Tangram v.18.03

03.07.2018

Financie
• v číselníku účtov a pokladní a v prehliadači Stavy účtov pribudlo usporiadanie podľa Kódu, Názvu, Banky,
Kategórie, Meny alebo Analytického účtu
• prepracovaná funkcia Párovanie so saldokontom - pôvodne sa párovanie robilo v browseri (tabuľka v pamäti) a
nefungovalo, ak sa riadky v databáze zmenili
Faktúry
• v tabuľke FAVROZUCT boli pridané dva nové stĺpce FLG_DPH a SADZBA_DPH
SADZBA_DPH = percento sadzby DPH
FLG_DPH rozlišuje rôzne prípady DPH, môže obsahovať hodnoty A, B, C, D.
A - faktúra pre štandardný predaj s DPH
B - faktúra na predaj tovarov s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku
C - faktúra na predaj tovarov s prenosom daňovej povinnosti v rámci EU
D - faktúra na predaj tovarov mimo EU
• úprava pri vystavení zbernej faktúry - dátum zdaniteľného plnenia sa nastaví na POSLEDNÝ dodací list
(Metodický pokyn Finančnej správy SR). Doteraz sa bral dátum z prvého DL.
Saldokonto
• v CZ verzii bol upravený výpočet kurzových rozdielov v Saldokonte - pridané aj Zálohy a Ostatné. SK verzia
počíta len k Pohľadávkam a Záväzkom.
Objednávky
• v otvorenom riadku objednávky je položka Kód tovaru needitovateľná a nie je možné štandardným spôsobom
(Ctrl+C) skopírovať obsah do schránky. Bolo pridané tlačidlo F4, ktoré skopíruje kód tovaru do schránky.
• v prehliadači Prezeranie a oprava riadkov boli pridané stĺpce Popis a Náš referent z hlavičky objednávky
• doplnené funkcie pre napojenie objednávok na nový Android-Collector, ktorý obsahuje funkciu pre vychystanie
tovaru podľa prijatej objednávky. Tieto funkcie sa zapínajú v konfigurácii programu, záložka Ostatné moduly.
Browser objednávok zobrazuje množstvá,zadané cez terminál, je možné ich manuálne opravovať. Funkcie pre
vytvorenie DL z objednávok (v objednávkach alebo cez Sklad-Predaj) vyžadujú zvoliť režim výpočtu množstiev do
DL: Zostatok bez kontroly, Zostatok s kontrolou dispozičného stavu, Rezervované množstvo alebo Vychystané
cez terminál. Doterajšia funkcia "vydať celé objednané množstvo" bola zrušená a nahrádza ju režim Zostatok bez
kontroly.
Sklad
• nová funkcionalita pri dodatočnom vystavení faktúry- doplnená možnosť hromadne vystaviť "Zberné faktúry",
doteraz sa mohli vystaviť len jednotlivo (1 DL = 1 faktúra)
• rozšírená tlačová zostava 528 Rekapitulácia tržieb – pridaný druh dokladu Sklad-hotovosť. Doteraz boli len
doklady A-Predaj a I-Faktúra CZ.
• ak používateľ nemá právo na zobrazenie údajov saldokonta zostane položka Pohľadávky-Suma prázdna. Text sa
zobrazuje ako doteraz. Kontrola saldokonta tiež beží ako doteraz.
• zmena pri ukladaní skladového dokladu pri predaji - Sadzba DPH sa vynuluje pre režim Vývoz EÚ a Vývoz tretie
krajiny. Pre Prenos tuzemsko zostáva sadzba bez zmeny (nuluje sa len suma DPH), aby bolo možné do faktúry
zobraziť pôvodnú sadzbu.
• opravená tlačová zostava Hlásenie obratov liehu- používala starý stĺpec EAN
• upravená tlač DL a FA - rozpadnuté výrobky majú číslo bloku od 9001 vyššie, aby sa dali odlíšiť od Sady.
Prepínač Tlačiť rozpis sady platí len pre Sady. Rozpis Výrobkov sa netlačí nikdy (vždy len prvý riadok s
výrobkom).
• upravená funkcionalita pri odpise tovaru predaného cez pc kasu
• prenos položky "Pôvodná faktúra" z PCkasa dokladu do Faktúry
• rozpad výrobkov na suroviny zapnutý aj pre odpis dokladov jednotlivo, doteraz sa vykonával len pri sumárnom
odpise dokladov "A – Predaj"
• rozšírená štruktúra hlavičky PCkasa dokladu o položku FAKTPOVODNA, pre storno doklady sa musí zadať číslo
pôvodného dokladu (obvykle faktúra). Prenesie sa do FAV.Povodna a potom do Kontrolného výkazu DPH.
• tlačové zostavy 171 Cenník a 172 Ponukový list boli spojené do jednej funkcie. Tlač dispozičného stavu sa
zapína/vypína v parametroch tlače. Všetky pôvodné formáty boli zachované (172 premenované na 171). Do
formátov cenníka s obrázkami bol pridaný stav.

Tangram v.18.02

17.05.2018

Všeobecné
• pribudol nový číselník "Sviatky" v skupine "Všeobecné číselníky", použitý pri generovaní pravidelných objednávok
• v Adresári firiem pribudla možnosť vyhľadávať podľa položky Ulica
• pribudlo nové prístupové právo - právo na funkciu Zobrazenie saldokonta. Táto funkcia je volaná z viacerých
modulov (napr. Sklad Predaj, Faktúry, Objednávky), právo sa vzťahuje na všetky volania.
DPH
• zmena pri výpočte kontrolného výkazu - kontrolný výkaz SK, kontrola oddielu D2 sa spúšťala pre všetkých
Občanov, teraz sa spúšťa len pre Občan/Tuzemsko. Kontrolný výkaz CZ bez zmeny.
Financie
• zmena vo formulári hlavičky dokladu - prepínanie kódu účtu zachováva položku Druh dokladu
• zmena v prevodnom príkaze - kód účtu je možné vybrať len z bankových účtov
Sklad
• v cenníkovej karte (tabuľka TOVARY) pribudla nová položka Zlozenie, môže obsahovať textový popis v dĺžke
2000 znakov
• upravené tlačové zostavy 171 Cenník tovaru, 172 Ponuka tovaru, 173 Cenové štítky – pridaný stĺpec Zlozenie
• upravený formulár pre Hromadnú zmenu údajov v cenníku - rozšírený stĺpec Klasifikácia 10 -> 24
• aktualizovaná tlačová zostava – výkaz Hlásenie obratov liehu – pracuje s novou tabuľkou čiarových kódov
• rozšírená tlačová šablóna pre tlač 104 Dodací list - pridané položky Kód obch. zástupcu z DL a meno
obchodného zástupcu z číselníka
• vo výberovej podmienke pri prezeraní skladových dokladov a generovaní zostáv bola pridaná možnosť filtrovať
podľa FAP alebo FAV, ku ktorej sú doklady pripojené (filtruje sa stĺpec DDXX v hlavičke dokladu).
• v tlačovej zostave 102 Príjemka – pribudla možnosť zobrazovania pečiatky/podpisu
• upravená tlačová zostava 134 Obraty – možnosť exportovať stĺpce "Zostatok" pri exporte do XLS
• upravená funkcia na príjem tovaru s načítaním z Externého dokladu - ak je v externom doklade zadaná
poznámka v hlavičke, prenesie sa do popisu v hlavičke príjemky. Ak sa importuje viac ext. dokladov naraz,
použije sa (neprázdna) poznámka z posledného z nich.
• upravená funkcia na kopírovanie cenníkovej karty - doteraz sa program spýtal či má prekopírovať aj predajné
ceny. Teraz sa otvorí okno, v ktorom je možné zaškrtnúť, čo všetko sa má prekopírovať (Ceny, Čiarové kódy,
Alter. údaje, Min/Max, Odpady). Zaškrtnuté voľby sa zapamätajú na používateľa a použijú sa pri ďalšom
kopírovaní.
• rozšírený výber FIFO karty pri vkladaní fixnej väzby (napríklad storno príjmu) - doplnené stĺpce Variabilný symbol,
Kód Firmy, Názov firmy z pôvodnej príjemky
• upravená tlačová zostava-pre PC pokladnice 528 Rekapitulácia- bol skrátený nadpis "Kód pokladne" aby do
políčka vošiel celý kód pokladne (bolo vidieť len prvé 4 znaky)
• opravená funkcia na odpis predaného tovaru cez PC kasu – prejavila sa iba pri odpise CZ hotovostných faktúr.
Chyba vznikla pri rozdelení odpisu faktúr z kasy na Faktúry a Dobropisy.
• v prehliadači PC kasa dokladov bol doplnený stĺpec "Názov firmy"
Objednávky
• pri zadávaní novej objednávky (prijatej aj vydanej program ponúkne v novom riadku automaticky množstvo 1
• pomocník pri generovaní novej vydanej objednávky umožňuje nastavenie zaokrúhľovania stred/nahor pre balenie
a palety
• upravený pomocník pri generovaní novej vydanej objednávky podľa Min/Max stavu - zmenené zaokrúhľovanie
navrhnutého množstva - doteraz sa zaokrúhľovalo na celé nahor, teraz sa zaokrúhľuje na stred. Zaokrúhľovanie
množstva podľa Obratu zostalo bez zmeny "na stred."
• opravená tlačová zostava 403 Výpis z objednávok - oprava výpočtu "Zostatku", nebol zohľadnený príznak pre
Stornovanie riadka ("ručne vybavené")
• pribudol nový tlačový formát zostavy 403 Výpis z objednávok – "Podrobne"
• v module Objednávky prijaté pribudla nová funkcionalita - týždenný kalendár pravidelných objednávok. Zahrnuje
prehliadač pre definíciu pravidelných objednávok a generátor na automatické generovanie prijatých objednávok
podľa kalendára.

Popis zmien v štruktúre tabuliek pri prechode z verzie 18.01 na verziu 18.02
Pridanie stĺpca FO_ANKETAR.POZNAMKA VARCHAR2(250) NULL
Pridanie stĺpca FO_DRUHVYDAJA.PAPOVINNY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca FO_DRUHVYDAJA.PBPOVINNY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca FO_DRUHVYDAJA.PCPOVINNY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca FO_DRUHVYDAJA.PDPOVINNY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca FO_DRUHVYDAJA.PEPOVINNY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca FO_DRUHVYDAJA.PFPOVINNY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca OBPH.OBWXX VARCHAR2(16) NULL
Pridanie stĺpca TOVARY.ZLOZENIE VARCHAR2(2000) NULL
Pridanie tabuľky C_SVIATKY
Pridanie tabuľky OBPWEEKH
Pridanie tabuľky OBPWEEKR
Zmena stĺpca FIRMY.EVIDCIS VARCHAR2(10) NULL -> VARCHAR2(30) NULL

Tangram v.18.01

28.03.2018

Všeobecné
• pri výbere firmy z číselníka (odberateľ/dodávateľ) pribudli v okne so zoznamom firiem nové stĺpce - Ulica, Cenová
skupina, Obchodný zástupca a Zákaz fakturácie
• pribudol nový číselník v menu Číselníky – Sklad – Špedícia, určený pre zoznam prepravných spoločností
• prepracovaný Import kurzového lístka z ECB - synchronizácia len doplňuje nové kurzy alebo prepíše hodnotu ak
je v databáze zle zadaná. Ručne vložené kurzy mien, ktoré nie sú v kurzovom lístku ECB sa nijako neovplyvnia.
• funkcia Hromadná zmena nevykoná zmenu v uzamknutých riadkoch aj keď sú označené na zmenu
• v predvoľbách pre používateľa v menu Systém – Konfigurácia – Konfigurácia používateľa pribudla možnosť
nastaviť automatický posun kurzora po oprave a uložení riadka na ďalší riadok
• zmena v ukladaní okien prehliadačov - pozícia sa uloží len keď používateľ stlačí ikonu Nastavenie (F12) Uloženie pozície okna. Pri štandardnom zatváraní okna sa pozícia neukladá (tak ako doteraz). Prednastavená
pozícia je Maximized. Hromadne zrušiť doteraz uložené pozície je možné cez Systém - Konfigurácia Konfiguračné parametre PRM, vybrať riadky ktorých kód končí na "#POSITION" a vymazať ich.
• prepracované všetky štandardné filtre - teraz umožňujú zadať v podmienke "zoznam" (napríklad viac stredísk) ak
sa do položky filtra zadajú hodnoty oddelené čiarkami
• štandardné LINK okno na výber hodnoty z číselníka podporuje označovanie viac riadkov naraz guličkami
• v prehliadačoch bolo zrušené tlačidlo "Zobraziť podrobnosti F3" – teraz sa vždy zobrazujú všetky stĺpce
• V menu Systém - Zmena hesla je teraz položka Nové heslo skrytá (hviezdičky), vedľa je tlačidlo "Ukázať heslo"
aby bolo možné skontrolovať, či je správne zadané.
Doprava
• nový modul pre generovanie podkladov o expedícii zásielok zo skladu pre prepravné spoločnosti. Podpora
exportu pre spoločnosť Geis.
Faktúry
• pri uložení faktúry pribudla kontrola KV pre Občanov, nastavenie D2 (SK) resp. A5 (CZ), nastaví sa len pre Druh
štátu = Tuzemsko (doteraz pre všetkých Občanov bez rozdielu)
• upravená tlačová zostava 201 Faktúra/štandard - do rozpisu DPH doplnený "Oddiel kontrolného výkazu", aby sa
dal odlíšiť režim DPH pre jednotlivé sadzby
• pri exporte Súhrnného výkazu verzia EURO 2010 - bolo odstránené obmedzenie na max 10 strán
• prijaté faktúry – tlačová zostava 102 Kniha faktúr - z databázy vytiahnutá hodnota IČDPH
• vydané faktúry - prepracované rozúčtovanie skladovej faktúry - hodnoty Tržba a Zľava. Ak je viac DL k jednej
faktúre, kumulujú sa podľa účtu a ostatných položiek. Vyžaduje sa konverzia predkontačnej tabuľky (Číselníky Sklad - Predkontačná tabuľka), ale program kontroluje stav tabuľky a pred prvým použitím navrhne a vykoná
konverziu. Manuálne sa dá konverzia spustiť priamo v číselníku tlačidlom.
• opravená chyba v časti kontroly vydaných faktúr – opravená Kontrola duplicitných VS
DPH
• upravený export DPH do nového formátu 2018, zmenené súbory PDF aj XML. Prepnutie sa vykoná automaticky
pri exporte podľa zadaného obdobia. Výpočet riadkov sa nemenil, typ priznania zostáva stále "2012".
• v prehliadači KVDPH bol doplnený predvolený filter "od minulého roka"
• kontrolný výkaz - oprava výpočtu pre PC kasa doklady. Prenášali sa aj DL, ku ktorým bola v kase vystavená
faktúra a vznikol dvojitý zápis. Filtrujú sa len doklady typu Predaj a Sklad.
•
kontrolný výkaz - oprava výpočtu pre FAV pre oddiel A2. Doteraz sa vyberali špeciálne položky podľa
TOVARY.KV_TD, teraz sa vyberajú podľa SKLADR.FLG_DPH (len Prenos DP).
Financie
• prevodné príkazy - pribudol nový formát pre Homebanking Export (UniCredit Bank CZ, formát Eltrans 2000 pre
Gemini 5.0). Len pre domáce platby bez IBAN účtov, zahraničné platby nie sú podporované. Nahrádza starý
formát "ABO Poľnobanka".
• upravený import bankového výpisu z DBF súboru – variabilný symbol rozšírený na 30 znakov
• bankový výpis - operácia Párovanie so saldokontom, - bola doplnená možnosť zapnúť/vypnúť prepisovanie
Popisu riadka vo finančnom doklade popisom zo saldokonta
• prepracované párovanie dokladu so saldokontom (ikona "3" v doklade) - oprava hľadania účtu podľa KS
Účtovníctvo
• bol doplnený nový import účtovného dokladu z CSV súboru ako náhrada za starý import z DBF
Saldokonto
• protokol vykonaných operácií zaznamená sa začiatok a koniec výpočtu (doteraz len koniec)
• oprava Zaúčtovania kurzových rozdielov na konci roka - vyberú sa len "nevypárované". Ignoruje sa špeciálna

mena "***", ktorá znamená záznamy v rôznej mene. Kontroluje sa dátum prepočtu saldokonta, musí sa zhodovať
s dátumom zaúčtovania rozdielov.
• výpočet saldokonta – pribudla možnosť zadať filter na účet (aj wildcard), celý výpočet sa spustí len pre vybrané
účty a ostatné záznamy sa nezmenia.
• upravený import bankového výpisu - orezané úvodné nuly z VS, ktoré tam vždy doplňuje SEPA
• párovanie výpisu podľa Saldokonta - naplní aj položku Popis (prevezme zo Salda)
• prepracovaná funkcia na zaúčtovanie Kurzových rozdielov - presunutá z hlavného menu v module Účtovníctvo
do prehliadača Saldokonto. To umožňuje zadať filter pred spustením výpočtu.
• prepracovaná funkcia na Zaokrúhlenie položiek - presunutá z hlavného menu v module Účtovníctvo do
prehliadača Saldokonto. To umožňuje zadať filter pred spustením zaokrúhlenia a urobiť tak zaokrúhlenie podľa
účtu, meny a podobne. Do štandardného filtra bola pridaná položka "Zostatok do", aby sa dali vyhľadať položky s
malým zostatkom.
Majetok
• účtovné odpisy - oprava chyby, v pohybe Návrh na preradenie sa prepísalo Stredisko, Zamestnanec a Miesto po
zmene v inom riadku so Zaradením alebo Preradením.
• upravený výpočet daňových odpisov - ak sa hneď v roku zaradenia zapne Prerušenie. Teraz sa nepočíta
neuplatnený odpis v roku zaradenia a výpočet odpisu berie do úvahy len odpisované roky očistené o prerušenia.
Upravené podľa vyjadrenia Finančnej správy.
• výpočet pomernej časti odpisu v roku zaradenia sa počíta z nezaokrúhleného odpisu, až výsledok sa zaokrúhľuje.
Doteraz sa zaokrúhlil aj medzi-výsledok a vznikal rozdiel.
• výpočet pomernej časti odpisu v roku vyradenia (musí byť zapnuté v príslušnej karte), berie sa počet mesiacov
BEZ mesiaca vyradenia. Majetok vyradený v januári má odpis=0, majetok vyradený v decembri má 11/12
ročného odpisu.
• nová tlačová zostava 762 Súpis majetku - daňové odpisy
• oprava výpočtu daňových odpisov - nesprávne započítaný "neuplatnený odpis z prvého roka" po technickom
zhodnotení
• upravené tlačové zostavy 702 + 703 - stĺpec Oprávky rozdelený na Oprávky (vrátane korekcie opraviek pre CV) a
Odpisy (len riadky "Odpis")
• v tlačovej zostave 709 bola doplnená možnosť filtrovať "Len rozdiely", prepínač je v toolbare
• v prehliadači Daňové odpisy bola doplnená funkcia na dopočítanie korekcií opraviek pre pohyby Čiastočné
vyradenie. Jednorázová funkcia po upgrade zo starších verzií, ak neboli korekcie správne vypočítané.
• doplnená zmena dátumu Vyradenia v hlavičke po zmazaní riadka "Vyradenie" v účtovných odpisoch
• oprava účtovania pohybu "TZ do nákladov" (nebol zaúčtovaný kvôli chybe algoritmu)
Objednávky prijaté
• položka Číslo dokladu (CDOK) rozšírená z 9 na 12 číslic, upravené aj tlačové zostavy
• upravená funkcia na hromadné vytvorenie dodacích listov z prijatých objednávok - pridaná voľba "Použiť druh DL
z firmy". Ak je v číselníku firiem na karte firmy zadaný Druh DL, tak za prednostne použije.
• do hlavičky objednávky pribudla položka Kód špeditéra
• upravený formulár pre hlavičku objednávky - položky Trasa a Obchodný zástupca boli presunuté do sekcie
Odberateľ (vyberajú sa z adresára firiem)
• stav Otvorená/Ukončená je možné nastaviť/zmeniť priamo v hlavičke objednávky
• uzatvorené objednávky dovolia zmeniť položku Rezervované množstvo
• nový parameter pre výpočet % rezervácie - doteraz len podľa množstva, pridané aj podľa ceny. Aplikované v
prehliadači prijatých objednávok, tlač 302 Súpis objednávok a tlač 313 Rezervácie.
• opravený výpočet dispozičného stavu pre rezervované Služby, v dispozičnom stave vznikal chybný záporný stav
• upravená tlačová zostava 305 Rekapitulácia objednávok - doplnené súčty v cenách
• upravená tlačová zostava 308 Rekapitulácia podľa trasy - doplnená suma objednávky
• prepracované hľadanie tovaru v riadku objednávky podľa skladových dokladov
• zobrazenie Part_No vo formulári objednávky aj v prehliadačoch
• pribudla možnosť otvoriť/opraviť cenníkovú kartu priamo z riadka objednávky (F3)
• rozšírené filtrovanie riadkov objednávok - doplnené hľadanie podľa cenníka (Názov, Part_no, TovSk, ...)
Objednávky vydané
• číslo objednávky bolo rozšírené z 9 na 13 číslic
• pri načítaní riadkov z OBP pribudla voľba "Použiť ceny z OBP"
• oprava formulára pre riadok objednávky - pri otvorení riadka sa vždy vyhľadávala kontrahovaná cena a prepísala
sa existujúca. Teraz sa cena zmení len vtedy, keď sa mení kód tovaru.

• prepracované hľadanie tovaru v riadku objednávky podľa skladových dokladov
• zobrazenie Part_No vo formulári objednávky aj v prehliadačoch
• pribudla možnosť otvoriť/opraviť cenníkovú kartu priamo z riadka objednávky (F3)
• rozšírené filtrovanie riadkov objednávok - doplnené hľadanie podľa cenníka (Názov, Part_no, TovSk, ...)
• zmena vo formulári objednávky - po zmene Meny v hlavičke sa ponúkne zmena Meny v existujúcich riadkoch
PC pokladnica
• zjednodušené skenovanie stravných lístkov pri platbe za nákup
• nová funkcionalita na overovanie a výplaty výhier žrebov Niké
• doplnený nový druh dokladu Z (Výplata výhry žrebu) pre Niké žreby
• upravená tlačová zostava 521 - vynechá tlač prázdneho riadka pre doklady bez riadkov
• upravená tlačová zostava 526 - doplnený stĺpec pre doklady Z
• rozšírené menu, upravené akcelerátory a ikony
Sklad
• umožňuje vystavovať doklady k predaju tovarov s prenosom daňovej povinnosti
• nový režim DPH v dodacích listoch, ktorý nahradzuje doterajší príznak Vývoz/Prenos. Konverzia naplní príznak
FLG_DPH podľa doterajšieho príznaku VYVOZ (vývoz -> vývoz mimo EU, prenos -> prenos DP v EÚ, ostatné ->
tuzemsko štandard)
• rozšírená položka KV_druh v cenníkovej karte o voľbu ST) Stavebné činnosti
• čiarové kódy presunuté do samostatnej tabuľky TOVBARCODE. Odstránený limit na počet čiarových kódov k
jednému tovaru. Každý tovar má jeden "hlavný" kód, ktorý sa zobrazuje a tlačí všade tam, kde sa používal
doterajší stĺpec TOVARY.EAN. Upravené všetky prehliadače a tlačové zostavy. Prenos doterajších kódov sa
vykoná automaticky pri konverzii databázy.
• pri vkladaní nového čiarového kódu skontroluje program kód a ponúkne opravu pre EAN-8 a EAN-13 kódy. Cez
filter (F5) je možné vyhľadať duplicitné kódy a ďalšie chyby. EAN kódy s chybným kontrolným súčtom sú červené.
Pôvodná funkcia na kontrolu čiarových kódov (Sklad - Kontrola) bola zrušená, lebo všetky chyby sa dajú odhaliť
priamo v prehliadači čiarových kódov.
• pribudla nová funkcia "Dodatočné rozpustenie obstarávacích nákladov" v prehliadači dokladov
• nový režim DPH v dodacích listoch, ktorý nahradzuje doterajší príznak Vývoz/Prenos. Konverzia naplní príznak
FLG_DPH podľa doterajšieho príznaku VYVOZ (vývoz -> vývoz mimo EU, prenos -> prenos DP v EÚ, ostatné ->
tuzemsko štandard)
• pribudla možnosť dodatočne zmeniť Dátum alebo Sklad v hlavičke inventúry, zmení sa kód inventúry a existujúce
riadky (inventúrne listy aj rozdiely) sa presunú na nový kód
• inventúrne listy - oprava, vloženie nadobúdacej ceny nefungovalo, ak na príslušný kód tovaru nebol vytvorený
riadok v inventúrnych listoch. Ak sa nenájde riadok, do ktorého by sa mala vložiť cena, pridá sa nový riadok do
inventúrneho listu s číslom 999999.
• do hlavičky dodacieho listu pribudla položka Kód špeditéra (prepravnej spoločnosti)
• do formulára externého dokladu pribudla funkcia na načítanie riadkov dokladu z XLS súboru – Import zo súboru Excel / [F8]
• nová funkcionalita – hromadná zmena v riadkoch rozpracovaného skladového dokladu. Označenie riadkov
funguje rovnako ako v štandardnom prehliadači, t.j. medzerníkom alebo klikom na začiatok riadka po jednom
riadku, a Ctrl+medzerník alebo klik na horný roh tabuľky pre všetky riadky naraz.
• upravená funkcia na import cien z XLS súboru – nová cena sa importuje len vtedy, ak je iná ako existujúca cena
• oprava chyby v prehliadači Cenník - nezobrazili sa všetky riadky ak bol cenník dlhší ako 64K záznamov
• rozšírená tlačová zostava 173 Cenové štítky – bola doplnená platnosť ceny "dDatum_od" a "dDatum_do"
• rozšírená tlačová zostava 104 Dodací list - pridané položky "sSpedicia" (názov špedičnej spoločnosti z číselníka)
a "sSp_uhrady" (názov spôsobu úhrady)
• rozšírená tlačová zostava 104 Príjemka - pridaná položka "sUserFullName" (kto vytvoril doklad)
• upravená funkcia na hromadné vystavenie faktúr k dodacím listom - doplnený prenos Spôsobu úhrady z hlavičky
dodacieho listu
• upravená funkcia pre hromadné vystavenie faktúr k dodacím listom - pridaný parameter Splatnosť pre dobierky.
Ak sa zadá, má prednosť pred štandardnou splatnosťou. Ak sa nezadá, nastaví sa štandardná splatnosť podľa
číselníkov Firmy a Druhy faktúr.
• hromadné vytvorenie faktúr k dodacím listom - Dátum vystavenia sa nastaví na "dnes", predtým sa použil dátum
DL pre zdaniteľné plnenie aj vystavenie
• vystavenie storno-dokladu vymaže položky Špedícia a Spôsob úhrady
• externé doklady - import z XLS, po úspešnom importe obnoví obsah obrazovky, aby sa pridané riadky objavili na
obrazovke
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do formulára (link) na hlavičky dokladov bol pridaný názov firmy
prehliadač skladových dokladov – pri zmazaní dokladu bolo pridané ďalšie dodatočné varovanie ak je k dokladu
pripojený nejaký daňový doklad
v cenníku tovarov a služieb pribudla možnosť usporiadania podľa stĺpca Poznámka (klik na stĺpec)
prehliadač Riadky dokladov - bol opravený filter pre Režim DPH
v prehliadači Cenník tovarov a služieb bolo zobrazenie stĺpca Poznámka rozšírené zo 40 na 200 znakov. V
poznámke môže byť uložených až 2000 znakov.
opravená funkcia na hromadný odpis predaného tovaru z PC kasy - nebol naplnený kurz a účtovné hodnoty
zmena vo funkcii na prípravu inventúrnych listov - zrušená možnosť usporiadať riadky podľa čiarového kódu
v prehliadači inventúrnych listov bolo opravené zobrazovanie predajných cien
oprava v tlačovej zostave 601 Inventúrne listy- tlačili sa vždy základné predajné ceny z hlavnej cenovej
skupiny. Teraz sa tlačia ceny podľa nastavenia v hlavičke inventúry (CS, Predajňa)
aplikované prístupové práva na novú tabuľku Čiarové kódy (Tovbarcode) - používajú sa existujúce práva na
prístup k Cenníku (Vložiť alebo Upraviť) aby nebolo treba pridať nové práva do roly
pri spustení funkcie Predaj sa zmaže položka VS, doteraz sa prenášal z predchádzajúceho predaja
upravené tlačové zostavy - výber čiarového kódu z TOVBARCODE: 113 RS stav, 121 Karty, 131 Rekapitulácia
pohybov, 132 Rekapitulácia predaja, 134 Obraty, 144 Výkaz prevodu do vlastných predajní, 155 Počiatočné
stavy, 171 Cenník, Hlásenie nových EAN kódov liehu (XML)
v module Kalkulácie v prehliadači Normy - opravené zobrazenie stĺpca Poznámka
v module Kalkulácie v rozpise šarží k výrobnej dávke - oprava testu čiarového kódu na TOVBARCODE
rozšírená tlačová zostava 104 Dodací list - bol doplnený stĺpec Režim DPH v každom riadku
do koncového formulára pri príjme bola pridaná možnosť tlačiť zostavu 173 Cenové/Tovarové štítky
do prehliadača Sklad-Prezeranie a oprava dokladov bola pridaná možnosť tlačiť k príjemke zostavu 173 Cenové/
Tovarové štítky
opravené storno dokladu - SKLADR mal chybne prenesené položky Druhdok+Cdok z pôvodného dokladu
v linku na výber tovaru bol pridaný stĺpec Čiarový kód a rozšírený stĺpec Poznámka
do prehliadača dokladov z PC pokladníc bola pridaná možnosť tlačiť zostavu 521 Opis dokladu
zmena v tlačových zostavách 162 a 163 Min/Max stavy - výpočet z Dispozičného stavu namiesto Účtovného
do cenníkovej karty bola pridaná položka Čiarový kód (iba zobrazená, needitovateľná priamo v karte)
v tlačových zostavách 527 Rekapitulácia riadkov a 530 Rekapitulácia DPH bol doplnený medzisúčet Režim DPH
opravená zostava 173 Cenové štítky - doplnené vyhľadanie alternatívnych názvov, ak sa zadá Firma, ktorá má
definovanú skupinu alternatívnych údajov pre tovary
prepracovaný výkaz Intrastat - údaje sa vypočítajú do tabuľky, pred exportom do XML je možné ich ešte editovať
a tlačiť
oprava vyhľadania poslednej nákupnej ceny vo funkcii Zámena tovarov
pribudol hromadný prepočet stavu po zmazaní riadkov alebo celých dokladov v prehliadačoch Doklady/Riadky.
Prepočet sa spustí pre tovary a sklady, ktoré boli v zmazaných riadkoch. Nie je možné spustiť prepočet, ak je viac
ako 1000 zmazaných tovarov naraz, vtedy sa musí urobiť celkový prepočet.
inventúra - doplnené zobrazenie a filtrovanie PartNo v inventúrnych listoch, rozdieloch a tlačových zostavách
prepracovaná tlačová zostava 157 Stav zásob podľa skladov - zrýchlené načítanie dát a doplnené aj dispozičné
stavy (doteraz len účtovné)
rozšírená tlačová zostava 156 Obrátkovosť zásob - doplnená možnosť zadať obdobie buď ako počet dní alebo
ako obdobie od-do
opravená tlačová zostava Intrastat - netlačila sa hlavička strany ak sa vo výberovej podmienke zadalo "Okrem
dokladov"
-rozšírený používateľský filter pre tlačovú zostavu 134 Obraty - umožňuje zadať podmienku aj pre tabuľku
SKLADR (alias R) a dodatočne filtrovať sklady, druhy dokladov a podobne
upravená tlačová zostava 121 Skladové karty - ak sa nezadal filter na jeden sklad, v zostave neboli sklady
usporiadané, ale boli v náhodnom poradí
upravená tlačová zostava 157 Stavy podľa skladov - doplnené nové formáty pre tlač dispozičného stavu
prepracovaná tlačová zostava 173 Cenové štítky - pri výbere tovarov do zoznamu sa zobrazujú X-parametre z
tabuľky TOVARY. Stĺpce možno skryť štandardným postupom. X-parametre je možné aj zmeniť (zmena sa uloží
do Cenníka tovarov).
prepracovaná tlačová zostava 156 Obrátkovosť - rozdelená na dve verzie Účtovný/Dispozičný stav
opravené usporiadanie v tlačovej zostave 131 Rekapitulácia pohybov - nefungovali Suma príjem a Suma výdaj
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•
•
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oprava výpočtu Predajnej ceny pre Predajňu alebo Skupinu predajní v module Inventúry
zmena pri tlači GS1 kódov - zmena tlače množstva (AI 37/310n) nie podľa príznaku TOVARY.MJCELE ale podľa
skutočného počtu desatín
pribudlo hľadanie zosnímaním čiarového kódu v prehliadačoch (skladové doklady, objednávky, stavy, inventúry)
v Cenníku tovarov a služieb boli zmenené klávesové akcelerátory z Fn na ľahšie zapamätateľné písmená
(C-ceny, A-alternatívne údaje, Z-zásoby, M-min/max stavy)

Popis zmien v štruktúre tabuliek pri prechode z verzie 17.04 na verziu 18.01
Pridanie tabuľky C_SPEDICIA
Pridanie tabuľky GEIS_EXP
Pridanie tabuľky TOVBARCODE
Pridanie tabuľky FO_ANKETAQ
Pridanie tabuľky FO_ANKETAR
Pridanie tabuľky SKINTRASTAT
Pridanie stĺpca C_SKDOK.TYPDPHT VARCHAR2(6) NULL
Pridanie stĺpca C_SKLADY.P_DRUHFAD VARCHAR2(6) NULL
Pridanie stĺpca FAV.F_DPH VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca OBPH.SPEDICIA VARCHAR2(6) NULL
Pridanie stĺpca OBPH.SP_UHRADY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca PCKASADOKD.FLG_DPH VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca PCKASADOKR.FLG_DPH VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca SKLADH.FIRMAREF VARCHAR2(30) NULL
Pridanie stĺpca SKLADH.SPEDICIA VARCHAR2(6) NULL
Pridanie stĺpca SKLADH.SP_UHRADY VARCHAR2(1) NULL
Pridanie stĺpca SKLADR.FLG_DPH VARCHAR2(1) NULL
Zmena stĺpca C_MERJED.NAZOV VARCHAR2(20) NULL -> VARCHAR2(30) NULL
Zmena stĺpca OBPH.CDOK NUMBER(9) NULL -> NUMBER(12) NULL
Zmena stĺpca OBVH.CDOK NUMBER(9) NULL -> NUMBER(13) NULL

