Změny a nové funkce programu APSi za rok 2007

25-12-2007
Návrat k výsledku hypertextového vyhledání. Pokud ve formuláři SKLAD nebo při příjmu či prodeji zboží
použijete hypertextové vyhledávání (F4), lze se opakovaně vracet k výsledku tohoto vyhledávání pomocí
klávesové zkratky SHIFT+F4. Nemusíte tedy opět spouštět nové vyhledávání ani zadávat stejné slovo k
vyhledání pokud se potřebujete vrátit k předchozímu výsledku.
20-12-2007
Otevírání pokladní zásuvky pomocí CTLR+O se nyní může použít odkudkoliv z programu (dosud to bylo
možné pouze z modulu paragony).
17-12-2007
POZOR ! Změna výčetky. Do výčetky se dosud započítávaly faktury za hotové a to podle data vystavení. Nyní
byl do faktur přidán datum úhrady a to jak k číslu pokladny tak číslu pokladníka. Faktury se nyní zahrnují do
výčetky pokladny nebo výčetky pokladníka podle tohoto data úhrady. Stejný mechanizmus platí i pro paragony
kam byl také nově doplněn datum úhrady k číslu pokladny.
15-12-2007
Změna výčetky. Výčetka pokladny se nedala vytisknout (tisk A4) pokud nebyl zapsán žádný vklad či výběr
pokladny. Tato nepříjemná vlastnost byla odstraněna.
13-12-2007
Změna výčetky. Ve výčetce pokladny nebo pokladníka lze nyní zapsat odvod tržby pomocí výčtu bankovek
jednotlivých hodnot a takto zjištěný součet použít pro operaci ukončení výčetky.
12-12-2007
Nový parametr pro zakázky. Při vyúčtování zakázky fakturou se dosud v poli Hosp.smlouva vystavené
faktury zobrazil obsah pole SPZ ze zakázky. Nyní lze v nastavení lokálních parametrů na záložce „Zakázky“ určit
zda se do faktury bude přenášet ze zakázky obsah pole spz nebo objednávka.
05-12-2007
Nepoužíváte prodej ze skladu pomocí koše nebo nepoužíváte náhrady ?
Pak jsou Vám pravděpodobně tato okna při prohlížení a práci se skladem na obtíž. V pravém horním rohu
formuláře skladu naleznete malý přepínač kterým můžete vzhled skladu přizpůsobit Vašim potřebám. Pokud
Vám nevyhovuje žádné ze 4 typů zobrazení lze na požádání vytvořit i jiné varianty vzhledu.
29-11-2007
Inventuru skladu lze provádět za pomoci sběrného terminálu čárového kódu. Ve formuláři skladu
naleznete nové tlačítko s nápisem „F8 terminál“. Pomocí tohoto tlačítka vyvoláte funkci která umožní načíst do
inventury v programu APSi hodnoty „načtené“ během provádění fyzické inventury do sběrného terminálu.
Postup je stejný jako při používání terminálu v modulu prodejna.
27-11-2007
Změny při zápisu řádků příjemky. Ve formuláři pro se výběr položek zboží do příjemky je nyní možně
nastavit aby se kurzor umístil vždy nejprve do pole název. Parametr pro zapnutí této vlastnosti naleznete
v lokálních parametrech na záložce „Příjemky“. Další drobná úprava spočívá v tom že nešlo umístit kurzor do
políčka s číslem skladu pomocí myši (pouze šipkou nahoru). To je nyní umožněno.
26-11-2007
V položkách příjemek lze opravovat. V předchozích verzích programu nebylo možné opravit cenu nebo
množství řádku příjemky. Bylo nutné řádek vymazat a zapsat znovu. Nyní je umožněna oprava pomocí F2
stejně jako v jiných dokladech.
25-11-2007
Podpora pro restaurační provozy. Program nyní umožňuje automatický odpis polotovarů na základě
realizovaných tržeb podle jídelního lístku. O bližší seznámení s funkcí požádejte svého dodavatele programu.
24-11-2007
Zobrazení výrobků nebo polotovarů. Ve skladu naleznete nové tlačítko kterým lze rychle zobrazit a
zkontrolovat které výrobky se vyrábějí z určité suroviny nebo jaké suroviny jsou zapotřebí k výrobě určitého
výrobku.
14-11-2007
Změna označení bezpečnostních tlačítek. Namísto symbolu paragraf za názvem tlačítka bude nyní použit
symbol vykřičníku před názvem.
07-11-2007
WinRAR a zálohování dat programu APSi. WinRAR je archivační program který zjednodušuje a zkvalitňuje
provádění automatických záloh APSi. WinRAR je volně ke ztažení z mnoha internetových stránek. Pokud jej

chcete používat je po uplynutí zkušební doby nutné zakoupit licenci (cca 1000 Kč). Pokud tak neučiníte porušíte
licenční smlouvu. Rozhodnete-li se vyzkoušet zálohování pomocí WinRAR, nainstalujte jej do svého počítače.
POZOR – neinstalujte jej do standardní složky „C:\Program Files\WinRAR“ ale kamkoli jinam. Mezera v názvu
složky „Program Files“ totiž znemožňuje jeho volání. V nastavení parametrů programu APSi na záložce „cesty
k souborům“ pak nastavte cestu ke složce do které jste WinRAR nainstalovali. Dále zde nastavte i složku pro
ukládání vytvořených záloh.
Každá stanice na síti která má v nastavení stanovenu složku pro ukládání záloh nabídne obsluze vytvoření
zálohy v okamžiku vypínání programu. Přitom kontroluje zda je ukončována jako poslední stanice a je tedy
možné data zálohovat. Pokud v okamžiku vypínání pracuje s programem ještě jiná stanice, nebude záloha
nabídnuta.

26-10-2007
Vzorové parametry. Všechny lokální parametry programu z jakékoliv stanice lze nyní uložit jako vzorové. Tyto
vzorové parametry je pak možné na jiné stanici načíst. Nová funkce programu Vám může značně usnadnit
nastavení více počítačů v síti. Pokud se v síti instaluje „nová“ stanice a vzor parametrů byl již vytvořen tak se
nová stanice automaticky přednastaví podle těchto parametrů. Tlačítka pro uložení i načtení parametrů
naleznete na formuláři „Nastavení lokálních parametrů“. Obě tlačítka jsou chráněna „Hlavním“ heslem
programu.
25-10-2007
Zvláštní obchodní podmínky. Toto nové označení zboží (skladové karty) slouží ke zvýraznění konkrétního
zboží při tisku dokladů jako je faktura,paragon,dodací list a pod. Účelem je poskytnout zákazníkovi informaci
že toto zboží nakupuje za výhodných obchodních podmínek (např. akce,výrazná sleva apod.) Toto označení lze
také ke zboží hromadně přiřadit nebo odebrat pomocí funkce „hromadná změna údajů na skladových kartách.
Způsob zvýraznění při tisku dokladů si lze individuálně dohodnout a objednat u dodavatele programu.
24-10-2007
Přenos informace o zpracovateli objednávky. Identifikace zaměstnance který zapsal objednávku se nyní
přenáší z objednávek i do výdejek,převodek a spotřeby. Při vyúčtování výdejky pak dále i do paragonu nebo
faktury.
23-10-2007
Tisk adresáře podle trasy. V adresáři naleznete nové tlačítko pro tisk seznamu zákazníků na vybrané trase.
Výtisk se seřazen podle obcí.
22-10-2007
Tisk textu na konec výdejky. Do nastavení společných parametrů (záložka výdejky) byl přidán volitelný text
pro tisk na konci výdejky.
21-10-2007
Tisk adresáře podle skupiny. V adresáři naleznete nové tlačítko pro tisk seznamu zákazníků vybrané
skupiny. Výtisk se seřazen podle názvu firmy.
20-10-2007
Datumové položky. Pokud vyplňujete datumovou položku můžete využít dvě nové funkce. Stisknete-li na
číselné klávesnici tlačítko + bude uvedené datum zvýšeno o 1 den. Tlačítkem – naopak datum o jeden den
snížíte.
17-10-2007
Nabídky. V programu byl aktivován modul nabídek. Naleznete jej v sekci obchodu. S případnými dotazy či
požadavky na úpravy nabídek ať se jedná o vlastní zadávání nebo tisk se obracejte na svého dodavatele
programu.
10-10-2007
Export dokladu v textovém souboru byl doplněn i do paragonů a spotřeby.
09-10-2007
Do záhlaví příjemky lze zapsat datum splatnosti a toto datum pak lze použít při vytváření výběrů.
08-10-2007
Přístupová práva chráněných tlačítek byla navíc zakódována. Pokud
jste již nastavili oprávnění pro tato tlačítka, budete muset toto nastavení opravit. Zakódování zvyšuje úroveň
ochrany. Děkujeme za pochopení.
07-10-2007
Načítání příjemky z souboru APSi_TXT. Textovým souborem se přenáší k zákazníkovi i maloobchodní cena
a ten tak může využít novou funkci příjmového formuláře - opravu vlastních prodejních cen podle
maloobchodních cen dodavatele.
05-10-2007

Export výdejky do souboru TXT. Struktura souboru byla změněny tak aby export faktury i výdejky byly
shodné. Zároveň byla upravena i procedura načtení tohoto souboru do příjemky.
02-10-2007
POZOR - Důležitá změna. Některá tlačítka v programu kterými se spouští funkce zobrazující citlivé údaje nyní
mohou být libovolně zakódována a mohou omezit přístup k informacím neoprávněným osobám.
Tato tlačítka se nazývají "chráněná" nebo „bezpečnostní“ a poznáte je podle toho že před nápisem tlačítka je
zobrazen symbol „!“. Pokud by někde v programu existovalo tlačítko které nemá tuto vlastnost a potřebujete
aby se také stalo "chráněným", kontaktujte svého dodavatele programu.
Podobně jako v mnoha jiných programech lze i v programu APSi definovat jednotlivé uživatele (max.999) a tyto
uživatele zařazovat do skupin (max.99). Každému uživateli lze přidělit heslo kterým se identifikuje při spouštění
programu. Program umožňuje i provoz bez přihlášení uživatele. Nepřihlášený uživatel však také může patřit do
skupiny "nepřihlášených" (anonymních) uživatelů. Pomocí této skupiny tak lze přidělit jistá oprávnění i
anonymním uživatelům. Seznam uživatelů programu a jejich zařazení do skupin lze editovat v nastavení
společných parametrů programu na záložce "Operátoři - hesla - oprávnění".
Jak chráněná tlačítka fungují ? Pokud kliknete pravým nebo prostředním tlačítkem myši na chráněné tlačítko a
zadáte MASTER heslo programu zobrazí se okno s nápovědou vysvětlující jak nastavit přístupová práva pro toto
tlačítko. Zadáním seznamu čísel a hesel nastavíte přístupová práva pro tlačítko.
Přístup lze na tlačítku povolit třemi způsoby.
1) zadáním jednotlivých čísel uživatelů programu oddělených čárkami
2) zadáním skupin uživatelů s použitím písmene S např. S1,S6,S10,...
3) zadáním hesla nebo více hesel s použitím písmena H např. Hjana,Hpetrt250,...
Pokud program neověří přístup pomocí čísla uživatele nebo skupiny uživatele a je zadáno alespoň jedno heslo,
bude uživatel vyzván k zadání hesla.
příklad: zápis oprávnění ve tvaru : 1,5,122,S10,S5,Hjana,Hkos umožní přístup uživatelům číslo 1,5 a 122 nebo
všem uživatelům zařazeným do skupin 22,10 a 5 nebo zadáním hesel "jana" nebo "kos"
Některá z tlačítek která byla dříve chráněna starým způsobem pouze hesly a nyní se stala chráněnými, bude
zamítnut přístup podle starých hesel. Bude nutné nastavit u nich hesla nově.
Po nainstalování programu s touto změnou se všechna chráněná tlačítka stanou nepřístupná protože jejich
definice práv jsou prázdné. Pokud si nepřejete k těmto tlačítkům nastavovat žádná oprávnění ale potřebujete je
hromadně zpřístupnit všem, nastavte ve společných parametrech na záložce "Operátoři-hesla-oprávnění"
parametr "Odblokovat chráněná tlačítka bez nadefinovaných práv !!". Tím všechna chráněná tlačítka
zpřístupníte. POZOR !!! tímto parametrem hromadně zpřístupníte pouze ta chráněná tlačítka která mají
skutečně prázdné definice. Pokud u některého tlačítko nadefinujete přístupová práva bude toto tlačítko
chráněno těmito právy bez ohledu na to jak je parametr "Odblokovat chráněná tlačítka bez nadefinovaných
práv !!" nastaven.

02-10-2007
Změna v dialogu automatického načítání faktur a dodacích listů do příjemek. Při automat. načítání
dobropisů ze souborů od dodavatelů zjistíte že někteří z dodavatelů neuvádějí v dobropisech množství zboží
zápornou hodnotou. Pokud tedy načtete takový dobropis a potřebujete "obrátit" znaménka ve sloupci množství
stačí kliknout na tlačítko "Dobropis" nad tímto sloupcem.
01-10-2007
Změna v dialogu automatického načítání faktur a dodacích listů do příjemek. Při načítání faktur a dod.
listů ze souborů od dodavatelů ACI a APM se nyní načte i aktuální maloobchodní cena zboží kterou stanovuje
dodavatel. Při načítání do příjemky můžete zvolit zda program APSi podle těchto cen automaticky opraví
prodejní cenu zboží na Vašich skladových kartách.
29-09-2007
Změna ve výčetce za POKLADNU. V nastavení lokálních parametrů na záložce paragony naleznete nový
parametr kterým lze stanovit že výčetka za pokladnu bude sčítat pouze paragony které jsou označeny datem
zaplacení a toto datum odpovídá rozsahu dnů za které výčetku vytváříte.
28-09-2007
Ceníky dodavatelů lze načítat i ze souborů formátu DBF.
27-09-2007
U vystavených faktur se zobrazuje celková dosažená marže.

26-09-2007
Příjemku (celou nebo jen vybrané položky) je možné převést do faktury.
25-09-2007
Příjemku (celou nebo jen vybrané položky) je možné převést do výdejky.
24-09-2007
V objednávkách zákazníků lze hromadně mazat položky které označíte háčkem. Tlačítko kterým lze
mazání provést naleznete v položkách objednávky.
23-09-2007
Výčetka pokladny byla doplněna o možnost tisku na tiskárnu formátu A4.
17-09-2007
Výčetka pokladny byla doplněna o možnost převést zůstatek pokladny
na další den.
12-09-2007
Výčetka pokladny (pokladníka) byla upravena tak aby v ní bylo možné přidávat, opravovat a rušit záznamy
vkladů a výběrů.

10-09-2007
Převod vybraných položek z faktury do spotřeby. Pokud potřebujete převést některé položky z faktury do
spotřeby, otevřete položky příslušné faktury, položky pro převedení označte háčkem a klikněte na tlačítko
"převést do spotřeby". Převádět nelze položky z vyúčtovaných zakázek a položky z vyúčtovaných výdejek
pokud není zapnuto vymazávání vyúčtovaných výdejek.

08-09-2007
Záhlaví faktury obsahuje nový údaj - číslo pokladníka. Toto číslo je určeno pro sestavení výčetky za
pokladníka stejně jako je tomu u paragonů. Pole je přístupné pouze u faktury za hotové. Faktura za hotové je
výčetkou pokladníka považována za uhrazenou v den vystavení.

05-09-2007
Záhlaví faktury obsahuje nový údaj - číslo pokladny. Toto číslo je určeno pro sestavení výčetky za
pokladnu stejně jako je tomu u paragonů. Pole je přístupné pouze u faktury za hotové. Faktura za hotové je
výčetkou pokladny považována za uhrazenou v den vystavení.

03-09-2007
Zálohování dat. Nová funkce zálohování pracuje tak že každá stanice
na síti která má v nastavení stanovenu složku pro ukládání záloh nabídne obsluze vytvoření zálohy v okamžiku
vypínání programu. Přitom kontroluje zda je ukončována jako poslední stanice a je tedy
možné data zálohovat. Pokud v okamžiku vypínání pracuje s programem jiná stanice nebude záloha nabídnuta.

01-09-2007
Při prodeji zboží můžete využít novou funkci. Pokud v prodejním formuláři vyberete zboží a při stanovení
prodejní ceny potřebujete zjistit za jakou cenu jste zákazníkovi toto zboží prodávali naposledy, stačí stisknout
klávesu F8.
01-09-2007
Byly provedeny úpravy programu manager které mají za úkol umožnit
spuštění programu manager i pokud je spuštěn program APSi. Lze tak
provádět změny v nastavení parametrů programu APSi i za jeho chodu.
28-08-2007
Tisk čárových kódů. Nyní lze pro tisk čárových kódů použít veškeré tiskárny s příkazovým jazykem PPLA
(Datamax a některé typy Argox) nebo PPLB (Argox). Tiskárny lze připojit na porty COM,LPT případně lze
tisknout i na síťovou tiskárnu. Prozatím můžete vybrat ze 3 typů štítků. Další typy podle vlastního návrhu lze
objednat. Potřebná nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce "Tisk štítků EAN ...."
28-08-2007
V souvislosti se zvětšením adresy byly upraveny tisky faktury,dodacího listu z faktury a výdejky.
27-08-2007
Byla rozšířena pole pro zápis adresy firmy a odlišné fakturační adresy firmy v adresáři, fakturách a
výdejkách. Název firmy, jméno, ulice a město nyní mohou obsahovat až 45 znaků včetně mezer.
03-08-2007

Po založení skladové karty pomocí F5 z ceníku a následném spuštění formuláře skladu se ukazatel
záznamu ve skladu automaticky přemístí na nově založenou kartu.
02-08-2007
Automatické ukončení programu. Pokud je na počítači spuštěn program APSi a po dobu 15 minut na počítači
nikdo nepracuje (nebylo pohnuto s myší nebo stisknuta jakákoliv klávesa) program vyvolá hlášení pro obsluhu
a nabídne ukončení programu. Pokud ani na toto oznámení nikdo nereaguje, program se sám ukončí. Vypínání
je funkční pouze pod OS Windows XP.
01-08-2007
Ve formuláři ceník přibyla v menu nová možnost "Načtení ceníku z FTP dodavatele" Tato volba
umožňuje přenos skladových karet mezi programy APSi u dodavatele a zákazníka. Předpokladem je že
dodavatel pravidelně odesílá svůj ceník sestavený ze skladových karet na server FTP.
30-07-2007
Při tisku dokumentů můžete nyní vždy zvolit počet výtisků. Na formuláři tisku na tlačítku s nápisem
"Tiskárna" je nyní pole ve kterém můžete stanovit počet výtisků. Toto pole aktivujete kliknutím nebo stiskem
klávesy s hvězdičkou. Volba ovlivní pouze počet výtisků na tiskárnu (nikoliv na obrazovku , do souborů a pod.).
29-07-2007
Při zápisu nové skladové karty zjednodušeným formulářem lze nyní zadat i minimální stav zásob.

28-07-2007
Do formuláře pro převod skladového koše do faktury byla doplněna možnost volby bankovního účtu který
bude uveden na faktuře.

27-07-2007
Kontrolní funkce pro nové odepisování polotovarů(mezivýrobků).
1. Z důvodu nového odepisování polotovarů bylo nutné upravit převod objednávky do faktury tak že nelze
převést do faktury pouze část zboží z jedné objednávky a do dalších faktur zbytek. Pokud tedy bude v
objednávce provedeno jakékoliv nastavení které může způsobit tento neúplný převod, je akce blokována.
2. Při smazání odpisové výdejky se její číslo vymazáno ze záhlaví příslušné objednávky nebo faktury.
3. Objednávku která byla již odepsána do spotřeby není možné převést do jiného dokladu než faktury.

26-07-2007
Změny v odepisování polotovarů(mezivýrobků). Odepisovat lze nyní kromě faktur také již vytvořené
objednávky zákazníků. Jak v ve formuláři faktur tak objednávek přibývá pole ve kterém se zobrazuje číslo
výdejky která vznikla jako odpis polotovarů. Pokud byla výdejka vytvořena již na základě objednávky, přenese
se tato informace i do faktury vytvořené z objednávky. Pokud je na faktuře nebo objednávce zobrazeno číslo
odpisové výdejky, nejdou příslušné doklady změnit. Pokud by bylo zapotřebí doklad změnit, je nutné nejprve
vymazat výdejku odpisu, doklad pak je možné opravit a následně opět odpisovou výdejku vytvořit.
25-07-2007
Předpokládané změny v odepisování polotovarů(mezivýrobků) si vyžádali úpravu v číslování odpisových
výdejek. Dosud vždy bylo číslo výdejky rovno číslu faktury která byla podkladem pro odpis. Nyní vzniká ve
výdejkách plynule číslovaná řada výdejek a číslo odpisové výdejky je zapisováno do záhlaví dokladů ze kterých
lze odpisy polotovarů spouštět.
24-07-2007
Pokud použijete funkci "Zúžit výběr" v okně hypertextu můžete nyní využít i nově vytvořenou funkci "o
krok zpět". Spustíte ji tlačítkem s nápisem "zpět" nebo klávesou F3.
23-07-2007
Podskupinu na skladových kartách lze editovat jednodušeji. Při procházení skladu stačí kliknout na pole
"podskupina" na šedivém informačním rámečku ( na záložce i1 ) a zde hodnotu upravit.
22-07-2007
Při zápisu nové skladové karty zjednodušeným formulářem lze nyní zadat i podskupinu zboží.
21-07-2007
Změna v objednávkách zákazníků. Program nyní umožňuje založit pro jednoho zákazníka více objednávek.
Parametr kterým lze tuto možnost aktivovat se jmenuje "Umožnit založení více objednávek jednoho zákazníka"
a naleznete jej v manageru.
20-07-2007
Změna vzhledu skladové karty. Na skladové kartě bylo změněno uspořádání jednotlivých polí do nových
logických celků jako příprava pro další nový způsob vyhledávání skladových položek který bude v APSi brzy
umožněn.

19-07-2007
Změny v povolení vymazat skladovou kartu. Dosud byl v nastavení společných parametrů na záložce
„Sklad“ parametr s názvem „Povolit výmaz aktivní karty“. Za aktivní kartu byla považována ta karta která měla
během roku nějaké pohyby nebo obsahovala stav zboží k 1.1. tedy byla součástí inventury. Nyní byl tento
parametr nahrazen novým pomocí kterého můžete nastavit 3 úrovně oprávnění ke smazání skladové karty.
Vybrat si můžete z: 1-Nepovolit výmaz žádné skladové karty, 2-Povolit pokud stav zboží=0 i když existují
pohyby ale zboží nebylo stavem k 1.1. a nebylo tedy součástí inventury, 3-Povolit pokud stav zboží=0 i když
existují pohyby a i když zboží bylo stavem k 1.1. a bylo tedy součástí inventury. Před nastavením hodnoty 3
pamatujte že sestava „stav zboží 1.1. roku“ kterou můžete vytisknout programem nebude odpovídat
skutečnosti pokud vymažete některou z karet která byla součástí počáteční inventury.

18-07-2007
Zúžení výběru (dohledání) v hypertextu. Pokud je výsledkem hypertextového vyhledávání příliš mnoho
položek, můžete využít novou funkci programu kterou je zúžení výběru. Funkci spustíte stisknutím tlačítka F4
v okně hypertextu nebo kliknutím na tlačítko s nápisem „Zúžení výběru“. Dále zadejte slovo nebo číslo či jejich
část, která musí být obsažena v objednacím čísle nebo názvu zboží které hledáte. Všechny položky které
zadané slovo neobsahují budou zrušeny čímž se celkový počet vybraných položek zmenší. Takto můžete
opakovaně pokračovat až do nalezení správné položky.
17-07-2007
Zákaz změny dat. Byl vytvořen nový parametr kterým lze zakázat (zamknout) všem uživatelům
přidávat,měnit nebo mazat veškerá data programu APSi. Tento parametr se jmenuje „zákaz editace dat“ a lze
jej nastavit v programu manager. Hodí se například na uzamčení programů (kopie) předchozích let nebo
v případě že si berete data ke zpracování(úpravě) z hlavního PC na jiné místo a potřebujete zabezpečit aby
nabyla nikým upravována do doby než zpracovaná data na hlavní PC vrátíte.
16-07-2007
Výmaz pokladníka z paragonu při tisku rozvozového lístku. Pokud používáte tisk rozvozových lístků
v modulu paragony (při zapnutém parametru „tisknout různé varianty paragonu“) můžete nyní využít novou
funkci která při tisku paragonu jako „Rozvoz“ automaticky vynuluje pokladníka a datum zaplacení na paragonu.
Tato funkce se zapíná v nastavení společných parametrů na záložce „paragony“ a jmenuje se „při tisku
rozvozového lístku vynulovat pokladníka“.
15-07-2007
Export tabulek z APSi do Excelu byl ochráněn heslem. Tato úprava byla provedena z důvodu zabezpečení
dat proti zneužití.
14-07-2007
Na trh byla uvedena verze APSi číslo 6.
13-07-2007
Nové možnosti tiskového výstupu. Program nyní umožní uložit tiskovou sestavu přímo do 10-ti souborů
různých typů. K dispozici jsou formáty PDF,DOC,FDOC,XML,HTML,XLS,vícestránkový TIFF,RTF,FRTF a speciální
typ XFF který je přesným popisem obsahu tiskového souboru ve formátu dbf. K dispozici lze na vyžádání
vytvořit ještě soubory typu BMP,PNG,JPEG,GIF. Tisková nabídka navíc umožňuje volit kam se vytvořený soubor
uloží a zda se po tisku otevře v příslušném programu. Otevření souboru v programu samozřejmě vyžaduje
nainstalovaný příslušný program. Soubory typu doc a xls lze vytvářet pouze na počítačích které mají
nainstalován Microsoft Office verze 2000 nebo vyšší. Pro vytváření všech typů souborů byla do programu APSi
zakoupena a implementována knihovna od externího dodavatele. Vlastnosti výstupních souborů tedy nelze
libovolně měnit. Příslušná nekompatibilita s budoucími verzemi produktů dalších stran však bude dodavatelem
jistě řešena.
16-06-2007
Přesun pohybů zboží z jedné skladové karty na jinou. Pokud přijmete či prodáte zboží omylem přes jinou
skladovou kartu, můžete uchopit tyto pohyby zboží a přenést je na jinou skladovou kartu. funkce přesouvá
všechny pohyby na kartě a to pouze v aktuálním roce. Nepřesouvá pohyby v archivu a nepřesouvá počáteční
stav zboží na kartě. Provedení přesunu pohybů je evidováno a lze tedy zpětně zjistit jaké zboží, kdo a kdy
přesun provedl.
15-06-2007
Faktury za hotové a číslo pokladny. Pokud vystavíte fakturu za hotové pomocí modulu "Prodejna", zapíše
se do faktury i číslo pokladny které máte zadáno v nastavení lokálních parametrů na záložce "paragony" jako
parametr "tento počítač je pokladna číslo?". Tato nová vlastnost programu umožní zahrnout do výčetky za
pokladnu vedle paragonů,vkladů a výběrů pokladny i faktury za hotové.
14-06-2007
Součet paragonů označených značkou. Pokud v paragonech kliknete na tlačítko pro sčítání paragonů,
naleznete na formuláři pro zadání parametrů sčítání novou volbu "sečíst pouze paragony označené X".
13-06-2007

Kdo odeslal objednávku dodavatele. Pokud je zapnuto vynucené podepisování dokladů, je nutné podepsat v
objednávkách dodavatelů i odeslání objednávky. Je tak možné kdykoliv snadno zjistit kdo objednávku vyřizoval.
12-06-2007
K počítači lze připojit pokladní displej. Pokud si přejete připojit ke svému počítači který používáte jako
pokladnu (modul prodejna programu APSi) pokladní displej postupujte takto. Displej připojte k sériovému portu
COM1,2,3 nebo 4. V lokálních parametrech na záložce „Periferní zařízení“ nastavte číslo portu na který je displej
připojen a inicializační parametry pro port. Nainstalujte do svého počítače komponentu MsCOMM32, kterou
získáte na internetových stránkách dodavatele programu APSi nebo na internetové adrese
http://www.kessler.onkeltom.org Pokud nebude Váš displej po provedení tohoto nastavení funkční,
požádejte o pomoc svého dodavatele programu
11-06-2007
Při vystavení faktury za hotové z modulu “prodejna“ se po tisku faktury nabídne tisk příjmového
pokladního dokladu k faktuře.
10-06-2007
Při zasílání elektronických objednávek do APSi může zákazník odeslat s objednávkou i zprávu.
Zprávu lze odeslat i samotnou. Zpráva se zobrazí obsluze programu APSi která provádí stahování a následné
zpracování internetových objednávek.
9-06-2007
Ve fakturách i paragonech lze opravit údaje o vrácení zboží. V obou formulářích naleznete nové tlačítko
kterým lze zapsané údaje o vracení zboží opravit nebo doplnit.
8-06-2007
Ve fakturách i paragonech lze snadno zjistit údaje o prodeji vraceného zboží. Pokud zapíšete do
paragonu nebo faktury zboží s uvedením záporného množství (vrácení zboží), vyvolá se při ukládání dokladu
otázka na původní prodejní doklad,datum prodeje a důvod vrácení tohoto zboží. Tato informace se tiskne na
daňovém dokladu jak je vyžadováno zákonem. Pokud se zákazník neprokáže při vracení zboží dokladem o
nákupu, bylo dosud obtížné zjistit kdy bylo zákazníkovi zboží prodáno. Nyní je ve formuláři pro uvedení důvodu
vrácení zboží zabudována nová funkce která Vám pomůže tuto informaci vyhledat. V okamžiku kdy je kurzor
umístěn v poli "datum prodeje" stiskněte F9 a program zobrazí všechny prodeje zákazníka za celý jeden rok
zpět. Zde pomocí funkce hledání snadno vyhledáte příslušnou položku a stisknutím ENTER přenesete údaje do
formuláře vráceni.
7-06-2007
Ve skladu lze rychle editovat pole "skupina" a "min.zásoba". Obě tato pole se zobrazují ve skladu na
informační záložce i1. Pokud na ně kliknete levým tlačítkem myši můžete jednoduše editovat jejich obsah bez
nutnosti otvírat skladovou kartu.
6-06-2007
Pole "převzal" lze nyní vyplnit i pokud vytváříte fakturu v modulu "Prodejna" programu APSi.
5-06-2007
Pole "převzal" na fakturách a výdejkách (dod.listech). Ve výdejkách a fakturách naleznete nové pole do
kterého lze vyplnit kdo převzal doklad případně zboží. Přístupnost tohoto pole je nutné nastavit v lokálních
parametrech na záložce "Barvy a Přístupnost polí"
4-06-2007
Tisknout slevu na doklady vždy bez ohledu na nastavení v adresáři. Pokud si přejete vždy tisknout slevy
na doklady a nevyhovuje Vám nutnost nastavit pro každého zákazníka v adresáři parametr pro tisk slev, lze
zapnout nový parametr v nastavení společných parametrů na záložce "slevy". Slevy se tak budou vždy tisknout
všem evidovaným zákazníkům.
3-06-2007
Odemykání dokladů. Dosud bylo možné odemknout uzamčený doklad pouze jedním společným heslem bez
možnosti sledovat kdo doklad odemkl. Nyní je možné odemykat doklady i druhou metodou a to heslem
pracovníka pro odemykání dokladů. Jedná se o podobné heslo jako heslo kterým se "podepisují" doklady.
Odemknutí tímto heslem je zároveň evidováno a lze tak sledovat kdo, kdy a který doklad odemkl. Tento nový
způsob si můžete zapnout v nastavení společných parametrů na záložce "zamykání dokladů". Zároveň je nutné
si nastavit k jednotlivým pracovníkům jejich „hesla pro odemykání dokladů“ v nastavení společných parametrů
v tabulce na záložce „operátoři-hesla-oprávnění“.
2-06-2007
Modul PRODEJNA nový parametr. V nastavení lokálních parametrů na záložce "paragony" naleznete nový
parametr kterým lze zapnout novou funkci. Pokud zadáte v modulu prodejna do pole pro čárový kód objednací
číslo, program toto zboží nalezne i podle tohoto čísla. Nejprve proběhne vyhledání podle čárového kódu a pokud
tento nebude nalezen, proběhne dohledání podle objednacího čísla zboží.
1-06-2007

Pokud není nalezeno zboží po zadání čárového kódu v modulu prodejna ozve se varovný zvuk (pokud
jsou k PC připojeny reproduktory).
31-05-2007
Tisk paragonů A4 Na doklad byly přidány informace o tel.čísle,faxu,www a emailu prodávajícího.
30-05-2007
Tisk regálovek (štítků). Nová funkce programu APSi Vám umožní vytisknout regálovky nebo samolepící štítky
na zboží které obsahují název,objednací číslo a MO cenu zboží. V položkách příjemek je nový sloupec pro zápis
počtu štítků které mají být vytištěny pro každou jednotlivou řádku zboží. Do tohoto sloupce se již při vlastním
příjmu zapisuje číslo rovnající se počtu přijatých kusů zboží. Toto číslo lze kdykoliv později změnit. Po kliknutí
na tlačítko „Tisk štítků“ se nejdříve zobrazí soubor ve kterém si můžete prohlédnout které štítky budou
vytisknuty. Po zavření tohoto okna se nabídne dialog výběru tiskárny na které si přejete štítky vytisknout.
Prozatím ke možné tisknout formát A4 obsahující 4 sloupce a 13 řad štítků velikosti 2x5 cm.

29-05-2007
Načítání ceníku HART – druhý způsob. Ceník firmy HART lze nyní načítat i tak, že do sloupce Objednací číslo
v APSi se načte skutečné objednací číslo zboží a nikoliv interní skladové číslo Hartu. Toto interní skladové číslo
Hartu se pak načte do sloupce „číslo dodavatele“. Protože ale firma Hart neuvádí skutečná objednací čísla u
všech položek svého ceníku, jsou při načítání do APSi tyto položky ignorovány. V případě že Hart někdy doplní
objednací číslo k položce která jej předtím neměla, tato položka se načte při následující aktualizaci ceníku.
28-05-2007
Do volitelných sloupců ve skladu lze nastavit zobrazení výrobce dílu.
27-05-2007
Pro tisk výdejek lze nastavit počet výtisků. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce
„výdejky“.
26-05-2007
Další nové parametry pro zpřístupnění pořizovaných polí příjemek a faktur naleznete v lokálních
parametrech na záložce „Barvy a přístupnost polí“.
25-05-2007
Pole zakázka,středisko,pohyb,dealer,obsluha,trasa,převzal a poznámka nejsou mnoha uživateli
využívána. Proto jsme vytvořili nová nastavení programu která umožní znepřístupnit tato pole. Tato nastavení
naleznete v lokálních parametrech na záložce „Barvy a přístupnost polí“.
24-05-2007
Nový systémový parametr v manageru. Umožňuje zvolit zda program APSi bude identifikovat stanici která
program spustila podle síťového jména počítače nebo jména účtu uživatele přihlášeného do systému Windows.
Tím lze dosáhnout toho že každý uživatel může mít své vlastní nastavení programu ať jej spouští z jakékoliv
stanice v síti.
23-05-2007
POZOR ! Nový parametr který vypíná tisk celková slevy na prodejních dokladech. Dosud byl ve
společných parametrech ne záložce "paragony" parametr "tisknout na CASH paragonu celkovou slevu". Tento
parametr ovlivňoval tisk celkové slevy na paragonech tištěných na paragonových tiskárnách. Nyní tento
parametr ovlivňuje tisk celkové slevy i na paragonech A4. Zároveň byl vytvořen stejný parametr pro tisk této
slevy na fakturách. Naleznete jej na záložce "faktury" ve společných parametrech. Po instalaci této verze bude
tisk slevy na faktury vypnutý a musíte si jej zapnout pokud si tisk slevy přejete.
22-05-2007
Nový parametr - řazení položek paragonu při tisku. tento parametr naleznete ve společných parametrech
na záložce "paragony".
21-05-2007
Program umožňuje aby se změna prodejní ceny zboží v ceníku promítla do skladové karty a opačně.
Obsluha je vždy programem požádána o souhlas s provedením změny.
20-05-2007
Hledání podle objednacího čísla v ceníku. Na notebooku lze nyní začít vyhledávání číslem i při použití
klávesy SHIFT (bez číselné klávesnice).
19-05-2007
Zápis nové karty - úprava. Pokud při zápisu nové skladové karty již položka s příslušným objednacím číslem
existuje v ceníku, převezme se z ceníku i čárový kód zboží pokud je v ceníku vyplněn a při zadávání skladové
karty jste jej neuvedli.
18-05-2007

Oprava skladových karet podle ceníku. Funkce nyní umožňuje doplňovat do skladových karet z aktuálních
položek ceníku také čárový kód.
17-05-2007
Podepisování dokladů bylo dosud pro pracovníky nepříjemné protože museli zadávat své heslo při přidávání
každého nového dokladu. Předpokládalo se totiž že u jednoho počítače (například pokladna na prodejně) se
mohlo v zápisu dokladů střídat více pracovníků. Protože ale v praxi je také mnoho takových pracovišť kde
obsluhuje počítač po celý den pouze jeden zaměstnanec, byla doplněna nová funkce. Zapnete–li v nastavení
lokálních parametrů na záložce „prostředí“ parametr „dotaz na heslo při startu programu“ a zadáte své heslo při
spuštění APSi, nebude se program při zapisovaných dokladů již ptát na Vaše heslo a bude vaším podpisem
označovat všechny doklady. POZOR!
Aby toto fungovalo musíte být v seznamu zaměstnanců zapsáni
s pořadovým číslem 2 nebo vyšším. Pokus se totiž přihlásíte jako zaměstnanec 1, bude program vyžadovat
podpis opět při každém dokladu. Jednička je určena právě pro ta místa kde se pravidelně u PC střídá během
směny více zaměstnanců.

16-05-2007
Jednotlivé
položky
dokladů
si
pamatují
kdo
je
zapsal.
Ve
fakturách,paragonech,objednávkách,výdejkách,převodkách,příjemkách a spotřebě bylo ke každé položce
přidáno nové pole do kterého program zapisuje číslo a jméno pracovníka který zapsal příslušnou položku. Tento
údaj byl dosud pouze v záhlaví dokladů. Pokud tedy jeden pracovník založil doklad a další pracovník do něj
později přidal nějakou položku, nebylo toto dosud možné zjistit.
Tyto údaje program zapisuje pouze pokud je v nastavení společných parametrů zapnuto „vyžadovat
podepisování dokladů“
15-05-2007
Kontrola konzistence dat. Tato nová funkce je zabudována v programu "manager". Kontroluje některé
nejčastější chyby které mohou vzniknout při havárii počítače, vypnutí proudu nebo také nesprávným zásahem
obsluhujících pracovníků. Kontrolují se všechny existující položky dokladů zda mají své odpovídající hlavičky a
to
u
skladových
příjemek,skladových
výdejek,převodek
mezi
sklady,skladových
spotřeb,zakázek,objednávek,objednávek dodavatelů,faktur,paragonů a reklamací skladových položek. U
převodek mezi sklady se zároveň kontroluje zda všechny řádky převodky mají zadané oba sklady tak jak uvádí
hlavička převodky (častá chyba obsluhy). Dále je provedena kontrola zda některý z uvedených dokladů
neobsahuje zboží jehož skladová karta neexistuje nebo byla vymazána.
Kontrola se spouští současně s provedením "Update databáze" ale může být obsluhou odmítnuta.
Doporučujeme ji neodmítat a pokud bude nalezena nějaká chyba, řešit tento stav neprodleně s pracovníkem
pověřeným správou databáze. Pokud takového pracovníka nemáte kontaktujte svého dodavatele programu.
14-05-2007
Načítání ceníku HART. Při načítání ceníku HART lze nyní i stanovit zda se má název výrobce z ceníku HART
přenést do pole SKUPINA v při načítání do ceníku APSi. Pokud tuto možnost vyberete, můžete využít nové
funkce programu pomocí které lze podle příslušných skupin vytvořit správnou prodejní cenu zboží.
13-05-2007
Automatické úpravy rabatových skupin nebo cen při načítání ceníků dodavatelů. Pokud pravidelně
načítáte ceníky dodavatelů do APSi, víte že doplnění rabatových skupin na nově načítaných kartách je
nepříjemně zdlouhavá a stále se opakující práce. Doplnili jsme proto do programu novou funkci umožňující
přiřadit automaticky ke zboží příslušnou rabatovou skupinu podle toho jaký tvar má objednací číslo tohoto
zboží. Pokud spustíte v programu APSi modul Ceník dodavatelů a kliknete v pravém horním rohu na MENU,
naleznete zde pod čarou novou volbu "Automat přidělování RS a tvorby cen". Zde naleznete definiční tabulku
pro přidělování rabatových skupin. Navíc lze ještě zapsat procento slevy nebo přirážky k prodejní ceně pomocí
kterého lze i upravit prodejní cenu zboží v ceníku ještě před načtením do APSi.
11-05-2007
V objednávkách dodavatelů byla přidána nová funkce která vytvoří na základě objednávky pro firmu Meteor
textový soubor obsahující položky objednávaného zboží pro automatický přenos objednávky do programu
Meteor maximizer Online. Protože program Meteor maximizer Online neumí zpracovat najednou více než 50
řádek z takto připraveného souboru, museli jsme program APSi upravit. Pokud Vaše objednávka bude
obsahovat více než 50 řádků, vytvoří se více textových souborů pro načtení a každý jednotlivý soubor bude
obsahovat max. 50 řádek. Soubory budou příslušně očíslovány.
10-05-2007
Změna objednacího čísla zboží byla doplněna o kontrolu zda objednací číslo již neexistuje.
27.04-9.5.2007
Čárový kód byl ve všech funkcích programu upraven tak aby umožnil zápis kódů o délce až 32 znaků. Pokud
budete instalovat tuto verzi programu, musíte současně provést i změnu dat na SQL serveru pokud jej
používáte. Postup předem konzultujte s dodavatelem programu.
26-04-2007
Funkce hromadné úpravy karet nyní umožňuje měnit či doplňovat na skladové karty i označení w_market.

25-04-2007
Označení paragonů které byly vytvořeny modulem POKLADNA číslem pokladníka. V nastavení
společných parametrů na záložce "Operátoři-hesla-oprávnění" lze nastavit způsob zápisu pokladníka na
paragony vytvořené modulem POKLADNA.
24-04-2007
Funkce hromadné úpravy karet nyní umožňuje měnit či doplňovat na skladové karty i znak dostupnosti
zboží.
23-04-2007
Hlášení prošlých termínů ukončení reklamací. Program lze nastavit tak že automaticky kontroluje a hlásí
skutečnost že některá z nevyřízených reklamací je již staršího data než 1 měsíc. Kontrola se zapíná v lokálních
parametrech programu na záložce "ostatní".
22-04-2007
Zjištění přesných nákupních cen pro jednotlivé položky výdejů skladu a jejich doplnění do dokladů metoda FIFO. Program obsahuje novou funkci která umožní zjistit pro každou položku výdeje ze skladu
odpovídající nákupní cenu za kterou bylo zboží nakoupeno a tyto ceny zapsat do prodejních dokladů. Použití
této funkce značně zpřesní přehledy o zisku dosaženého prodejem zboží a celou skladovou evidenci. Na
možnosti a způsob použití této funkce se informujte u svého dodavatele programu.
21-04-2007
Reklamace do reklamací bylo doplněno vyhledávání dokladu zákazníka (reklamujícího). Pokud potřebujete k
reklamaci doplnit kdy a jakým dokladem bylo zboží zákazníkovi vyúčtováno, stiskněte na poli "prodejní doklad"
tlačítko F9. Program vyhledá a zobrazí příslušné prodeje reklamovaného druhu zboží zákazníkovi. Zde je možné
k jednotlivým případům zapsat poznámku a pomocí ENTER přenést číslo dokladu do reklamace.
20-04-2007
Reklamace do reklamací bylo doplněno vyhledávání dokladu dodavatele. Pokud potřebujete k reklamaci
doplnit kdy a jakou fakturou bylo zboží nakoupeno, stiskněte na poli "faktura dodavatele" tlačítko F9. Program
vyhledá a zobrazí příslušné nákupy zboží. Zde je možné k jednotlivým případům zapsat poznámku a pomocí
ENTER přenést číslo dokladu do reklamace.
19-04-2007
Reklamace do reklamací byl doplněn tisk reklamačního protokolu pro zákazníka.
18-04-2007
Načítání faktur HART do příjmu zboží. Nově lze v příjemkách načítat faktury firmy HART ze souborů které
lze získat z webových stránek firmy HART.

17-04-2007
Dokumentace o výpočtu skladové ceny při zapnutém režimu výpočtu skladové ceny "Vážený průměr
přesně" nebo "Vážený průměr přibližně" Zajímá li Vás jak program vypočítává průměrnou nákupní cenu
zboží na skladě můžete použít tento postup: Na pevném disku "C:" vašeho počítače vytvořte složku s názvem
"VAZENYPRUMER". Do této složky bude program při každém novém výpočtu průměrné ceny zapisovat do
textového souboru přesný postup výpočtu a vyskytnuvších se chyb kterých jste se jako uživatelé programu
dopustili. Pro každou skladovou kartu bude vytvořen soubor jehož název bude mít tvar "objednací číslo
zboží_číslo dodavatele_číslo skladu". Přípona tohoto souboru bude "txt" pokud výpočet proběhl bez chyb nebo
"err" v případě že program při výpočtu detekoval chybový stav (například prodej do mínusu apod.).

16-04-2007
Reklamace. reklamace programu APSi již obsahují položky. Položky slouží k zápisu/zaznamenání průběhu
reklamace respektive pohybu reklamovaného zboží. Typický zápis položek by obsahoval zápisy jako:
1.1.2007 - přijato od zákazníka k reklamaci
2.1.2007 - odesláno dodavateli (výrobci)
20.1.2007 - vráceno dodavatelem jako neuznaná reklamace
25.1.2007 - vráceno zákazníkovi jako neuznaná reklamace
nebo
1.1.2007 - přijato od zákazníka k reklamaci
2.1.2007 - odesláno dodavateli (výrobci)
20.1.2007 - dobropisováno dodavatelem jako uznaná reklamace
25.1.2007 - dobropisováno zákazníkovi jako uznaná reklamace
Pokud při zápisu položek reklamace uvedete i množství a číslo skladu, ovlivníte tak množství na skladě. Pokud
tyto údaje neuvedete, stav skladu se nezmění a zápis slouží pouze jako poznámka.
15-04-2007
Reklamace do reklamací byl doplněn tisk reklamačního protokolu pro dodavatele.

01-04-2007
Podpora skladových čísel dodavatele - Skladové číslo dodavatele lze nyní zobrazit ve volitelných sloupcích
skladové tabulky. Pokud si toto číslo zobrazíte v levém volitelném sloupci, můžete využít další nové funkce
programu a tou je vyhledávání čísla dodavatele pomocí tlačítka se symbolem dalekohledu které naleznete nad
záhlavím tohoto sloupce.

31-03-2007
Prodej do mínusu – související úpravy. Byl přepracován formulář prodeje zboží. Kontroly na záporný stav,
prázdný text apod. byly přidány navíc ještě do procedury kliknutí na tlačítko OK na tomto formuláři. Dříve bylo
možné tyto kontroly „obejít“ pokud se na tlačítko OK kliklo myší. Tyto kontroly navíc vracejí pozici kurzoru na to
pole které bylo nesprávně vyplněno a kde je potřeba zadání opravit.

30-03-2007
Prodej do mínusu – vznik záporného stavu skladu. Program nyní umožňuje zcela zakázat prodej do
mínusu. Dosud bylo možné pouze na tuto skutečnost upozornit obsluhu při prodeji. Parametr pro zapnutí této
funkce naleznete mezi parametry v programu manager.exe .
29-03-2007
Podpora skladových čísel dodavatele – vyhledávání hypertextem umožňuje vyhledat položky i podle čísla
dodavatele. Toto hledání aktivujete tak že v nastavení parametrů v programu „manager“ zapnete volbu
„Zahrnout do hypertextu číslo dodavatele“ a provedete obnovu hypertextu. Dále bylo přidáno pole s číslem
dodavatele i do formuláře který zobrazuje výsledek hypertextového vyhledávání. Obsluha tak může lépe
identifikovat proč byla příslušná položka nalezena.
28-03-2007
Změny funkčnosti formuláře prodejna – zboží V seznamu zboží lze nyní vyhledávat i podle prodejní ceny
s DPH.
27-03-2007
Změny funkčnosti formuláře prodejna – prodej Pokud se kursor nachází v poli pro zadání čárového kódu
nebo skladového (objednacího) čísla, lze stiskem kláves „šipka nahoru“ a „šipka dolů“ přesouvat zvýrazněný
řádek v paragonu po jednotlivých položkách prodaného zboží. Usnadní to tak vymazání nebo změnu množství
příslušné položky paragonu.
26-03-2007
Změny funkčnosti formuláře prodejna – prodej Přesun kurzoru z pole pro zadání čárového kódu do pole
pro zadání skladového (objednacího) čísla se dříve prováděl stisknutím klávesy „šipka dolů“. Nyní se přesun
provádí pomocí klávesy Enter za podmínky že v poli není zadána žádná hodnota (je prázdné). Pokud se kurzor
nachází v poli pro zadání skladového (objednacího) čísla a zde stisknete Enter, přepnete se na záložku se
seznamem zboží. Zde můžete vyhledat zboží podle názvu nebo ceny a dalším stiskem klávesy Enter jej vložit do
paragonu.
25-03-2007
Tisk pokladní výčetky. Vyplněnou pokladní výčetku nyní lze vytisknout. Tisk je přizpůsoben paragonové
tiskárně. Spouští se tlačítkem přímo na formuláři pokladní výčetky.

24-03-2007
Nová funkce programu Na kartě SERVIS naleznete nové tlačítko s nadpisem „Nastavit na zvoleném skladě
prodejní ceny dle skladu 1“. Funkce umí přepsat prodejní ceny nejenom na některém z vybraných skladů ale i
na všech skladech většího čísla než 1 najednou. Typické použití je u firem které dodávají zboží na mnoho míst
do komisního prodeje a každé takové místo evidují jako zvláštní sklad. Pokud dojde k přecenění zboží na
hlavním skladě, ušetří vám tato funkce mnoho hodin práce navíc při přeceňování zboží na všech ostatních
skladech.
23-03-2007
Ve skladu zboží je umožněno vyhledávání podle ceny s dph. Klikněte do pole nad sloupcem ve kterém se
zobrazuje cena. Zapište hledanou cenu a potvrďte Entrem. Pokud nebude příslušná cena nalezena, bude
ukazatel záznamu umístěn na řádek s nejblíže vyšší cenou.
22-03-2007
Odesílání faktur na internet - server SQL. V nastavení společných parametrů na záložce „faktury“ naleznete
nový parametr kterým zapnete novou funkci programu APSi. Tato funkce zabezpečí odesílání vystavených
faktur na server SQL odkud si jej mohou stahovat zákazníci kterým byly faktury vystaveny nebo s těmito údaji
mohou pracovat internetové obchody. Zákazníci kteří si objednají zboží tak mohou sledovat zda již bylo
vyfakturováno případně ihned fakturu načíst do svého informačního systému. Faktura se odešle na internet
v okamžiku jejího uzamčení v systému APSi.

21-03-2007
Byla provedena rozsáhlá úprava formuláře SKLAD. V roletě skladu nyní naleznete dva sloupce ve kterých
si sami můžete zvolit které údaje ze skladové karty v nich chcete zobrazovat. Dále lze setřídit seznam zboží
podle ceny (prodejní ceny 1 s dph). Byl doplněn posuvník pomocí kterého se lze snadno a rychle pohybovat po
jednotlivých skladových položkách.
20-03-2007
Tisk čárového kódu EAN13 - Program již umí vygenerovat a vytisknout libovolné etikety obsahující čárový
kód zboží včetně různých popisů i obrázků. Rádi Vám nabídneme širokou škálu tiskáren a čteček čárových kódů
pro přímé využití s programem APSi. Jednotlivé štítky Vám navrhneme podle Vašeho přání nebo můžete využít
libovolných programů pro tisk kódů. Nabídku těchto programů Vám také rádi na požádání zašleme.
19-03-2007
Automatické odeslání objednávky do Meteoru. Nová funkce programu umožní „odeslat“ hromadně
objednávku zboží pro firmu Meteor z programu APSi do objednávkového systému na webových stránkách firmy
Meteor. Funkci lze aktivovat tlačítkem s nápisem „METEORw“ které naleznete ve formuláři „potřeba nákupu položky“. Funkce pracuje tak že sestaví textový soubor v požadovaném tvaru a uloží jej na do počítače podle
určení obsluhy. Zároveň s tím jsou příslušné položky objednávky v APSi označeny jako objednané. Pak stačí
spustit webové stránky Meteoru, přihlásit se Vaším uživatelským heslem, a načíst položky do objednávky ze
souboru typu txt.
18-03-2007
Upozornění na existující objednávky zákazníka. V nastavení lokálních parametrů na záložce „objednávky“
lze zapnout novou funkci programu která Vás při zápisu nové faktury, výdejky či paragonu upozorní na to že
zákazník má u Vás zároveň i něco objednáno. Toto zboží pro něj můžete mít již připraveno a můžete tedy obě
záležitosti vyřídit najednou.
17-03-2007
Na skladovou kartu lze přidávat obrázky. Na záložce skladové karty
„ostatní“ naleznete pole pro zápis názvu souboru s obrázkem. Soubor lze i pohodlně vybrat pomocí dialogu pro
výběr souboru po stisku tlačítka s nápisem „Obrázek“. Tato informace se odesílá na internet společně
s ostatními údaji o zboží potřebnými pro internetový obchod.
16-03-2007
Čárový kód zboží – na formuláři pro zápis nové skladové karty naleznete nový přepínač pomocí kterého
můžete zapnou funkci automatického přidělení kódu EAN13 při každém přidání nové skladové karty.
17-03-2007
Byla fixována chyba při převodu položek z paragonů,faktur a výdejek zpět do objednávek.
16-03-2007
Kopírování názvů do nově zakládané skladové karty. Dosud byla v programu možnost nastavit kopírování
pouze 1 názvu. Nyní lze nastavit kopírování pouze 1 názvu,1 a 2 názvu nebo 1,2 i 3 názvu.
Nový parametr kterým lze tuto vlastnost nastavit naleznete ve společných parametrech na záložce „sklad“.
15-03-2007
Čárový kód zboží – program disponuje novou možností automatického vygenerování čárového zboží.
V nastavení parametrů programu „manager“ nastavte počáteční část svého čárového kódu podle pravidel pro
vytváření kódů EAN13. Zbylou část včetně kontrolního čísla pak lze vygenerovat za použití příslušného tlačítka
pro generování při editaci skladové karty nebo při zápisu nové skladové karty zboží.
14-03-2007
Sklad zboží – formulář skladu zobrazuje na liště detailu i skupinu,podskupinu,minimum,číslo
dodavatele,převodní číslo,rabatovou skupinu a dlouhý název 3 ze skladové karty. Tyto informace jsou často
sledované obsluhou a nyní již není potřeba provádět zobrazení celé skladové karty pro zjištění těchto informací.

13-03-2007
Formulář PRODEJNA – umožňuje při prodeji využívat sběrný terminál dat (čárových kódů). Do terminálu se
„nasbírají“ jednotlivé položky zboží za použití čárového kódu nebo ručním zadáním. Následně se terminál připojí
k počítači pomocí komunikačního rozhraní (infraport,bluetooth,RS232) a program APSi vytvoří automaticky
prodejní doklad (paragon).
12-03-2007
Formulář PRODEJNA – rozhraní pro jednoduchý prodej bylo upraveno tak že lze „na přeskáčku“ sestavovat
celkem až 4 paragony (střídání prodavačů u jednoho PC). Přepínání mezi rozpracovanými paragony lze
provádět pomocí tlačítek F1-F4.
01-03-2007
Reklamace. Nová funkce programu – evidence reklamací. Prozatím umožňuje zápis reklamací do evidence a
doplňování informací o průběhu reklamace. Ve druhé fázi pak bude doplněna i možnost zapisovat pohyby zboží
a umožnit tak odepsání nebo příjem na sklad.

30-02-2007
Výrobky, definice a odpis polotovarů. Funkce byly upraveny tak že kontrolují chybné zápisy v definici
výrobků a jejich surovin. Do formuláře definice výrobků byla přidána možnost editace tabulky výrobků
systémovým nástrojem DbManager.
29-02-2007
Nový parametr – „tisknou na daňových dokladech míst o slevy marži zákazníka“ naleznete v nastavení
společných parametrů na záložce různé. Tento parametr ovlivní tisk dokladů faktura,výdejka a paragon. Pokud
používáte vlastní definice těchto dokladů a rádi by jste využili tuto funkci, požádejte o jejich úpravu.
28-02-2007
Rychlý součet tržeb za jednotlivé pokladníky. V seznamu dealerů lze jedním tlačítkem rychle zobrazit
aktuální součet tržeb za jednotlivé dealery (pokladníky) za den či vybrané období. ! POZOR ! v seznamu se
zobrazuje naposledy provedený součet. Pokud chcete zjistit aktuální hodnoty, proveďte přepočet tlačítkem nad
sloupcem se součty.
27-02-2007
Kontrolní výčetka pokladníka. V paragonech byla doplněna nová funkce která zobrazí a sečte paragony
vystavené jedním pokladníkem ve zvoleném období a vklady i výdaje pokladníka realizované pokladníkem ve
stejném období. Vypočte koncový stav a umožní zapsat výčetku bankovek a mincí. Automaticky se vyhodnotí a
zobrazí přebytek nebo manko pokladníka. Funkce pracuje stejně jako výčetka pokladny, sčítá ale paragony a
vklady/výběry za pokladníka, bez ohledu na pokladnu.
26-02-2007
Seznam slev zákazníků na jednotlivé skupiny či podskupiny zboží
zákazníků.

byl doplněn o zobrazení jmen

25-02-2007
Seznam zvláštních cen zboží byl doplněn o zobrazení jmen zákazníků.
24-02-2007
Výdejky – převzal. V záhlaví výdejek naleznete nové pole pro vyplnění jména zákazníka který převzal zboží.
Toto jméno se zároveň tiskne na konci výdejky zároveň s linkou pro podpis.
23-02-2007
Volba tisku slev na doklady zákazníka. V adresáři vyl vytvořen nový parametr kterým lze zvolit zda se
budou tisknout na doklady zákazníka (faktura,paragon) informace o poskytnuté slevě. Tento parametr prozatím
ovlivňuje tisk standardních dokladů výdejka (dodací list), faktura, paragon A4 a CASH paragon–typ „se slevou
na konci“. Pokud používáte vlastní (nestandardní) definice tisku dokladů a rádi by jste také využili toto nové
nastavení, požádejte o úpravu svého dodavatele programu.
!!! POZOR !!! Po instalaci upgrade je nutné označit všechny zákazníky v adresáři kterým chcete tisknout slevy.
Standardní nastavení je Netisknout. (S hromadným označením Vám může pomoci dodavatel programu.)

22-02-2007
Byl vytvořen další typ tisku paragonu na paragonovou tiskárnu. Nastavit jej můžete v nastavení lokálních
parametrů na záložce „paragony“. Zvolte typ „slevy na konci“. Výhodou tohoto typu je vysoká přehlednost cen
a poskytnutých slev (na úrovni faktury). Informace o poskytnutých slevách se tisknou až na konci paragonu a
zákazník je tak snadno v případě potřeby oddělit.
21-02-2007
Tisk příjemky s prodejní cenou. Tisk příjemky s prodejní cenou byl doplněn o zobrazení předchozí prodejní
ceny. Dále zvýrazněním zboží u kterého došlo při příjmu zboží k přecenění (!).
20-02-2007
Doporučená marže. V seznamu skupin zboží je přidáno nové pole do kterého si můžete zapsat doporučenou
marži. Tento údaj se zobrazuje na skladové kartě zboží které je zařazeno do příslušné skupiny. Napomáhá tak
uživatelům programu správně stanovit nebo zkontrolovat správnou prodejní cenu zboží.
19-02-2007
Zaokrouhlení prodejní ceny s daní na celé koruny. Při tvorbě prodejních cen zboží na skladových kartách
můžete použít novou funkci která automaticky zaokrouhlí cenu s DPH na celé koruny. Zaokrouhlování lze
zapnout ve společných parametrech programu na záložce „sklad“
18-02-2007
Prodej zboží – záporný stav na skladu. V nastavení lokálních parametrů na záložce „sklad“ naleznete nový
parametr kterým lze vypnout upozornění programu na prodej do mínusu při nedostatečné skladové zásobě.
17-02-2007

Zakázky - tisk příjmového listu. V nastavení lokálních parametrů je nový přepínač kterým lze volit typ
tisku příjmového listu zakázky. Tisk pro autoservisy byl upraven doplněním některých informací ze záhlaví
zakázky.
16-02-2007
Zakázky – tisk přílohy k vyúčtování zakázky. V zakázkách byla vytvořena nová funkce která umožňuje
vytisknut texty „Informace technika“ nebo „Rozšiřující informace k zakázce“ jako přílohu k vyúčtování zakázky.
Uvedené texty lze použít libovolně dle vlastního uvážení např. jako přílohu pro pojišťovnu apod.
15-02-2007
Historie VIN a informace technika v zakázkách. U každé zakázky bylo dosud možné zapsat informace
(poznámky) technika které ale nebyly následně součástí přehledu o historii VIN. Nyní je program upraven tak,
že v zakázce jsou dvě pole kam lze poznámky technika zapisovat.
Původní pole které nebylo součástí přehledu o historii VIN bylo zachováno. Druhé pole kam lze poznámky
technika zapisovat se automaticky stává součástí historie VIN. Obě pole jsou nadepsána tak že si je nelze
splést. Sami si tak můžete vybrat kam budete své poznámky zapisovat.
14-02-2007
Identifikace zákazníků čárovým kódem. Adresář programu byl rozšířen o možnost zaznamenat číslo/čárový
kód zákazníka. Zákazníkovi může být vydán průkaz obsahující čárový kód zákazníka. Tímto průkazem se pak
zákazník prokáže při nákupu zboží. Do paragonů byla doplněna funkce umožňující identifikovat zákazníka
sejmutím čárového kódu z průkazu. Čárový kód lze sejmout pomocí snímače při zápisu nového paragonu
v okamžiku kdy je kurzor umístěn v poli „Dič“.
13-02-2007
Při vyúčtování zakázky fakturou se do textu ve faktuře zapíší informace o opravovaném vozidle/zařízení.
Tyto informace se vytisknou v záhlaví faktury lze je změnit či doplnit (3 záložka vystavených faktur) .
27-01-2007
Na nastavení počtu míst zaokrouhlení cen zboží reaguje nyní i formulář pro výdej zboží. Na polích cen
tohoto formuláře je také hezky vidět počet desetinných míst která jsou pro zaokrouhlení cen nastavena
v parametrech programu (manager).
26-01-2007
Ceny v položkách objednávek byly také rozšířeny na 4 des. místa.
25-01-2007
Hlášení blížících se termínů Emise a STK. Zakázky byly doplněny o možnost zapsat k termínu STK a Emisí
číslo zaměstnance který si „vzal na starosti“ vyřízení příslušné záležitosti. Pokud je toto číslo vyplněno,
informace o termínu STK či Emisí je hlášením blížících se termínů ignorována.
24-01-2007
Hlášení blížících se termínů Emise a STK. Zakázky byly doplněny o tlačítko kterým lze spustit kontrolu
termínů STK a Emisí kdykoliv.
23-01-2007
Hlášení blížících se termínů Emise a STK. U evidovaných vozidel v zakázkách lze zapnout upozorňování na
termíny STK a Emisí.
Hlášení se aktivuje automaticky při startu programu na těch stanicích, které mají v nastavení lokálních
parametrů vyplněn na záložce „zakázky“ počet dní dopředu kdy má být hlášení provedeno.
22-01-2007
Úpravy funkce odesílání dat pro TecDoc. Tlačítko spuštění funkce pro export dat do TecDocu bylo přesunuto
na záložku Dbman-SQL-Ftp v menu „Servis“. Zde bylo přidruženo k funkci která odesílá ceník APSi na Ftp
server a respektuje nastavení filtru (výběru) dat pro odeslání.
21-01-2007
Automatické doplňování mezer při vyhledávání zboží ve skladu podle objednacího čísla. Doposud
fungoval mechanizmus který při hledání zboží ve skladu podle objednacího čísla doplňoval automaticky mezery.
Například při hledání kódu „PU L17“ nemusela obsluha zapsat mezeru ale pouze „PUL14“. Program sám mezeru
doplnil. Tato funkce byla nyní deaktivována a pokud ji chcete nadále používat musíte si ji zapnout v lokálních
parametrech programu na záložce „SKLAD“.
20-01-2007
Hledání zboží na ve skladu přímým stiskem klávesy. Funkce byla upravena tak, že nyní můžete
v nastavení zvolit zda po stisku klávesy ve formuláři skladu započne hledání ve sloupci objednací číslo nebo ve
sloupci název zboží. Parametr pro nastavení naleznete v lokálních parametrech programu na záložce sklad.
19-01-2007
K objednávce zákazníka lze vytisknout potřebu výroby komponent ze kterých se skládají objednané
výrobky. Tlačítko pro výpočet potřeby výroby a tisk naleznete v záhlaví objednávky. Tlačítko má nápis „Vyrob“.

18-01-2007
Změna v nastavení tisku aplikace. V globálních parametrech programu na záložce „Prostředí“ naleznete
nový přepínač s názvem „Používat starší typ tisku“. Pomocí něj lze nastavit „starší“ typ tisku který je jednak
rychlejší při vytváření sestav a hlavně vytváří nezkreslené dokumenty pokud používáte výstup sestav do
formátu PDF pomocí virtuální tiskárny PdfFaktory. Program APSi je ovšem nadále vytvářen za použití novějšího
typu tisku a proto nezaručujeme že všechny sestavy v programu se starším způsobem tisku vykreslí správně.
Pokud na takový případ narazíte a příslušnou sestavu potřebujete používat, je možné vyžádat si u výrobce
programu její úpravu. Rádi Vám vyhovíme.

17-01-2007
Poznámka v pohybech skladové karty. Pokud si zobrazíte pohyby skladové karty máte nyní možnost ke
každému pohybu zapsat poznámku (např. o reklamaci ). Poznámka se přenese a zapíší automaticky do
příslušné položky paragonu,příjemky,faktury apod. Prozatím je možné zapisovat poznámky k pohybům
aktuálního roku.
16-01-2007
Hromadná změna skupin zákazníků v adresáři. V adresáři naleznete nové tlačítko kterým lze změnit
skupinu zákazníků hromadně u všech zákazníků které označíte háčkem. Je to podstatné zjednodušení při
zavádění či změnách obchodních podmínek.
15-01-2007
Automatické odeslání objednávky do APM. Nová funkce programu umožní „odeslat“ hromadně objednávku
zboží pro firmu APM z programu APSi do objednávkového systému na webových stránkách firmy APM. Funkci
lze aktivovat tlačítkem s nápisem „APMw“ které naleznete ve formuláři „potřeba nákupu - položky“. Funkce
pracuje tak že sestaví textový soubor v požadovaném tvaru a uloží jej na do počítače podle určení obsluhy.
Zároveň s tím jsou příslušné položky objednávky v APSi označeny jako objednané. Pak stačí spustit webové
stránky APM, přihlásit se Vaším uživatelským heslem,do okna pro vložení objednávky ze souboru vložit
připravený soubor a objednávku odeslat.
14-01-2007
Automatické odeslání objednávky do ACI. Nová funkce programu umožní „odeslat“ hromadně objednávku
zboží pro firmu ACI z programu APSi do objednávkového systému na webových stránkách firmy ACI. Funkci lze
aktivovat tlačítkem s nápisem „ACIw“ které naleznete ve formuláři „potřeba nákupu - položky“. Funkce pracuje
tak že sestaví textový soubor v požadovaném tvaru, zobrazí obsluze a vloží jej automaticky do schránky.
Zároveň s tím jsou příslušné položky objednávky v APSi označeny jako objednané. Pak stačí spustit webové
stránky ACI, přihlásit se Vaším uživatelským heslem,do okna pro vložení objednávky vložit soubor ze schránky
stiskem tlačítek CTRL+V a objednávku odeslat.
13-01-2007
Načítání faktur APM do příjmu zboží. Firma APM upravila formát elektronických faktur které poskytuje
zákazníkům na svých webových stránkách. Této změně se přizpůsobil i program APSi a i nadále tak umožňuje
ulehčit si práci s příjmem zboží na sklad. APM nabízí v elektronické podobě jak soubory dodacích listů tak
faktury. APSi je upraven pro načítání faktur, tedy souborů s názvem „faktura_xxxxx.csv“.
12-01-2007
Nastavení zaokrouhlení vystavených faktur. Vystavené faktury bylo možné dosud zaokrouhlovat pouze na
celé koruny. Nyní je možné nastavit počet desetinných míst na která se vystavené faktury zaokrouhlí. Příslušný
parametr naleznete mezi parametry v programu manager /záložka2/. POZOR. Pokud změníte toto nastavení
v průběhu roku, může dojít k přepočtu hodnot u faktur které již byly vystaveny před změnou nastavení. Způsob
zaokrouhlení tedy nastavujte vždy na počátku účetního roku.
11-01-2007
Počet současně otevřených formulářů aplikace. Funkce hlídající otevření většího počtu formulářů nyní
pouze upozorňuje ale neblokuje otevření dalšího formuláře.
10-01-2007
Ve vydaných fakturách byla rozšířena pole ceny zboží na 4 desetinná místa. Zároveň byl vytvořen nový
parametr kterým lze nastavit počet desetinných míst na která bude zaokrouhlen výsledek výpočtu ceny zboží
po slevě. Parametr naleznete mezi jinými parametry v programu manager. Tato úprava je určena pro firmy
fakturující v Euro. Zde je mnohdy zapotřebí uvést cenu za kus s přesností na více než 2 desetinná místa.
09-01-2007
Lze měnit objednací čísla zboží. Současně s verzí 4 byla aktivována dlouho očekávaná funkce která umožní
změnit objednací číslo zboží na skladové kartě. Číslo je změněno i ve všech tabulkách které evidují pohyby
tohoto zboží. Neztrácí se tak možnost zpětně sledovat a vyhodnocovat tyto pohyby. Funkci je nutné nejprve
aktivovat zapnutím příslušného parametru v programu manager. Po její aktivaci a pečlivém zvážení jejího
použití ji můžete spouštět ve formuláři „SKLAD“ pomocí tlačítka nadepsaného „Rečís“
09-1-2007
Byla vydána verze programu s pořadovým číslem 4.(12.2006) Tato verze obsahuje všechny zde
popisované změny až do dne 09.1.2007

Dále se pracuje na vývojové verzi číslo 5. Ta je ihned dostupná uživatelům s licencí typu nájem.
08-01-2007
K faktuře za hotové lze vytisknout pokladní doklad. Tlačítko pro tisk příjmového pokladního dokladu
naleznete ve formuláři vystavených faktur. Tlačítko je nadepsáno „PoDok“.
07-01-2007
Výdejky je možné převádět do spotřeby. Tato funkce nalezne uplatnění například tehdy pokud obsluha
omylem zapíše spotřebu skladu do výdejky.
06-01-2007
V seznamu skupin zboží naleznete nové hledání s možností vyhledat skupinu podle názvu a katalogů
současně.
05-01-2007
Aktualizace prodejní ceny při vyúčtování objednávky. Program nyní umožňuje aktualizovat prodejní cenu
zboží které bylo zapsáno do objednávky a mezi zápisem objednávky a vyúčtováním se změnila prodejní cena.
Parametr kterým zapnete tuto funkci naleznete v nastavení společných parametrů na záložce „objednávky“.
04-01-2007
Duplikace skladové karty. Ve skladu naleznete nové tlačítko pomocí kterého můžete zkopírovat (duplikovat)
skladovou kartu na jiný sklad.
03-01-2007
Změna názvů zboží ve faktuře pro konkrétního zákazníka. Program umožní nahradit automaticky ve
faktuře název zboží jiným názvem podle přání zákazníka. Podle čísla zákazníka lze programu definovat záměny
názvů pro různá objednací čísla zboží. Při prodeji (fakturaci) zboží pak program sám automaticky mění názvy ve
faktuře v závislosti na odběrateli zboží. Parametr kterým tuto funkci zapnete naleznete nastavení společných
parametrů na záložce „faktury“. Záměny názvů se pak dají načíst ze souborů typu Excel podle návodu který se
zobrazí automaticky před načítáním. Tlačítko pro načítání naleznete v menu funkce na záložce „OBCHODSklad“.

