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 Všeobecné

Evidence akcí X+Y byla rozšířena o číselníky Typ a Skupina.

X+Y - číselníky (1814)

V systémových aliasech lze nově nastavit výchozí pobočku, takže již není nutné se mezi pobočkami přepínat.

Výchozí pobočka aliasu (1819)

Nově se bude zobrazovat pouze rozšířené menu systému, standardní (původní) menu již není možné nastavit.

Lze nastavit pouze rozšířené menu (1822)

Opravy

Pokud byly vytvořeny dva navazující doklady za sebou, tak došlo k síťové kolizi. To je již opraveno.

- Vytvoření dvou navazujících dokladů z jednoho dokladu (1820)

Adresář

Ověření spolehlivosti plátce DPH opět funguje. Důvodem nefunkčnosti byla změna adresy pro ověření plátce ministerstvem financí ČR.

Ověření spolehlivosti plátce DPH (1809)

Na typ elektronické adresy (číselník pro zadávání elektronických adres kontaktů) přidán příznak Typ elektronické adresy. Jedna se o příznak,
jehož hodnoty nelze upravovat, pouze je vybírat. Lze ho tak využít např. pro napojení na smart  e-mailing.

Typ elektronické adresy (1820)

Opravy

Oprava ve filtrování smluv partnera. Výběrová kritéria "Údaje o partnerovi" nebyla funkční. 

- Filtrování smluv partnera (1815)

Opraveno filtrování smluv dle údajů partnera. 

- Filtrování smluv dle údajů partnera (1820)

Banka

Na bankovním výpise je nově možnost zvolit "Rozpad položky výpisu avízo GPE." Používá se u plateb, které byly uhrazeny prostřednictvím
Global Payments.

Rozpad položky dle avíza GPE (1815)

Ceník

Hodnoty pole Tip (na záložce Internetový obchod) rozšířeny o Tip D a Tip E.

Tip artiklu - další hodnoty (1802)

Pokud je na výdejce položka, která je označena jako paleta (na ceníkové kartě na záložce Logistika pole Balení), nepřenáší se do návazné
příjemky, pokud ta je tvořena tak, že se ručně založí a pak se použije funkce Přenos výdejky.  V globálních parametrech lze toto chování
vypnout.

Přenos palet na interní příjemku (1806)

Na ceníkovou kartu přidán kód HIBC. Zobrazen je i na skladové kartě. 

Kód HIBC (1813)

Filtrování dle rozšířených cenových hladin bylo rozšířeno o údaj Přirážka. Takže lze např. dohledat rozšířenou cenovou hladinu s pevnou
cenou. Navíc byla všechna kritéria pro rozšířené cenové hladiny přesunuta na novou skupinu podmínek Cenové hladiny. 

Filtrování dle rozšířených cenových hladin - Přirážka (1814)

Při spuštění funkce modifikace čárového kódu a parametrů aktiklu je nově možné zadat i údaj HIBC. Funkci lze nově spustit i kliknutím na
některý z popisků polí, které zde lze modifikovat (Čárový kód, GTIN, HIBC,...). 

Čárové kódy a parametry - nově HIBC (1822)

Opravy

Oprava v importu alternativních názvů ceníkových karet. V předchozích verzích nebylo možné alternativní názvy importovat.

- Import alternativních názvů (1806)
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Přidání nového parametru artiklu je již funkční.

- Parametry artilku (1816)

Opravena chyba, která se vyskytovala při tisku čárových kódů a etiket artiklu.

- Tisk čárového kódu a etikety (1817)

Opraveno zobrazení souhrnného kusovníku nad artiklem. V předchozích verzích se tento typ kusovníku nezobrazil.

- Souhrnný kusovník (1820)

EDI

Rozšířen export faktur vydaných do EDI formátu na seznamu dokladů o možnost vygenerovat EDI soubor samostatně za každý doklad ze
seznamu. Nevznikne tedy jeden exportní soubor a takový počet, kolik bylo vyfiltrování faktur vydaných.

Hromadný export pohledávek - export jednotlivých dokladů (1802)

Opravy

Provedena optimalizace exportu dat do formátu EDI.

- Optimalizace exportu dat do formátu EDI (1813)

Hromadný výdej

Provedeny úpravy hromadného výdeje, pokud je používán rozpad na karty balení, které mají zásoby s označením šarže. Dle šarže vydané
na první kartě balení se hromadný výdej snaží vydat zbývající karty balení se stejnou šarží. Pokud ji ovšem nenajde, vydá z jiné, aby byl
výdej zboží kompletní.  

Hromadný výdej z karet balení dle šarží (1806)

Na typu hromadného výdeje je nově možné zapnout kopírování rozvozových parametrů z objednávky přijaté na dodací list vydaný. Pokud
je nastaveno, že se rozvozové parametry generují na dodací listy vydané, objednávka obsahuje rozvozové parametry a je nastveno
kopírování, pak rozvozové parametry objednávky přepisují údaje rozvozových parametrů na dodacího listu.

Kopírování rozvozových parametrů (1807)

Opravy

Oprava výpočtu při kontrole minimálního rabatu. Nově se počítá s prodejní cenou po slevě.

- Kontrola minimálního rabatu (1806)

Internetový obchod

Filtrování ve slevových kuponech (i ve slevových kuponech partnera) rozšířeno a Strom artiklů. Jedná se o zařazení do stromu artiklů, které
je zadané přímo na slevovém kuponu.

Slevové kupony - filtrování dle stromu artiklu (1804)

Majetek

Opravy

Omezeno zadání počtu znaků v poli Popis na pohybu majetku, aby nešlo zadat větší počet, než je možné do databáze uložit.

- Popis na pohybu majetku (1804)

Objednávky přijaté

Ve skupinovém nastavení položek objednávky přijaté (v okně pořizování položek) je možné hromadně zadat Zakázku. 

Skupinové nastavení položek - Zakázka (1812)

V okně položek objednávky přijaté stálé zavedena funkce pro zpracování položek, které byly vytvořeny internetovým obchodem a je tudíž
nutné jejich zpracování pro provedení zápisu požadovaného množství na skladové karty. Nezpracované položky jsou na seznamu označeny
příznakem. Funkce pro zpracování je v menu Nástroje a jmenuje se Vazba položek na skladové karty.

Položky objednávky stálé - příznak Vazba na sklad (1813)

Nově lze na záložce ostatní v objednávkách přijatých zadat ID vozidla. Tento údaj se propisuje i na dodací listy vydané a rovněž i na faktury
vydané. Podle ID vozidla lze ve třech zmíněných modulech i filtrovat.

ID vozidla na objednávkách přijatých (1816)

V objednávkách přijatých a výdejkách lze dávkově nastavit ID vozidla. Tento údaj se poté používá v aplikaci Signys Logistics.

Dávkové nastavení ID vozidla (1819)

Filtrování objednávek přijatých stálých bylo rozšířeno. Například o možnost filtrovat jen doklady obsahující nedodané položky. .

Objednávky přijaté stálé - rozšířené filtrování (1821)
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Na seznamu objednávek přijatých stálých je možné nově zapnout náhledové okno na nedodané položky.

Objednávky přijaté stálé - náhled na nedodané položky (1821)

Na seznam objednávek přijatých přidán sloupec s příznakem zaplacení kartou (online platba).

Objednávky přijaté - příznak zaplacení kartou (1821)

Objednávky vydané

Na položce objendávky vydané s vazbou lze nově editovat pole Zakázka. 

Editace zakázky na položce (1812)

Při použití volby importu poptávky do objednávky vydané (v okně pořizování položek) se nově ve výběrových kritériích (pro dohledání
poptávky) automaticky vyplní partner z objednávky vydané.

Import poptávky - předvyplnění partnera (1812)

V importu položek poptávky do objednávky vydané zaveden přenos zakázky (zadané na položce poptávky).

Import poptávky - přenos zakázky (1813)

Nově lze zobrazit ikonku "Zakázka," a to v přehazovačce objedávky vydané a rovněž na položkách dokladu objednávky vydané. Pokud
položka zakázku obsahuje, zobrazí se v daném sloupci ozubené kolečko.

Ikonka pro údaj zakázka (1816)

V přehazovačce objednávky vydané lze na položky hromadně nastavit zakázka.

Hromadné zadání zakázky na objednávce vydané (1816)

Přepočet cen se provede na základě pomocných měrných jednotek uvedených na ceníkové kartě, a to prostřednictvím funkce Ctrl+J.

Přepočet cen podle pomocných měrných jednotek (1816)

Opravy

Oprava exportu objednávky. Export neproběhl v případě, že bylo číslo objednávky příliš dlouhé.

- Export objednávky (1803)

Opraveno kopírování zakázky na položkách objednávek vydaných. Nyní se v přehazovačce, při výběru zakázky na jedné položce, kopíruje zakázka i na položky
následující.

- Zakázky na položkách objednávek vydaných (1816)

Odeslané zásilky

Zavedena konfigurace pro sledování zásliek přepravce Gebrüder Weiss. Jedná se o speciální nastavení, které bude využito jen v případě
tvorby odeslaných zásilek externím WMS systémem.

Sledování zásilek GW - konfigurace (1804)

Rozšíření odesílání dat přepravci PPL. U produktů CZ Smart (46 a 47) rozšíření o údaje odběrného místa.

PPL - produkty Smart - rozšíření expotu (1805)

Platební transakce

Zaveden nový modul Platební transakce. Jedná se o evidence informací předaných platebním terminálem do Signysu. Tato evidence je
připravena pro prodejky a pohledávky. Příkladem využití je např. převzetí údajů z napojeného a podporovaného platebního terminálu (nyní
ČSOB) pro možnost vytisknout prodejku i s těmito údaji a tedy bez nutnosti jejich tisku z platebního terminálu. 

Nový modul Platební transakce (1813)

Pohledávky

Opravy

Provedena optimalizace generování EDI souborů z faktur vydaných. Po úpravách v exportu nad seznamem faktur nebylo např. v předchozí verzi možné
provést export nad jedním dokladem. Opraveno.

- Optimalizace exportu faktur ve formátu EDI (1804)

Oprava funkce dávkového nastavení údajů pohledávek. Možnost dávkového nastavení údaje Objednávka nebyla funkční.

- Dávkové nastavení - Objednávka (1806)

K souhrnné fakturaci se nabízely i servisní protokoly, přestože tato volba nebyla zaškrtnuta. Již opraveno.

- Servisní protokoly v souhrnné fakturaci (1809)

Prodejní terminál

Opravy
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Provedena optimalizace předávání částky dokladu platebnímu terminálu, tedy při přímém napojení (nyní pouze ČSOB). Při určitých nastaveních mohla být
předávána částka o 1 haléř nižší.

- Optimalizace předávání částky dokladu platebnímu terminálu (1823)

Převodky

Opravy

Oprava chování nastavení zobrazování či nezobrazování náhrad artiklu v seznamu při pořizování položek převodky. V předchozích verzích nebylo možné
zobrazování náhrad vypnout. 

- Nenabízení náhrad (1815)

Příjemky

Upravena funkce přepočtu prodejních cen artiklů, kdy se nově přepočtou jen naskladněné aktivní nenulové položky. Jedná se o funkci,
kterou lze spustit použítím menu Doklad / Přepočet prodejních cen artiklů.

Přepočet prodejních cen - pouze naskladněné položky (1810)

Do fukcí pro synchronizaci počtu na položkách příjemek byly přidány dvě nové volby: Vynulovat počet zaskladnění a Vynulovat Kontrolní
počet a Zaskladnění. Tyto fukce slouží k vynulování hodnot zapsaných na položky při pickování příjmu v aplikaci Signys Logistics - počet,
stav atd. Fukce lze používat pro smazání hodnot zapsaných i jednofázovým pickováním. 

Synchronizace kontrolního počtu - vynulování zaskladnění (1814)

Zavedeno samostatné oprávnění na naskladňování příjemek.

Oprávnění na naskladňování příjemek (1822)

Opravy

Oprava příjmu na statické skladové místo, pokud je zásoba na něm i po naskladnění stále záporná nebo je nulová. V předchozích vertzích v takovém případě
došlo ke skrytí skladového místa na skladové kartě, i když statické skýváno být nesmí.

- Příjem na statické skladové místo (1803)

Opraveno dávkové nastavení údajů týkajících se výkazu Intrastat v modulu příjemky.

- Dávkové nastavení údajů pro intrastat (1820)

Reklamace a opravy

Opravy

Oprava práce s polem Datum převzato (na záložce Termíny). Hodnota zde zadaná se neukládala do databáze.

- Datum převzato (1802)

Sklad

Do výběrových kritérií ve filtrování pohybů na skladových kartách přidána pole Potvrdil a Potvrzeno od-do.

Filtrování pohybů na skladových kartách - potvrzení na dokladu (1803)

Výrobní čísla lze nově zadávat stejně jako šarže a expirace. Zapisují se na skladovou kartu, lze podle nich filtrovat. 
Původní možnost zadávání více výrobních čísel nadále platí.

Výrobní čísla na položkách dokladů (1815)

Do okna nedodaných položek zákazníkům (nad skladovou kartou např. klávesa F12) přidán sloupec textpová poznámk,a což je poznámka
položky objednávky.

Nedodané položky - poznámka (1822)

Opravy

Oprava analýzy Pohyb položek poptávek na artiklu, kterou je možné spustit nad skladovou kartou. V předchozích verzích nebylo možné analýzu spustit.

- Pohyb položek poptávek na artiklu (1807)

Opraveno filtrování podle zadaných kritérií v analýze položek nekrytých skladem.

- Kritéria analýzy položek nekrytých skladem (1819)

Lze uložit filtr na seznamu položek nekrytých skladem, který byl otevřen přes generování objednávek vydaných.

- Uložení filtru v seznamu položek nekrytých skladem (1822)

Tisky

Opravy

Provedena oprava automatickéího tisku, kdy se v případě používání zobrazování nedodaných položek (na dodacím listu vydaném a faktuře vydané) původně
tyto údaje v tiskové sestavě nezobrazovaly.

- Automatický tisk - tisk nedodaných položek na dokladu (1802)
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Účetnictví

Provedeny úpravy ve výpočtu předvahy. Nově se např. před výpočtem nemažou již vypočtené záznamy - z jiného než nově počítaného
období. Proto rozšířena výběrová kritéria o možnost nastavení zobrazení aktuálního roku nebo výběru roku pro zobrazení dat. V
parametrech výpočtu předvahy je možné vybrat volbu, aby se mazání provedlo (jako dříve).

Předvaha (1806)

Výdejky

V globálních parametrech je možné nově vypnout, aby se během párování s pohledávkou na výdejku neplnilo pole Datum převzato.

Plnění pole Převzal (1807)

Pokud je na výdejce zadán záporný počet a nejsoiu zadány atributy položky (šarže,...), tak je do pohybu zadáno skladové místo "pomlčka".

Záporný výdej - skladové místo (1812)

Na dodacím listu zavedena funkce hromadného vložení SSCC kódů na položky výdejky. Pokud je celá zásilka na jedné paletě, nemusí ji
uživatel zadávat na položky jednotlivě.

Hromadné vložení SSCC kódů na položky výdejky (1815)

Pokud se z dodacího listu vydaného tvoří navazují doklad "Vratka" a přitom již je na tento dodací list jiná vratka navázána, objeví se nově
upozornění. Teprve až po potvrzení pokračování se objeví standardní seznam vazeb.

Tvorba vratky - upozornění na již existující (1823)

Opravy

Funkce hromadného vrácení položek na dodacím listu vydaném nově kontroluje, zda je navázaná faktura zaúčtovaná. Pokud ano, vrácení neproběhne.

- Hromadné vrácení položek - kontrola navázané faktury (1806)

Opraveno mazání výrobních čísel na položkách. Nebylo funkční tlačítko Odstranit.

- Mazání výrobní čísel na položkách (1820)

Výroba

Opravy

V odvodu dokončené výroby typu kooperace vráceno tlačítko pro možnost změny ceny dodavatele. V předchozích verzích nebylo toto tlačítko k dispozici.

- Odvod dokončené výroby - kooperace - změna ceny (1821)

WMS

Při změně stavu WMS na "WMS avízo" proběhne automatické vytvoření PDF souboru na základě nastavené výchozí tiskové sestavy na
dané stanici a daném typu výdejky. Při přepnutí zpět na "WMS neaktivní" proběhne smazání souboru.
Pro definování složky pro export souboru bylo na systémovém aliasu přidáno nové pole pro zadání složky.
Zatím je tato funkce zprovozněna pouze na jednom dokladu. Dále bude k dispozici v hromadném výdeji, kde lze po jeho dokončení nastavit
příznak "WMS avízo" na všech vygenerovat výdejkách hromadně.

Změna stavu WMS na výdejce - vytvoření PDF dokladu (1802)

Tvorba PDF souborů z výdejek po nastavení příznaku WMS na "WMS avízo" zavedena i v hromadném výdeji, Pokud je toto chování zapnuto
v globálních parametrech, pak se pro všechny hromadně vygenerované výdejky vytvoří PDF soubory po stisku tlačítka "Dávkové WMS
avízo". 

Dávkové WMS avízo v hromadném výdeji - vytvoření PDF dokladů (1803)

Závazky

Pokud je faktura přijatá tvořena jako navazující doklad z dodacího listu přijatého, nově se na položky přenáší i typ sady. 

Přenos příznaku sady na položkách (1815)

Opravy

Při tvorbě faktury přijaté z karty partnera opraveno chování přenosu splatnosti.

- Přenos splatnosti z karty partnera (1803)

Opraveno dávkové nastavení údajů týkajících se výkazu Intrastat v modulu závazky.

- Dávkové nastavení údajů pro intrastat (1820)
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