné.
Rozšíření kontaktu partnera (1641)
Rozšíření kontaktu partnera o další údaje. Nově přidána sekce "Internetový obchod - registrace". Je potřeba na stanici provést roztažení
okna, aby byly k dispozici dolní záložky jako např. Elektronické adresy.
Další rozšíření kontaktu partnera (1642)
Další rozšíření kontaktu partnera o další údaje. Přidána sekce Autorizace, Souhlasy a další.
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Rozšíření polí ULICE a MĚSTO na 60 znaků (1646)
Došlo k rozšíření polí na kartě partnera - ULICE a MĚSTO - na 60 znaků.
Domény partnera (1650)
Na kartu partnera přidána nová evidence Domény partnera.
Skupinové nastavení parametrů partnerů (1657)
Do skupinových nastavení parametrů partnerů přidány další volby - Příznak kredit a Volný kredit.
Hromadné smazání specifických slev partnera (1658)
V adresáři lze nově vyfiltrovaným partnerům smazat všechny specifické slevy. Funkce byla přidána do skupinových nastavení parametrů
partnerů.
Opravy
- Filtrování partnera dle údajů evidence rozvozů (1642)
Oprava ve výběrových kritériích v části pro evidenci rozvozů. Pole "Kód trasy" bylo navázáno na špatný číselník, pole "Kód bedny" nemělo vazbu na číselník.

Banka
Popis na automatickém kurzovém rozdílu (1623)
Na automatickém kurzovém rozdílu nabízeným bankou při dohledání úhrady v cizí měně se nově do popisu uvádí "Zúčtování kurzového
rozdílu".

Ceník
Dávkové nastavení příznaku pro e-shop - Typ ceny (1625)
Do dávkového nastavení v ceníku přibyla možnost nastavení příznaku pro e-shop - Typ ceny.
Rozšíření druhů artiklů o pole "Referent" (1633)
Tabulka druhů artiklu byla rozšířena o pole "Referent".
Odběratelé artiklu - filtrování (1633)
V modulu Odběratelé artiklu (v hlavním okně menu Moduly / Odběratelé artiklu) přidány údaje do výběrových kritérií. Jednak údaje artiklu,
ale hlavně zboží odběratele.
Sady - konstantní počet (1634)
Na položce sady je možné nastavit příznak "Konstantní počet" - pokud se s takovou položkou pracuje, je do dokladu vždy vložena s počtem
zde na sadě uvedeným, nenásobí se počtem nadřazené karty, ke které položka jako sada patří.
Import artiklů - vybraný dodavatel (1639)
Pokud je v možnostech importu vybrán dodavatel (po stisku tlačítka Možnosti první pole na záložce Dodavatel), nově nenastavuje prioritu
na dodavateli artiklu. Tu je potřeba řešit přes importní položku "Dodavatel - priorita".
Import artiklů - klíčová položka Číslo alternativní (1639)
Mezi klíčové položky pro import / aktualizaci artiklů přidáno Číslo alternativní.
Filtrování dle e-obchodů 11-20 (1649)
Do výběrových kritérií příznaků nastavení pro e-obchod přidány podmínky pro e-obchody 11-20.
Import artiklů z CSV - kód EOD (1651)
Do importu artiklů z CSV souboru přidán kód EOD.
Rychlé hledání při práci s alternativními čárovými kódy (1652)
Provedena optimalizace rychlého hledání při práci s alternativními čárovými kódy.
Parametry artiklu - výběr hodnoty z číselníku (1653)
Parametry artiklu je nově možné zadávat výběrem hodnot z číselníku.
Použití je vhodné pro řetězcové hodnoty, není pak nutné řetězcovou hodnotu zadávat ručně, ale vybrat z katalogu hodnot.
Pro každý parametr se zadává individuální katalog hodnot.
Katalog je možné naplnit na již existujícím parametru přes tlačítko "Hodnoty" (nelze u nově zadaného parametru) nebo při výběru hodnot.
Navíc je v globálních parametrech firmy možné ve větvi "Ceník" v položce "Katalog parametrů artiklu" zapnout povinný výběr z katalogu - u
řetězcových hodnot pak není možné zadat parametr artiklu ručně, ale pouze výběrem z katalogu hodnot.
Kontrola duplicity prioritních dodavatelů artiklu (1656)
Zavedena kontrola duplicity prioritních dodavatelů artiklu.
Opravy
- Kopie ceníkové karty - příznak Internet (1628)
Oprava kopírování příznaku "Internetový obchod" během tvorby nové ceníkové karty kopírováním jiné. Příznak se nekopíroval, i když nebylo nastaveno, že
se nemá kopírovat.
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- Náhrady (1630)
Oprava zobrazení náhrad na ceníkové kartě. V předchozí verzi je nebylo možné zobrazit.
- Typ ceny - zobrazení hodnoty (1642)
Oprava zobrazení hodnoty v poli Typ ceny (na záložce Internetový obchod). Nově je správně výchozí hodnota Cena dostupná, kterou je možné přepnout na
hodnotu Cena na vyžádání.
- Alternativní názvy (1644)
Oprava zobrazení alternativních názvů parametrů artiklů a stromového členění.
- Informace o artiklu (SEO) (1649)
Provedena oprava v zobrazení informací o artiklu (SEO). V předchozí verzi nebylo možné tyto údaje zobrazit.
- Hromadné odstranění parametrů artiklu (1649)
Opravena funkce hromadného odstranění parametrů artiklu.
- Hledání v ceníku podle údaje "Dostupnost - dny" (1656)
Hledání v ceníku bylo rozšířeno o filtrování podle údaje "Dostupnost - dny".

EDI
Export dodacího listu vydaného - EAN fakturačního místa (1625)
V exportu dodacího listu vydaného do EDI je nyní možné naplnit i EAN fakturačního místa. Plní se stejný údaj jako pro EAN daňové adresy.
Funkci je nutné zapnout (při exportu do EDI přes tlačítko "Konfigurace EDI").
Export dodacího listu vydaného - formát 1.1.0 (1626)
V exportu dodacího listu vydaného do EDI je nyní možné nastavit formát 1.1.0 - obsahující SSCC kódy na položkách.
Formát se přepíná při exportu do EDI přes tlačítko "Konfigurace EDI".
Export dodacího listu vydaného - automatický výběr formátu 1.1.0 nebo 1.0.6 (1627)
Při exportu DLV je možné nechat systém automaticky vybrat formát 1.1.0 nebo 1.0.6 - podle toho, zda jsou na položkách zadané SSCC
kódy.
Formát se přepíná při exportu do EDI přes tlačítko "Konfigurace EDI".
Datumová pole Odjezd dodávky a Očekávané datum (1638)
Na dodací list vydaný přidána nová datumová pole Odjezd dodávky a Očekávané datum. Oba údaje se přenáší do EDI souboru.

EET
Opravy
- Automatické odeslání pokladního dokladu do EET a automatický tisk (1625)
Automatické odeslání pokladního dokladu do EET při uložení proběhlo až po automatickém tisku pokladního dokladu - tzn. na tisku nebyly náležitosti pro
EET.
Upraveno - nyní nejdříve proběhne odeslání do EET a až poté tisk dokladu.

Hromadný výdej
Limitní výdej - kontrola minimálního stavu (1629)
V parametrech hromadného výdeje lze nově nastavit, aby se limitní (poměrový) výdej prováděl pouze v případě, že je na kartě
nedostatečné množství = probíhá kontrola na stav na kartě. Pokud je dostatečný, poměrový výdej neproběhne. Samozřejmě to má smysl
jen v případě, že je v parametrech hromadného výdeje limitní výdej nastaven a že jsou limity nastaveny na ceníkových kartách.
Limitní výdej - změna celého procesu (1631)
Významným způsobem přepracováno chování hromadného výdeje při používání poměrového (limitního) výdeje.
Zrychlení hromadného výdeje (1635)
Proběhla optimalizace hromadného výdeje. Změnilo se vyhodnocování stavu skladové karty, což přispělo k rychlejšímu průběhu
hromadného výdeje.
Opravy
- Odeslání e-mailů z hromadného výdeje (1623)
Optimalizace dávkového tisku/mailování z hromadného výdeje (z vytvořených výdejek a faktur).
- Optimalizace průběhu hromadného výdeje (1636)
Proběhla další optimalizace hromadného výdeje. Jednak byl optimalizován průběh při limitním výdeji = minimalizován počet průchodů. Dále opraveno
chování výdeje informačních položek (např. dopravné), což byla chyba z předchozí verze.
- Optimalizace průběhu hromadného výdeje - poměrový výdej (1640)
Proběhla optimalizace průběhu hromadného výdeje při nastaveném poměrovém výdeji.
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Internetový obchod
Hodnocení artiklů - přidán sloupec Pořízeno (1628)
Na seznam záznamů v modulu hodnocení artiklů přidán sloupec Pořízeno.
Komentáře - přidány sloupce (1628)
Na seznam záznamů v modulu Komentáře přidány sloupce Pořízeno a Předmět.
Rozšíření konfigurace evidenčních řad (1641)
Rozšíření konfigurace evidenčních řad převod internetových objednávek z e-obchodů 11-20. Konfigurační okno má nově dvě záložky
(e-obchody 1-10 a 11-20).
Konfigurace hromadného převodu objednávek - příznak exportu (1645)
Do konfigurace hromadného převodu objednávek přibyla možnost nastavit vytvořeným objednávkám přijatým příznak exportu.
Import objednávek - označení příznakem pro hromadný převod (1657)
Do konfigurace pro import internetových objednávek verze 1 (z CSV souborů) přidána volba pro nastavení příznaku pro následný hromadný
převod do objednávek přijatých s vazbou na sklad.
Opravy
- TOP 10 - výběr e-obchodu (1627)
Oprava výběru e-obchodu v evidenci TOP 10. Původně nešlo e-obchod vůbec vybrat.
- Převod internetové objednávky - typ výdeje (1648)
Provedena oprava práce s typem výdeje při převodu internetové objednávky.
- Hledání recenzí podle e-shopů (1648)
Při vyhledávání recenzí podle e-shopů se dalo vybrat pouze z prvních 5 eshopů. Opraveno - přidán výběr pro e-shop 6 - 20.
- Hromadný převod objednávek verze 2 (1650)
Provedena oprava plnění partnera na objednávky přijaté při hromadném převodu internetových objednávek verze 2.
- Nastavení ID obchodu na kartě partnera (1651)
Provedena oprava v nastavení ID obchodu na kartě partnera. V předchozí verzi nebylo možné okno s e-obchody zobrazit.
- Import objednávek z CSV souborů - vazba na ostrého partnera (1656)
Optimalizace tvorby internetových objednávek verze 1 při importu z CSV souborů. Pokud internetový partner navázán na ostrého, jeho údaj se nově též do
internetové objednávky vloží.

Majetek
Opravy
- Tisk údajů o zařazení a vyřazení, odkaz na doklad (1656)
V seznamu pohybů majetku byly v tisku dostupné údaje, které se ale z karty a pohybu neplnily a netiskly: způsob pořízení a vyřazení, odkaz na doklad.
Opraveno.

Nabídky
Volitelný přepočet prodejních cen u položek (1633)
Na nabídkách je možné vybrat položky (CTRL+mezerník nebo menu Doklad - Označení položky), které pak nebudou přepočítány přes funkci
Doklad - Přepočet cen.
Vybrané položky jsou označeny "křížkem" - poslední sloupec v seznamu položek, je vhodné si ho posunout dopředu.
Označení je pouze dočasné a pouze pro přepočet - při znovu načtení nabídky (ALT+R) označení zmizí.
Termín kontaktu (1638)
Na nabídku přidáno nové datumové pole Kontakt. Pokud je vyplněno starším datem (než je aktuální), je pole červeně podbarvené.

Objednávky přijaté
Objednání expirace (šarže) (1624)
Na položku objednávky přijaté lze zadat expiraci (šarži) výběrem z existujících expirací (šarží). Při výdeji je pak tato expirace automaticky
použita.
Důležité - nejedná se o rezervaci expirace (šarže), takže ji lze vydat jiným výdejem. Pak se při výdeji z této objednávky nabídne jiná expirace
(šarže) dle standardního chování.
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Volitelný přepočet prodejních cen u položek (1633)
Na objednávkách přijatých je možné vybrat položky (CTRL+mezerník nebo menu Doklad - Označení položky), které pak nebudou
přepočítány přes funkci Doklad - Přepočet cen.
Vybrané položky jsou označeny "křížkem" - poslední sloupec v seznamu položek, je vhodné si ho posunout dopředu.
Označení je pouze dočasné a pouze pro přepočet - při znovu načtení objednávky (ALT+R) označení zmizí.
Přepočet cen - příznak zachování ceny (1653)
Upravena funkce přepočtu cen na položkách objednávky přijaté. Pokud se funkce použije a položky nemají příznak zachování ceny, tak se
nově na přepočtených položkách příznak nastaví.
Rezervace na skladě - částky za nedodané zboží (1656)
Do analýzy "Rezervace na skladě" přidány do součtového panelu částky za nedodané množství. Pro zobrazení nových údajů je nutné
provést zvětšení tohoto součtového panelu na výšku.
Rozdělení objednávky (1657)
Při použití funkce přesunu objednávky přijaté je možné před zahájením označit položky, které se na nový doklad nebudou přenášet. Při
výběru tvorby nové objednávky do stejné řady/subřady se vlastně jedná o rozdělení objednávky. Jedná se o funkci, která je na dokladu v
menu Soubor / Kopíruj objednávku.
Označení položek (které zůstanou na zdrojové objednávce) se provádí stiskem Ctrl+mezerník. Taková položka je na seznamu označena
ikonou (křížek - jako pro smazané záznamy). Doporučuje se si tento sloupec posunout dopředu, aby uživatel při použití viděl, které položky
si označil.
Opravy
- Tvorba z nabídky - daňová adresa (1625)
Opraveno plnění daňové adresy při tvorbě objednávky přijaté s vazbou na sklad z nabídky. Původně se daňová adresa neplnila.
- Hromadné nastavení dopravy (1625)
Oprava hromadného nastavení dopravy na objednávkách. Původně nebylo možné v 64-bitové verzi provést.
- Tvorba z nabídky - plnění typu partnera (1633)
Oprava tvorby objednávky přijaté s vazbou na sklad z nabídky coby navazujícího dokladu (pomocí Ctrl+E). Původně se na objednávce neplnil typ výdeje
zadaný na partnerovi.
- Optimalizace přerezervace (1637)
Proběhla optimalizace přerezervace na objednávce přijaté (ze zásobníku rezervací). Byl ošetřen stav, kdy je daná položky na více objednávkách partnera
určeného pro zásobník rezervací.
- Kódy provizí (1656)
Provedena oprava práce s kódy provizí v objednávce přijaté.
- Rozdělení objednávky - oprava kontroly na licenci (1658)
Oprava kontroly na licenci při použití funkce. Chybně byla požadována licence, která s funkcí nesouvisí.

Objednávky vydané
Vkládání cen na objednávku - ceny urgent (1656)
V nastavení plnění cen na objednávku vydanou (ruční tvorba objednávky) přidána možnost nastavit přenos "urgent" cen z dodavatele
artiklu.
Opravy
- Hromadné generování objednávek vydaných - valutové ceny (1625)
Opraveno plnění nákupních cen na položky hromadně generovaných objednávek vydaných. Oprava byla provedena v tvorbě objednávek v cizí měně.
Valutové částky se původně vkládaly do tuzemských hodnot a valutové hodnoty nebyly na položkách plněny.

Odeslané zásilky
Export dat pro DPD (1633)
Upraven export dat pro DPD. Přepravce vyžaduje, aby u dobírkových dat měly všechny řádky uvedenou měnu. Původně byla vyžadována
jen na řádku s dobírkovou částkou.
Doprava - Paletové štítky (1638)
Na dopravu (katalog doprav) přidána možnost nastavit dokladovou řadu odeslaných zásilek pro tvorbu paletových štítků. Pokud se na
dodacím listu vybere jako typ navazujícího dokladu "Odeslaná zásilka - Paletové štítky", bude se vytvářet do nastavené řady/subřady.
Pokud je tedy nastaveno na dopravě, do jaké řady se odeslané zásilky tvoří, tak tento typ navazujícího dokladu vytvoří zásilku do řady
určené pro paletové štítky.
Přepravní služba GLS (1646)
Práce na přepravní službě GLS - příprava základního rozhraní.
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Odesílání dat (1651)
Nově jsou ikony pro odesílání dat (PPL-myAPI, DPD, ...) přístupné dle nastavené řady. Např. ikona pro odeslání dat PPL je přístupná pouze
nad doklady v řadě nastavené pro PPL atd.
GLS - vývoj (1651)
V odeslaných zásilkách pro přepravce GLS bylo provedeno několik úprav:
- odeslání dat pro získání čísel balíků je možné provést na seznamu (když například není internetové připojení a je potřeba na více zásilkách
získat čísla balíků),
- v parametrech přepravní služby je možné nastavit, aby se při ukládání zásilky čísla balíků nezjišťovala (pak je potřeba provést dodatečně třeba na seznamu zásilek),
- dále je zde možné nastavit, aby přepravce ze zásilky automaticky odeslal SMS avizo (přepravcem zpoplatněno).
Hromadné označení příznakem exportu (1655)
Na seznam odeslaných zásilek přidána funkce pro hromadné označení dokladů příznakem exportu. Tato funkce již je dlouho součástí
dávkového nastavení, ale nová funkce je mnohem rychlejší, protože se pouze vybere a potvrdí.
Zavedení nového druhu odeslaných zásilek - GLS (1656)
Zavedení nového druhu odeslaných zásilek - GLS.
Opravy
- GLS - sledování zásilky (1655)
Opravena funkce Sledování zásilky na dokladu pro přepravce GLS.
- Zadávání rozměrů na položce zásilky (1656)
Při zadávání rozměrů na položce zásilky se údaj zadaný jako rozměr X uložil i do rozměru Z. Opraveno.
- Navazující doklad "Odeslaná zásilka - korespondence" (1656)
Opraveno použití typu navazujícího dokladu "Odeslaná zásilka - korespondence" nad fakturou vydanou. V předchozích verzích se chybně automaticky
vytvářela odeslaná zásilka do řady dle nastavení na dopravě. Tento typ tvorby navazujícího dokladu musí vždy nabídnou seznam řad odeslaných zásilek.

Platební příkazy
Export příkazu ČS George (1654)
Mezi metody exportu pro elektronické bankovnictví přidána varianta pro ČS George.
Před exportem:
- se musí vybrat nová metoda – CS George 2020,
- když se přes "tři tečky" bude vybírat, musí se ještě provést její nastavení – tlačítko "Vlastnosti",
- kromě složky pro příkazy je zde nutné nastavit všechny parametry daného bankovnictví, tedy:
>> Zkrácený název firmy / osoby,
>> Číslo klienta (10-místný, stačí 0123456789),
>> Interval čísel (ponechat 0 - 0),
>> Pevný kód (6-místný, stačí zadat 000000),
>> Tajný kód (6-místný, také opět 000000).

Pohledávky
Analýza položek pohledávek - prodej valuty (1633)
Do analýzy položek pohledávek byly přidány dva nové sloupce: Prodej valuty a Prodej valuty po slevě. Obě ceny jsou jednotkové.
Údaj o hmotnosti na záložce Parametry (1653)
Údaj o hmotnosti na záložce Parametry se nově plní podle hmotnosti zadané na položkách dokladu (dříve se neplnil).
Funkční pouze na položkových dokladech, fakturách vydaných a dobropisech vydaných.
Generování pohledávek ze seznamu dodacích listů - údaj "Pořídil" (1656)
Při hromadném generování pohledávek ze seznamu dodacích listů se údaj "Pořídil" na pohledávce převzal z dodacího listu.
Změněno - nyní se údaj "Pořídil" na faktuře vydané plní podle toho, jaký uživatel generování pouští.
Opravy
- Hromadná tvorba pohledávek dle typu hromadného výdeje z výdejky (1635)
Oprava hromadné tvorby pohledávek při použití nastavení preferování zadaného typu hromadného výdeje na výdejce.

Pokladna
Opravy
- Zobrazení sloupce s DPH ve 2. snížené sazbě (1633)
Seznam pokladních dokladů - zobrazení sloupce s DPH ve 2. snížené sazbě nefungovalo správně, opraveno.
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Prodejní terminál
Dvě sazby DPH při uzavření prodejky (1626)
Při uzavírání prodejky je možné přepínat mezi 2 sazbami DPH - standardní a alternativní.
Použitelné např. u restauračních provozů, kdy jídlo s sebou je se sazbou DPH 15 % (standardní sazba), ale jídlo snězené na místě má sazbu
10 % (alternativní sazba).
Sazba standardní je ta, která je zadaná na ceníkové kartě na hlavních údajích, vedle prodejní ceny.
Alternativní sazba se zadává na ceníkové kartě na záložce "Prodejní ceny".
Zároveň je nutné na této záložce nastavit příznak, že daná položka vůbec alternativní sazbu DPH může mít - parametr Ano / Ne. Pokud se
tento příznak nezapne, pak na prodejce
nedojde k přepočítání prodejní ceny u této položky, i když třeba sazbu alternativní zadanou mít bude.
Obě hodnoty se dají v ceníku nastavit i přes skupinové nastavení parametrů artiklu (zde na záložce "Zatřídění").
Aby pak bylo možné sazby DPH v prodejním terminálu přepnout, je nutné prodejní terminál nastavit:
- v prodejním terminálu menu Nástroje - Možnosti a zde záložka "Položka",
- dole je nutné zaškrtnout "Změna sazby DPH - standardní / alternativní",
- pak se nastaví, která sazba DPH bude u pořizování prodejky jako výchozí (obvykle se ponechá standardní, ale u počítače, kde se více
prodává v sazbě alternativní, lze mít druhou sazbu DPH jako výchozí),
- dále je nutné zaškrtnout zachování ceny vč. DPH (tzn. aby přepnutí sazby neměnilo cenu vč. DPH = bude se měnit cena bez DPH),
- a je také možné nastavit popisky tlačítek pro přepínání sazeb DPH, doporučované jsou:
>> u standardní sazby = "Přepnout na standardní sazbu DPH" nebo "Přepnout na jídlo s sebou",
>> u alternativní = "Přepnout na alternativní sazbu DPH" nebo "Přepnout na konzumaci na místě".
Opravy
- Uložení prodejky s dodatečně doplněným partnerem (1628)
Při ukončení prodejky s dodatečně doplněným partnerem nedošlo k jeho uložení na prodejku - opraveno.
- Platba kartou (1633)
Oprava možnosti přepnutí typu platby z Hotově na Kartou. V předchozí verzi toto nebylo možné provést, pokud neměl uživatel nastaven účetní případ pro
platbu kartou. Opraveno, protože v tomto případě se přebírá účetní případ pro hotovostní platbu.
- Dodatečné vložení partnera v prodejním terminálu při ukončení prodejky (1656)
Při dodatečném vložení partnera v prodejním terminálu až při ukončení prodejky (v závěrečném okně) a změně formy úhrady, se vložený partner neuložil na
prodejku. Opraveno.

Příjemky
Kopírování nenaskladněné položky (1657)
Nově lze označenou nenaskladněnou položku na dodacím listu přijatém zkopírovat. Lze využít např. pro dodatečný rozpad položky na šarže
(zjištěno dodatečně, ale ještě před naskladněním). Důležité je, že si nově vzniklá položka přebírá i odkaz na navázanou položku objednávky
vydané.
Opravy
- Seznam příjemek - třídění podle datumu zaúčtování (1627)
Pokud se v seznamu příjemek zapnulo lokální třídění, nefungovalo správně třídění dle sloupce "Účtováno" (datum účetní) - opraveno.
- Tvorba zahraničního DLP z adresáře - měna a kurz (1633)
Při tvorbě zahraničního DLP z adresáře jako navazujícího dokladu (CTRL+E) se z karty partnera na DLP nevložila automaticky měna z partnera a kurz z lístku.
Opraveno.
- Tvorba DLP z adresáře - měna (1640)
Při tvorbě zahraničního DLP z adresáře jako navazujícího dokladu (CTRL+E) z karty partnera se na DLP nevložila měna z partnera a kurz z lístku. Opraveno.
- Oprava prodejní ceny artiklu - posunutí kurzoru na předchozí položku (1656)
Na příjemce se po opravě prodejní ceny artiklu posunul kurzor na předchozí položku. Opraveno.

Sklad
Tisk druhu alternativního (1651)
Do tisku nad skladovou kartou přidán údaj "Druh alternativní".
Opravy
- Hledání ve skladu podle údaje "Dostupnost - dny" (1656)
Hledání ve skladu bylo rozšířeno o filtrování podle údaje "Dostupnost - dny".

Tisky
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Opravy
- Smazání položky při tisku čárových kódů a etiket zakázáno (1657)
Smazání položky při tisku čárových kódů a etiket zakázáno - správně se výběr před tiskem musí provádět jako v jiných seznamech, tedy přes menu Dotazy Odstranit vybrané / nevybrané položky.

Výdejky
Výdej z objednávky se zadanou expirací (šarží) (1625)
Pokud je na položce objednávky zadaná expirace (šarže), je při výdeji přebírána = je vydáváno z této expirace (šarže). Platí to jak pro
manuální výdej (kurzor se objeví na dané expiraci), tak pro automatický i hromadný. Pokud není expirace nalezena, je nabídnuta jiná dle
standardního chování systému.
Výdej z objednávky - vyhodnocování položek se zkrácenou expirací (šarží) (1625)
Pokud probíhá výdej, kdy jsou používány expirace, zároveň je nastaven limit pro určení limitu expirací a zároveň je zaveden výpočet
označování karet příznakem končící expirace, pak se u takto označených karet v případě výdeje nabízí expirace, které ještě nepatří do
stanoveného limitu. Výdej zásoby s kratší expirací probíhá buď výdejem z objednávky se zadanou expirací nebo ručním výdejem, kdy se sice
nabídne zásoba s delší expirací, ale je zde možné si vybrat jinou. Automatický a hromadný výdej upřednostní zásobu s expirací nad
uvedeným limitem (pokud zásoba existuje).
SSCC kódy na položkách (1626)
Na položkách dodacího listu vydaného je možné přes CTRL+F4 zadávat SSCC kódy.
SSCC kódy (1629)
Na položky výdejky přidána tabulka evidence SSCC kódů. Ty se generují v odeslaných zásilkách (typ paletové štítky), které se generují
standardně jako navazující doklady. Následně pak je možné na položky vygenerované SSCC vkládat výběrem z položek navázané zásilky
"paletové štítky".
Volitelný přepočet prodejních cen u položek (1633)
Na dodacích listech vydaných je možné vybrat položky (CTRL+mezerník nebo menu Doklad - Označení položky), které pak nebudou
přepočítány přes funkci Doklad - Přepočet cen.
Vybrané položky jsou označeny "křížkem" - poslední sloupec v seznamu položek, je vhodné si ho posunout dopředu.
Označení je pouze dočasné a pouze pro přepočet - při znovu načtení DLV (ALT+R) označení zmizí.
Pozor - přepočet se týká pouze položek dodacího listu. Pokud je DLV vyfakturován, na faktuře se ceny nemění.
Datumová pole Odjezd dodávky a Očekávané datum (1638)
Na dodací list vydaný přidána nová datumová pole Odjezd dodávky a Očekávané datum. Oba údaje se přenáší do EDI souboru.
Fakturace exportované výdejky (1639)
Nově je možné vyfakturovat exportovaný dodací list vydaný (použití Ctrl+E). Dříve bylo možné dodací list vydaný s příznakem exportu
vyfakturovat pouze pomocí souhrnné fakturace.
Označení položek, které nebudou vydány automatickým výdejem (1658)
Při použití funkce automatického výdeje (z objednávky přijaté) je možné před zahájením označit položky, které nebudou vydány.
Označení položek (které nebudou vydány) se provádí stiskem Ctrl+mezerník. Taková položka je na seznamu označena ikonou (křížek - jako
pro smazané záznamy). Doporučuje se si tento sloupec posunout dopředu, aby uživatel při použití viděl, které položky si označil.
Opravy
- Délka záruky při automatickém výdeji (1626)
Oprava přenosu délky záruky při automatickém výdeji z objednávky. Původně se údaj při automatickém výdeji chybně nuloval.
- Zobrazení výrobních čísel na položce dodacího listu vydaného (1643)
Zobrazení výrobních čísel na položce dodacího listu vydaného nefungovalo správně, opraveno.
- Přenos času doručení rozvozu z karty partnera (1650)
Provedena oprava přenosu časů rozvozu z karty partnera na výdejku.
- Zahraniční výdej dle typu výdeje (1656)
Opraveno chování výdeje při použití zahraničního typu výdeje (tvoří se dodací list vydaný zahraniční) při nezobrazování atributů výdejky. Původně se při této
kombinaci nenačítal kurz měny, takže pak nešlo v okně výdeje položky vydat.

Výroba
Hromadné kalkulace - možnost změny kurzu měny (1633)
V okně pro spuštění hromadné kalkulace je možné editovat načtený kurz vybrané měny.
Opravy
- Ručně přidaná operace do výrobního příkazu - příznak seřizování (1633)
Oprava přenosu příznaku Seřizování z typové operace do operace výrobního příkazu, pokud ta se sem vkládá ručně.
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Zalistované artikly
Položky skupin zalistovaných artiklů - číslo referenční a alternativní (1657)
Na seznam položek skupin zalistovaných artiklů přidány sloupce Číslo referenční a Číslo alternativní.
Opravy
- Zalistované položky pro artikl (1656)
Opraveno ukládání filtrovacích podmínek v analýze "Zalistované artikly pro artikl", která se spouští nad vybraným artiklem. Zde se neukládaly hodnoty
platnosti Od-Do.
- Zalistované položky pro artikl - ukládání změn (1656)
Opraveno ukládání změn po editaci záznamu zalistované položky při otevření z analýzy "Zalistované artikly pro artikl". Původně se změny zde provedené
vůbec neuložily.

Závazky
Volitelné nastavení plnění datumu plánované platby (1657)
Nově je možné si nastavit, zda se na faktuře přijtaté bude datum plánované platby vyplňovat podle data splatnosti automaticky nebo
nebude.
Nastavení se provede přímo na faktuře přes menu Nástroje - Možnosti a zde záložka "Závazky" a volba "Neplnit datum plánované platby".
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