21-12-2008
Zaokrouhlování daňových dokladů podle novely zákona o dph platné od 1.1.2009 lze
nastavit v nastavení parametrů programu v manageru a to od verze číslo 15.
19-12-2008
Přístupová práva do účetních knih. Pro každou jednotlivou účetní knihu (pokladny,banky,VUD,…)
lze nyní nastavit přístupová práva stejně jako na všechny funkce chráněné bezpečnostními tlačítky.
Přístupová práva se nastavují v seznamu účetních knih pomocí tlačítka "přístupová práva".
15-12-2008
Účtování skladových pohybů (příjemky a výdejky) do podvojného účetnictví. Pro zaúčtování
příjemek a výdejek je potřeba vyplnit účty MD a DAL v seznamu pohybů. Příjemky a výdejky jsou
pak zaúčtovány podle zadaného čísla pohybu.
10-12-2008
Hypertext upraven tak aby vyhledával zboží pouze v příslušném skladu. Pokud požadujete aby
hypertext vyhledával na všech skladech jako dosud, zapněte parametr "hledat hypertextem na všech
skladech" v nastavení lokálních parametrů na záložce "Sklad"
21-12-2008
Daňová evidence a tisk peněžního deníku. Krom podvojného účetnictví lze v programu APSi
nyní zpracovávat také jednoduché účetnictví - daňovou evidenci. Kroky potřebné pro vytištění
peněžního deníku jsou tyto:
- Zvolte ze kterých pokladen (bankovních účtů) bude sestaven peněžní deník. V seznamu pokladen a
bankovních účtů u nich zaškrtněte sloupec s nadpisem "PD"
- V menu "Seznamy" si prohlédněte, případně upravte podle svých potřeb "Skupiny předkontací
daňové
evidence"
- Ve všech knihách předkontací jednotlivých pokladen i bankovních účtů zařaďte každou předkontaci
do některé "skupiny předkontací daňové evidence".
Nyní již můžete spustit v menu "Účetnictví" volbu "Daňová evidence - peněžní deník". Zde zvolte
období za které si přejete vytisknou peněžní deník a klikněte na tlačítko OK. Dále můžete vybrat
jednu ze čtyř variant tisku peněžního deníku a vytisknout jej tlačítkem "Tisk".
15-12-2008
Váha zboží v Kg. Na skladovou kartu byla přidána informace o váze zboží. Hodnoty o váze zboží
jsou sčítány a uváděny v některých přehledech o obratech a prodejnosti zboží.
12-12-2008
Export faktur z APSi do účetního programu Money S3. Pro uživatele kteří používají ke
zpracování svého účetnictví program Money S3 jsme připravili podporu pro přenos dat mezi oběma
programy. Jako první je připraven export vystavených faktur.
Program Money S3 vyžaduje při načítání externích faktur parametr typ faktury. Tento parametr bylo
nutné doplnit i do faktur APSi. Proto byl v APSi vytvořen nový seznam. Spustíte jej v menu "Seznamy
- Typy faktur Money S3". Ve sloupci "číslo" vyplníte zkratku typu faktury a ve sloupci "název" popis
typu faktury shodně se seznamem typů faktur programu Money S3.
Dále byly upraveny faktury APSi aby obsahovaly tento parametr a bylo jej možné při zápisu faktury
vyplnit. Pro zpřístupnění tohoto parametru ve fakturách APSi musíte vyplnit ve společných
parametrech APSi na záložce "Faktury" parametr "předvolený typ faktury pro účetní program
MoneyS3". Zde pomocí F9 vyberte ze seznamu typ faktury který má být při zápisu nových faktur
automaticky doplňován do faktury. Při vlastním zápisu faktury jej samozřejmě bude možné změnit
podle typu faktury.
Vlastní přenos faktur mezi programy probíhá pomocí souboru typu XML. Z APSi faktury exportujete
do toho souboru a z něj jej pak importujete za pomoci importní šablony do Money S3. Export faktur z
APSi provedete v menu "Servis" na záložce "EXPORT - IMPORT DAT" V Money S3 jej pak importujete
podle dokumentace k tomuto programu. Importní šablonu si vyžádejte u svého prodejce APSi.

01-12-2008
Změna ve filosofii převodu nevyúčtovaných položek výdejek a nevyúčtovaných položek
zakázek k 31.12. běžného roku do roku následujícího. V předchozích letech bylo z hlediska
programu APSi zboží dodané zákazníkovi na základě výdejky (dodacího lisu) nebo zboží vydaného na
zakázku která nebyly do konce roku vyúčtovány (fakturou nebo paragonem) považováno stále za
vlastnictví dodavatele. Toto zboží bylo při uzávěrce roku přičteno automaticky k fyzické inventuře a
společně s ní nastaveno v programu pro nový rok jako počáteční stav zboží k 1. lednu. Nevyúčtované
výdejky a zakázky byly zároveň převedeny do nového roku. Celý systém se tedy choval tak jako by
všechny nevyúčtované výdejky a zakázky byly k 31.prosinci stornovány, vráceny na sklad,
započítány do inventury a v novém roce 1. ledna znovu vystaveny.

V souvislosti s platnými účetními standardy byla provedena tato změna. Zboží vydané
výdejkou (dodacím listem) nebo vydané na zakázku je nadále již považováno za majetek odběratele.
Pokud je výdejka nebo zakázka vyúčtována ve stejném roce ve kterém byla vystavena je vše v
pořádku. Takový stav je dokonce žádoucí a je doporučován ! Pokud ale k 31. prosinci
nestihnete některé položky výdejek nebo zakázek vyúčtovat, budou převedeny do následujícího roku
jako položky služeb. Budou nadále obsahovat kompletní údaje o vydaném zboží ale bude u nich
nastaveno číslo skladu 0. Tímto zásahem nebudou v novém roce platným skladovým pohybem ale
bude je možné kdykoliv později vyúčtovat. Dojde-li u takové položky k jejímu vymazání, nebude
zboží automaticky připsáno zpět na sklad ! Bude nutné přijmou zboží příjemkou a na tuto
skutečnost bude obsluha počítače programem APSi vždy výrazně upozorněna !

29-11-2008
Změny v exportním souboru pro TECDOC a změny v databázi APSi s tím související. Do
exportního souboru pro TECDOC který je vytvářen v APSi byly přidány údaje "neaktivní" , "novinka" a
"výprodej". Všechny tři tyto údaje bylo nutné přidat do databáze APSi a to do skladových karet i do
ceníku. Pro možnost hromadného označení zboží těmito údaji bylo doplněna možnost editace těchto
údajů ve funkcích "hromadná změna údajů na skladových kartách" a "hromadná změna údajů v
ceníku"
27-11-2008
Změny v definici slev zákazníků lze zapisovat do evidence sledovaných akcí. Nastavení
naleznete ve společných parametrech na záložce "Historie". Po zapnutí parametru budou sledovány
zápis, opravy i mazání v definičních souborech slev, sleva i skupiny zákazníků v adresáři.
26-11-2008
Výmaz zákazníků z adresáře lze ochránit heslem. Toto heslo lze nastavit ve společných
parametrech na záložce "Operátoři-hesla-oprávnění".
25-11-2008
Automatické zakládání skladových karet podle ceníku při příchodu internetové objednávky.
Pokud je robotem odeslána položka ceníku na internet a není dosud založena skladová karta na toto
zboží, musí se skladová karta založit do skladu v okamžiku příchodu internetové objednávky
obsahující takovou položku.
Zakládání skladových karet provádí nyní program automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.
24-11-2008
Odesílání ceníku na SQL Robot umí odesílat na SQL i položky z ceníku. V nastavení parametrů
robota na záložce "Odesílání a příjem" lze nastavit nový parametr "Odesílat i položky z ceníku".
Položky z ceníku jsou zapisovány do tabulky sklad v databázi SQL. S touto novou funkčností
souvisejí dvě nová tlačítka která naleznete v menu "servis" na záložce "SQL - Ftp". Pomocí nich lze
vynutit odeslání všech nebo pouze označených položek z ceníku na server SQL.
POZOR! Existuje-li shodná položka v ceníku i skladová karta, mají při odesílání přednost údaje ze
skladové karty protože jsou považovány za aktuálnější.
16-11-2008
Výběr zakázek. Výběr dat v zakázkách byl upraven. Nyní lze provést výběr zakázek které jsou
neopravené, nevydané nebo obsahují nevyúčtované položky. Dále je možné vybrat typ opravy a tyto
výběry kombinovat a ostatními podmínkami které dosud umožňoval původní výběr. Všechny
potřebné volby naleznete společně na obecném formuláři výběru dat.
14-11-2008
Vystavené příkazy k úhradě přijatých faktur nyní mohou nahradit výpisy z banky. Pro
provozy kde se pouze evidují přijaté faktury a provádějí jejich úhrady lze nastavit program tak že za
úhradu faktury považuje vystavený příkaz k úhradě. Není tedy nadále již potřebné na takovou
fakturu zapisovat úhradu neúčetní nebo bankovní výpis. Parametr kterým tuto funkci nastavíte
naleznete ve společných parametrech na záložce "OZ+Různé"
10-11-2008
Při zápisu čárového kódu do skladové karty je čtečkou sejmutý kód automaticky transformován
tak že zapisuje správně čísla namísto písmen s českou diakritikou.
01-11-2008
Změny v zakázkách. Do zakázek byl doplněn datum termínu dokončení. Tento datum se tiskne na
příjmový list zakázky.
Popis závady a informace technika byla dříve tvořena pěti textovými poli která měla omezenou
kapacitu zápisu. Nyní jsou tato pole nahrazena nekonečnými textovými poli.
Na záložku Závada,příslušenství byla přidána nová pole. Pole "popis závady s požadavkem
zákazníka" zde bylo umístěno duplicitně se záložkou "technika". Důvodem byla možnost zapsat při
příjmu zakázky všechny potřebné informace na jedné záložce.

Dále zde naleznete pět nových polí která slouží k rychlému popisu "stavu zakázky při příjmu". Aby
bylo možné tato pole používat musíte nejprve nastavit jejich názvy a seznam hodnot (slov) která
bude možné do těchto polí zapisovat. Toto nastavení je možné provést na záložce "Nastavení".
30-10-2008
POZOR – významná změna ve vyúčtování zakázek a výdejek (dodacích listů).
Dosud nebylo možné měnit (opravovat a mazat) ve fakturách a paragonech takové položky které
byly vyúčtováním výdejek nebo zakázek. Bylo tomu tak proto aby nenastal rozdíl mezi prvotním
dokladem (výdejka nebo zakázka) a příslušným dokladem kterým byly vyúčtovány (faktura nebo
paragon).
Zároveň s řešením požadavku vyúčtování více zakázek do jedné faktury případně jednotlivých
vybraných položek zakázky do různých faktur bylo nutné provést tyto zásadní změny v původní
logice.
1)
Ze záhlaví zakázek byly odstraněny pole faktura a paragon které dříve nesly informaci o
číslu dokladu
kterým byla zakázka vyúčtována. Protože nyní může být jedna zakázka
postupně vyúčtována několika
doklady pozbyla tato pole smysl.
2)
Informace o druhu a číslu dokladu můžete zjistit na každé jednotlivé položce zakázky nebo
výdejky.
3)
Zakázky byly ve svém záhlaví doplněny informací o počtu a celkové hodnotě
nevyúčtovaných položek.
4)
V položkách faktur a paragonů lze u každé položky sledovat zda je vyúčtováním zakázky
nebo výdejky
a její číslo.
5)
Mezi parametry v programu manager.exe naleznete dva nové parametry které zakazují nebo
povolují editaci vyúčtovaných položek. Zároveň určují pravila provádění editace pokud je povolena.
Je zde zvláštní parametr pro zakázky i pro výdejky aby bylo možné řídit oba v podstatě odlišné
druhy vyúčtování zvlášť.
Editací vyúčtovaných položek rozumíme jejich výmaz nebo opravu množství případně prodejní ceny a
slev.
Editace (pokud je umožněna nastavením příslušného parametru) se provádí zásadně ve faktuře
nebo
paragonu. Nikoli tedy v
prvotním dokladu kterým je výdejka nebo zakázka.
Zároveň se změnou položky ve faktuře nebo paragonu program automaticky mění příslušnou
položku ve výdejce nebo zakázce a to dvěma možnými způsoby. V prvotním dokladu je změněno buď
pouze množství nebo množství i ceny. Toto chování lze nastavit zmiňovanými parametry v
manageru. ( varianta kdy při změně ceny ve faktuře se nezmění cena ve výdejce může být vhodná
například pro zjištění skutečnosti že cena byla upravována později )
Pokud dojde ve faktuře k výmazu vyúčtované položky doje k jejímu výmazu i ve výdejce nebo
zakázce.
Další novou možností kterou program přináší je "zrušení vyúčtování položky". Provádí se opět na
"vyúčtované položce" ve faktuře nebo paragonu pomocí tlačítka s nápisem "výdejka / zakázka".
Program se Vás dotáže na způsob zrušení vyúčtování.
První a standardní způsob je "ponechat položku ve výdejce(zakázce) a zrušit ji ve
faktuře(paragonu)". Taková varianta odpovídá stavu jako by položka nebyla nikdy vyúčtována a lze ji
později kdykoliv vyúčtovat znovu.
Druhá varianta je opakem. "Ponechat položku ve faktuře(paragonu) a zrušit ji ve
výdejce(zakázce)" Taková položka je pak stejná jako by byla zapsána do faktury(paragonu) ručně a
nikoliv vyúčtováním. Lze ji nadále libovolně editovat i mazat protože již není "propojena" s žádnou
prvotní položkou výdejky nebo zakázky. Tato varianta se zdá být trochu nepochopitelnou ale má své
opodstatnění. Existuje totiž ještě další nová funkce programu. Ta umožňuje zapsat do faktury nebo
paragonu jakoukoliv položku ručně a teprve následně ji "vložit" do již existující výdejky nebo zakázky
a obě položky propojit jako by šlo o "vyúčtování".
A pokud se spletete právě při provádění takové operace a položku z faktury zapíšete omylem do
jiné zakázky než jste chtěli, můžete pomocí druhé varianty zrušení vyúčtování ("Ponechat položku ve
faktuře(paragonu) a zrušit ji ve výdejce(zakázce)" anulovat tento chybný krok a zapsat položku
napodruhé do správné zakázky.
Zápis položky z faktury do výdejky nebo zakázky (a jejich propojení jako vyúčtovaných) se provádí
stejným tlačítkem jako zrušení vyúčtování.

29-10-2008
Tisk faktury s velice dlouhým textem . Byl vyřešen požadavek aby se text ze záhlaví faktury
pokud je velice dlouhý (např. několik stran textu) při tisku faktury dokázal roztáhnout přes více
stránek a nebyl tak omezen pouze 1. stránkou jako dosud.
28-10-2008
Příkaz k vyskladnění. Na formulářích vystavených faktur, paragonů a výdejek naleznete nové
tlačítko s ikonou tiskárny a nápisem PS. Pomocí tohoto tlačítka lze vytisknout příkaz k vyskladnění.
Tato sestava je určena pro skladníky k přípravě zboží k expedici. Pořadí položek při tisku příkazu lze
nastavit ve společných parametrech na záložce „Sklad“.

22-10-2008
Tisk různých typů faktur pro různé zákazníky. Jednotlivým zákazníkům v adresáři lze stanovit
rozdílné typy tisku faktury. Pokud máte o tuto funkci zájem kontaktujte svého dodavatele programu
který Vám vysvětlí jak aktivovat tuto funkci a pomůže s jejím nastavením.
20-10-2008
Tisk seznamu faktur s uvedením přehledu všech jejich plateb. V přehledech programu ve
funkci Nezaplacené faktury naleznete nová tlačítka pro tisk přehledu faktur všech nebo pouze
vybraných partnerů. Tato sestava uvádí ke každé faktuře detailní přehled všech jejích plateb.
13-10-2008
Pokladní doklad – úhrada faktury. Ve vystavených fakturách na záložce „Faktury – doklady“ se
nachází tlačítko s nápisem PoDok. Pomocí tohoto tlačítka bylo dosud možné vytisknout příjmový
pokladní doklad k faktuře jako potvrzení o přijetí peněz pro kupujícího. Tento pokladní doklad se
vytiskl na celkovou částku faktury, nebyl nikde evidován a proto se také neprojevil v seznamu úhrad
příslušné faktury.
Nyní byla výrazně změněna a rozšířena funkčnost tohoto tlačítka. Pokladní doklad lze vystavit na
libovolnou zadanou částku i datum a lze stanovit číslo účetní knihy pokladních dokladů do které bude
doklad zapsán. Takto vystavený doklad je pak evidován v pokladní knize, číslován v příslušné číselné
řadě a může být i přímo zaúčtován do účetnictví. Zároveň se stává platným zápisem v seznamu
úhrad faktury.
V nastavení společných parametrů na záložce Faktury naleznete nový parametr s názvem „číslo
pokladny pro automatický zápis úhrad faktur“. Zde můžete přednastavit číslo pokladny (pokladní
knihy) do které budou tyto příjmové pokladní doklady automaticky zapisovány.
Zároveň s touto změnou byla upravena i 3 záložka vystavených faktur „Doplňující údaje faktury“.
Zde ve spodní části naleznete nové tlačítko s nápisem „zapsat pokladní doklad“. Toto tlačítko má
stejnou funkčnost jako shora uvedené tlačítko PoDok. Lze jím tedy zapsat příjmový pokladní doklad.
Dále zde bylo zachováno i tlačítko „zapsat neúčetní úhradu faktury“ tedy takovou úhradu která není
ani pokladním dokladem ani příjmem ne bankovním účtu. Dále zde naleznete nové tlačítko pro
opětovný tisk již zapsaného pokladního dokladu. Pokladní doklady které se vytisknou na základě
účetní a neúčetní úhrady se výrazně opticky liší aby je bylo možné na první pohled odlišit.

04-10-2008
Vyhledávání přímým stiskem kláves na přenosných počítačích. Na přenosných počítačích bez
numerické klávesnice nešlo zahájit vyhledávání takových názvů (slov) které začínaly číslicí. To bylo
způsobeno tím že zápis číslic se zde provádí se stisknutou klávesou SHIFT. Tato skutečnost byla
zohledněna a vyhledávání je nyní plně funkční na obou typech klávesnic.
03-10-2008
Tisk štítků s adresou vybraným zákazníkům v adresáři. Štítky s adresami zákazníků které
předem označíte háčky lze vytisknout tlačítkem označeným „tisk adresních štítků“. Tisk je nastaven
na formát štítků o velikosti 105x42 mm na stránce formátu A4 (2 sloupce 7 řad).
02-10-2008
Zákaz prodeje zboží zákazníkovi na dodací list. V adresáři naleznete nový parametr „zákaz
dodacích listů“. Pomocí tohoto parametru lze znemožnit vystavení výdejky (dod.listu) zákazníkovi.
Takovému zákazníkovi lze vydat zboží pouze paragonem nebo fakturou.
25-9-2008
Nový způsob zadávání náhrad. Ve formuláři skladu můžete stiskem tlačítka nebo stiskem
kombinace kláves CTRL+H vyvolat malá formulář. Do něj lze zapisovat objednací čísla vzájemně
zaměnitelných položek zboží. Jednotlivá čísla oddělujte stiskem ENTER, takže budou zapsána pod
sebou. Po stisku tlačítka OK se všechny kombinace uvedených objednacích čísel automaticky zapíší
do seznamu náhrad.

22-9-2008
Sady zboží. Na skladě lze nyní zavést skladovou kartu „sady zboží“ a na její záložce s názvem
vázané údaje definovat ze kterých jednotlivých dílů (jiných skladových karet) se taková sada skládá.
Pokud definujete u sady zboží položky ze kterých se skládá, je důležité zapsat jejich objednací číslo,
číslo dodavatele a množství obsažené v sadě. Takto definovanou sadu zboží lze programem
automaticky rozbalit nebo naopak sbalit pomocí tlačítka „SADA“ ve formuláři „Sklad“. Program pro
operaci rozbalení nebo sbalení sady vytváří doklad spotřeby. Pro funkčnost uvedené operace musíte
nastavit v nastavení společných parametrů programu ne záložce „Sklad“ dva parametry.

1 – Dávka pro doklady spotřeby vznikající rozbalováním sad zboží. Tím stanovíte rozsah číslování
dokladů spotřeby automaticky vznikajících rozbalováním sad zboží.
2 – V jakých cenách rozbalovat sady. Zde stanovíte cenu ve které budou doklady spotřeby
vystaveny.
17-9-2008
Klávesa F1 má stejný význam jako klávesa F9 ( na žádost zákazníků , je více „po ruce“ ).
10-9-2008
Denní soubor změn zboží APM – načtení. Firma APM může ze svého systému generovat a
automaticky zasílat emailem textový soubor ve kterém je uvedeno zboží u kterého došlo v APM ten
den k nějaké změně (např. i prodejní ceny). Tento soubor můžete automaticky načítat a zpracovávat
stejně jako ceníky jiných firem volbou : CENÍK – MENU – Načtení denního souboru změn zboží APM
14-8-2008
Daňový doklad k přijaté záloze – tisk. Pokud ve vystavené faktuře uvedete jako formu úhrady
písmenko Z, bude se tato faktura tisknout na zvláštním formuláři jako „Daňový doklad k přijaté
platbě“. Datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedený ve faktuře bude vytisknut s nadpisem
„Datum přijetí platby“. Platí pouze tisk české faktury. Pokud potřebujete i dvojjazyčnou verzi,
objednejte si ji u dodavatele programu.
12-8-2008
Tisk čárových kódů – sklad. Upozorňujeme že tlačítko „Tisk EAN“ ve skladu pro tisk čárových
kódů zboží na tiskárně čárových kódů umožňuje tisknout pouze kódy typu EAN.
11-8-2008
Rychlý součet označených řádků. Ve fakturách, paragonech, příjemkách, výdejkách, spotřebě, a
převodkách lze provést rychlý sloučit řádků označených háčkem. Součet lze vyvolat kliknutím na
záhlaví sloupce pro označení položek s označením „Σ“, nebo stiskem kombinace kláves SHIFT +
klávesa nad TAB.

10-8-2008
Nová tisková sestava v přehledech.
V přehledech na záložce „Obchodníci – zaměstnanci“
naleznete novou sestavu s názvem „Práce technika“ pro přehled a vyhodnocení práce jednotlivých
techniků kteří se podílejí na zpracování zakázek.
10-8-2008
Přesun tlačítek v přehledech. V přehledech programu došlo k přesunu některých tlačítek pro
spouštění jednotlivých přehledů a sestav. Všechna stávající tlačítka byla zachována, pouze některá
byla přemístěna do nových logických celků.
Některá tlačítka byla probarvena pro zvýšení
přehlednosti.
9-8-2008
Blokování prodeje pod zvolenou marži. V nastavení společných parametrů na záložce „Faktury“
byla doposud možnost nastavit parametr „Hlásit prodej pod marži“. Program pak upozornil obsluhu
na takový prodej. Šlo ale pouze o upozornění. Nyní byl k tomuto parametru přidán další s názvem
„Nepovolit prodej pod marži“. Jeho název jasně vystihuje jeho použití. Oba parametry byly dále
přemístěny ze záložky „Faktury“ na záložku „Slevy“
7-8-2008
Číslování nových zákazníků v adresáři. V nastavení společných parametrů na záložce „Číslování
a zamykání dokladů“ je nový parametr „hledat volná čísla v řadě“. Pokud tento parametr zaškrtnete,
bude při zápisu nových partnerů do adresáře vyhledáváno nejprve volné (uvolněné) číslo v povolené
číselné řadě. Pokud takové číslo bude nalezeno nabídne se jako číslo pro nově zapisovaného
partnera. Pokud nebude nalezeno žádné volné číslo v povolené řadě bude jako číslo zákazníka
nabídnuto nejvyšší volné číslo.
6-8-2008
Hledání podle názvu zboží ve skladu lze aktivovat stiskem kláves CTRL+N.
5-8-2008
Zakázky – identifikaci technika (opraváře) lze nyní zapisovat i přímo k jednotlivým položkám
zakázky. Odtud se tato informace přenáší při vyúčtování zakázky do faktury nebo paragonu. I zde lze
tuto identifikaci nadále editovat. Pole nesou označení „technik“.
4-8-2008
Storno paragonu. V paragonech naleznete nové tlačítko kterým lze vytvořit storno paragonu.
1-8-2008

Nový robot ! Robot pro odesílání změn skladových karet do databáze SQL byl upraven. Nyní se
informace o změnách karet nepředávají mezi APSi a robotem pomocí žádných souborů. Robot
získává tyto údaje přímo z tabulky sklad programu APSi. Na druhé záložce skladové karty jsou
zobrazeny informace o čase poslední změny skladové karty a čase kdy byla tato změna odeslána
robotem do SQL.
30-7-2008
Čárové kódy – více čárových kódů pro jedno zboží. Do programu byla implementována
podpora pro evidenci více čárových kódů ke skladové kartě. V praxi obchodník často eviduje na jedné
skladové kartě stejné zboží dodávané různými dodavateli a tedy i s různými kódy. Jiný častý případ
je prodej zboží v balení kdy balení má jiný kód než jednotlivé zabalené kusy zboží. Pro takové
případy je možné zapsat ke každému kódu i informaci kolik kusů obsahuje balení. Při naskladnění
zboží nebo jeho prodeji je tak obsluha upozorněna že se jedná o balení. Obsluze je nabídnuta
možnost zadat buďto vlastní počet kusů zboží nebo přímo počet balení kdy tento je automaticky
přepočítán na kusy.
Na vlastní skladové kartě bylo přesunuto zobrazení čárového kódu z 1. záložky na 3. záložku. Zde
jsou jednotlivé kódy zobrazeny v tabulce. Zde je také možné přidávat jednotlivé kódy nebo je
mazat.
Počet kusů z balení je automaticky přepočítáván pokud k prodeji používáte modul Prodejna
programu APSi a používáte prodej pomocí přenosného terminálu. Toto platí i pro provádění inventury
v programu APSi pomocí přenosného terminálu.
29-6-2008
Intrastat – do skladové karty bylo přidáno pole pro zápis kódu EU_STAT pro účely povinných
statistik při dovozu a vývozu zboží (EU).
28-6-2008
Objednávky zákazníků - přidáno tlačítko pro rychlý zápis dopravného do objednávky.
27-6-2008
Nová klávesová zkratka ve skladu pro tisk čárového kódu – CTRL+E. Původně sloužila tato
zkratka pro spuštění dotazu do Motoprofilu (nyní CTRL+M).
25-6-2008
Načítání ceníků dodavatelů je nyní možné i z textových souborů typu CSV s oddělovačem středník
nebo typu TXT s oddělovačem tabulátor. Ceníky zpracované v programech Microsoft Excel nebo
OpenOffice.org Calc lze snadno uložit do těchto souborů. Textové soubory mají výhodu i
v neomezeném počtu záznamů.
23-6-2008
V pohybech skladové karty se zobrazuje i cena v cizí měně jak u příjemek tak také u faktur pokud
byla faktura v cizí měně vystavena.
22-6-2008
Příjemky v jiné měně. Do příjemek skladu byla přidána nová pole pro zápis příjemky v jiné měně.
Přístupnost těchto polí zapnete v nastavení lokálních parametrů na záložce „Barvy a přístupnost polí“
– příjemky – měna. Pokud v záhlaví příjemky vyplníte cizí měnu a kurz, budete mít možnost při
zápisu jednotlivých položek zapisovat hodnotu v jiné měně a tato se bude automaticky přepočítávat
na koruny. Položky příjemky si budou ukládat informace o nákupní ceně v cizí měně a bude tak
umožněn i zpětný přepočet novým kurzem. Pokud použijete přepočtovou kalkulačku bude tato
kalkulačka pracovat s cenou v cizí měně.
21-6-2008
K vystavené faktuře je nyní možné připojit neskenované razítko a podpis. Pokud vytvoříte
soubory razítko.bmp a podpis.bmp a tyto soubory umístíte do složky REPORTMY, budou se
zobrazovat na konci faktury (platí pro standardní fakturu).
20-6-2008
Ve volitelných sloupcích ve skladu lze zobrazovat i cenu zboží v EUR a USD.
19-6-2008
Citlivé údaje – nastavení. Parametr „zobrazovat na tomto PC citlivé údaje“ byl přesunut ze
společných nastavení do nastavení lokálních parametrů na zde nově vytvořenou záložku „Citlivé
údaje“ která je kryta heslem.
18-6-2008
Hledání pomocí F4 v adresáři vyhledává i poli „kontakt“.
17-6-2008

Náhrady – v okně náhrad zboží se zobrazují i náhrady které jsou zapsané v seznamu náhrad ale
není na ně skladová karta ani položka v ceníku. Zobrazí se tedy pouze objednací číslo a jako název
text „<náhrada>“.
16-6-2008
Přepínání mezi skladem a ceníkem z okna hypertextu.
Pokud spustíte vyhledávání
hypertextem z ceníku a hypertextem bude vyhledána i položka ze skladu, můžete se do skladu na
vybranou kartu jednoduše přepnout pouhým stisknutím Enter. To platí i v opačném směru (přepnutí
ze skladu do ceníku).
12-6-2008
Parametr pro seřazení vyhledaných náhrad. Vyhledané náhrady můžete nyní zobrazit seřazené
podle objednacího čísla, názvu, dispozice nebo fyzického množství na skladě. Nastavuje se
přepínačem který je společný i pro seřazení výsledku hypertextového vyhledávání. Naleznete jej
v nastavení lokálních parametrů na záložce „Sklad“.
11-6-2008
V náhradách skladu, ceníku a hypertextu byl přidán nový sloupec zobrazující vedle dispozice
skladu také fyzický stav skladu nebo nákupní cenu náhrady. Nastavení zobrazení naleznete
v lokálních parametrech na záložce „Citlivé údaje“.
10-6-2008
Změna okna hypertextového vyhledávání. Do okna zobrazujícího výsledek hypertextového
vyhledávání bylo přidáno zobrazení náhrad k vyhledaným položkám. Přepínání mezi oběma tabulkami
je stejné jako ve skladu nebo v ceníku (TAB). Funkce všech tlačítek na formuláři byly upraveny tak
aby se daly použít i když se uživatel přepne do okna náhrad. Lze tedy například zobrazit pohyby nebo
rezervace vybrané náhrady, pokud je náhrada pouze v ceníku založit skladovou kartu a ihned zboží
přijmout nebo prodat.
9-6-2008
Změna zápisu údajů o úhradě příjemky. V záhlaví příjemek došlo k jednoznačnému oddělení
záznamů o úhradě příjemky. Nově zde naleznete dvě oddělená okna z nichž:
Levé okno (platba fakturou dodavatele) slouží pro zjednodušený zápis přijaté faktury a její
provázání s příjemkou. Tlačítko (F5) je tedy určeno pro ty kteří evidují došlé faktury za zboží v knize
přijatých faktur ať jsou to faktury za hotové nebo převodem.
Pravé okno slouží pro ty uživatele kteří si přejí pouze označit na příjemce její úhradu hotově
se zápisem výdeje peněz z pokladnou nebo pokladníkem. Naleznete zde tlačítka (F8) a (F9) se
stejným významem jako stejná tlačítka používaná dosud ve fakturách a paragonech. Tyto informace
o platbě příjemky v hotovosti se projevují jako výdaje ve výčetkách pokladny nebo pokladníka.
Pozor! Na rozdíl od faktur či paragonů je v příjemkách nutné vyplnit i pole „zaplacená částka“.
Zaplacená částka totiž nemusí vždy souhlasit se součtem příjemky.
8-6-2008
V oknech která zobrazují náhrady zboží (sklad a ceník) lze tyto náhrady přímo vymazat.
Poslední sloupec v těchto oknech má nadpis „zruš“ a obsahuje zaškrtávací políčko. Pokud jej
zaškrtnete dojde k zablokování náhrady takže tato se již nebude zobrazovat. V seznamu náhrad však
náhrady zůstávají zapsány a pokud u nich později zrušíte označení zákazu, znovu se začnou
zobrazovat.
6-6-2008
Hromadné označení karet regálem z příjemky. V položkách příjemky naleznete nové tlačítko
s označením „regál“ jehož pomocí lze zapsat označení regálu na všechny skladové karty zboží
obsaženého v příjemce.
5-6-2008
Využití pole rabat% při opravě nebo zadání prodejní ceny na skladové kartě. Pokud při
stanovení prodejní ceny na skladové kartě znáte pouze Vaši nákupní cenu a rabat který Vám byl
dodavatelem poskytnut, můžete si nechat vypočítat prodejní cenu takto: Po zápisu nákupní ceny
klikněte myší do pole rabat%, zde zapište výši rabatu a stiskněte Enter. Program vypočítá prodejní
cenu a kurzor umístí do pole s prodejní cenou kterou můžete ještě dále upravit (zaokrouhlit apod.).
4-6-2008
Export souboru zboží pro katalog SUPERKAT firmy HART. V menu SERVIS na záložce EXPORT –
IMPORT naleznete nové tlačítko pro sestavení souboru „k_tow.pak“ který obsahuje seznam zboží a
prodejních cen na základě skladových karet APSi. Tento soubor lze načíst do katalogu SUPERKAT.
3-6-2008
Oprava cen ve funkci automatického načítání dodacích listů a faktur do příjmu. Nedávná
změna oddělovače desetinných míst v programu APSi způsobila nesprávné načítání cen ze souborů
firem Motoprofil, Meteor, Hart, Apm a Aci. Tato chyba byla odstraněna.
27-5-2008

Funkce pro načítání ceníků má nové volby. Na formuláři (pod tlačítky pro načtení do skladu nebo
ceníku) naleznete dva nové přepínače. Prvním lze zapnout novou funkci která opravuje názvy zboží
na již existujících položkách. Druhou lze vypnout opravu cen zboží na již existujících položkách.
26-5-2008
Nové údaje které lze načítat z ceníků dodavatelů. Ve funkci která umožňuje import ceníku
dodavatelů byl umožněn import sloupců w_sort, w_top a w_kodskup
25-5-2008
Kód skupiny v produktovém stromě pro katalog TecDoc. Na skladovou kartu a do ceníku
dodavatelů byl přidán tento nový údaj (záložka 3 – vázané údaje / sekce internetový obchod, interně
označen jako w_kodskup). Tento nový údaj slouží pro uživatele kteří exportují svá data ke spojení
s katalogem TecDoc.
Je exportován do textového souboru pro TecDoc na 160-165 pozici.
V souvislosti s tím byl vytvořen nový údaj w_kodskup (char 6) i v tabulce sklad databáze SQL a je
pravidelně aktualizován programem Robot. ! POZOR zároveň s instalací této verze je nutné
provést recreate tabulky sklad na serveru SQL nebo do ní tento údaj přidat ručně !
24-5-2008
Seřazení položek ve vyhledávání podle množství na skladě. Toto seřazení lze nastavit
v lokálních parametrech programu na záložce sklad. Parametr má název „Výsledek hypertextového
vyhledávání seřadit podle ..“
19-5-2008
V adresáři naleznete nová tlačítka pro rychlý tisk seznamu zákazníků vybrané kategorie,činnosti
a dealera
18-5-2008
Výběr dat v adresáři. V adresáři byla aktivována nová funkce která Vám umožní pohodlný výběr
partnerů z adresáře podle různých podmínek.
17-5-2008
Automatické kopírování poznámky ze záhlaví výdejky do zapisovaných položek výdejky můžete
zapnout v lokálních parametrech na záložce „Výdejky“.
16-5-2008
Funkce pro správce databáze. V manageru naleznete novou funkci která Vám umožní hromadné
úpravy skladových čísel zboží, čísel dodavatelů případně i názvů zboží na skladových kartách,
v ceníku ale i ve všech již existujících dokladech včetně archivu pohybů minulých let.
Soubor ve kterém definujete změny musí být typu .dbf a musí obsahovat tyto sloupce
Jkpov
– současné objednací číslo (char 20)
Dodal
– číslo současného dodavatele (num 6)
Jkpov_new
– nové objednací číslo (char 20)
Dodal_new
– nové číslo dodavatele (num 6)
Nazev_new
– nový název zboží (char 40)

14-5-2008
! Významná změna – počet desetinných míst ceny v dokladech. V nastavení společných
parametrů na záložce „Prostředí“ naleznete nový parametr kterým můžete zvolit počet desetinných
míst pro cenu(y) v dokladech obchodu (výdejky, objednávky, převodky, zakázky, paragony …).
Jedinou výjimkou jsou vystavené faktury které mají tento parametr nastavitelný samostatně.
Zároveň s touto změnou byl zrušen parametr „ Na kolik desetinných míst zaokrouhlovat výpočty cen
zboží“ který byl dosud na stránce nastavení v programu manager. Nová logika programu je taková že
výpočty cen se zaokrouhlují v jednotlivých dokladech na stejný počet desetinných míst jaký nastavíte
pro konkrétní doklad.
13-5-2008
3 sleva v dokladech obchodu. Do všech dokladů obchodu (výdejky, objednávky, převodky,
zakázky, paragony …) byla k dosavadní slevě a slevě2 přidána další sleva která se nazývá w_bonus a
používá se na vyčíslení slevy poskytnuté za nákup internetovým obchodem. Výši této slevy bude
možné volit i jednotlivě pro každého registrovaného zákazníka v adresáři.
11-5-2008
V ceníku bylo doplněno hledání podle názvu. Pokud nastavíte v nastavení „skladu“ parametr
„přímým stiskem klávesy hledat v názvu“, bude tímto nastavením ovlivněno i hledání v ceníku.
10-5-2008
Ceny v EUR a USD na skladových kartách. Na skladové karty byly doplněny ceny v Euro a
Dolarech. Při prodeji zboží fakturou v těchto měnách tak lze vydávat přímo v uvedených měnách bez
nutnosti přepočítávat cenu v Korunách na tyto měny.

09-5-2008
Tečka a čárka na české klávesnici. Od samotného počátku vývoje programu byl brán zřetel na
skutečnost že v programu tohoto typu uživatel zapisuje častěji čísla než text. Pod numerickou
klávesnicí se nachází klávesa se symbolem tečky která ale na „české“ klávesnici ve skutečnosti
zapisuje čárku. Protože jako oddělovač desetinných míst byla v programu dosud používána tečka,
nebylo možné pomocí této klávesy zapisovat desetinný oddělovač. Proto bylo nutné přizpůsobit
program tak aby se zapsaná „čárka“ automaticky měnila na „tečku“. Tento zásah ale způsobil to že
nebylo možné nikde v programu APSi zapsat znak „čárka“. Tedy například ani v adrese zákazníka
nebo v textu faktury atd…. Protože tato skutečnost způsobovala uživatelům problémy, byla
provedena „ZÁSADNÍ ZMĚNA“.
Jako oddělovač desetinných míst v číselných hodnotách byla použita čárka. Bylo vypnuto
automatické přepisování čárek na tečky takže nyní lze v textech psát i čárky a při zápisu čísel nadále
pohodlně zapisovat oddělovač desetinných míst pomocí klávesy na numerické klávesnici.
Tato úprava zároveň umožnila pohodlně vyhledávat mezi skladovými kartami i zboží které
obsahuje v čísle zboží čárku. Protože ale objednací čísla zboží obsahují ve velké míře tečky, nebyla
tato změna některými uživateli kladně přijata. Z tohoto důvodu byl vytvořen nový parametr
v „nastavení lokálních parametrů“ na záložce „sklad“. Parametr se jmenuje „měnit automaticky čárku
na tečku při zápisu čísla zboží“. Jak vyplývá z jeho názvu, ovlivňuje pouze pole pro zápis čísla zboží a
to při zápisu nové skladové karty, při vyhledávání zboží ve skladu nebo v ceníku a při příjmu nebo
výdeji zboží.

8-5-2008
Tlačítko „Odměna SHELL“. V adresáři naleznete nové tlačítko které zobrazí přehled odměn dealere
podle nastavení odměn SHELL (viz přehledy). Toto tlačítko v adresáři má na rozdíl od stejného
tlačítka v přehledech tu vlastnost že je aktivní pouze tehdy, pokud je do programu řádně přihlášen
obchodník (dealer). Umožní zobrazit pouze přehled odměn přihlášeného obchodníka.
7-5-2008
Zobrazení zákazníka (adresáře) z různých dokladů. Pokud ve fakturách stisknete klávesy
CTRL+A zobrazíte adresář a kurzor se automaticky umístí na zákazníka kterému byla faktura
vystavena. Stejná funkce byla doplněna do přijatých faktur, archivů přijatých i vystavených faktur,
paragonů, zakázek, nabídek, objednávek dodavatelů, objednávek zákazníků, převodek skladů,
příjemek, výdejek spotřeby, výdejek dod.listů, přehledu nezaplacených faktur, hitparády obratů a
hitparády zisků zákazníků.
6-5-2008
Nový parametr - Nevymazávat hlavičky objednávek po vyúčtování. V nastavení parametrů v
manageru naleznete tento nový parametr kterým můžete zvolit že se po vyúčtování objednávky
nebude vymazávat její hlavička.
5-5-2008
Vyhledání zákazníka podle jeho čárového kódu. Pokud potřebujete identifikovat své zákazníky
podle čárového kódu, lze zadat v adresáři k zákazníkovi čárový kód, vytisknout jej na kartu a tu pak
dát zákazníkovi který se jí bude prokazovat při nákupu ve Vaší firmě. V programu APSi lze pak
vyhledávat zákazníky:
a) zadáním kódu ručně nebo pomocí snímače v hypertextu. Vyhledávání zákazníků
z adresáře pomocí hypertextu je (F4) je umožněno v mnoha formulářích programu např. faktury,
paragony, výdejky, příjemky, objednávky, koš, převody zboží z objednávky nebo výdejky do
prodejních dokladů atd.
b) zadáním kódu ručně nebo pomocí snímače při zápisu dokladu do pole Dič ve
fakturách,paragonech a výdejkách. Program zjistí že byl zadán namísto Dič čárový kód, vyhledá
zákazníka podle tohoto kódu v adresáři a doplní Dič zákazníka i celou adresu zákazníka do dokladu.
c) zadáním kódu ručně nebo pomocí snímače při zápisu objednávky do pole firma. Program
zjistí že byl zadán namísto názvu firmy čárový kód, vyhledá zákazníka podle tohoto kódu v adresáři a
doplní jeho název do objednávky.
4-5-2008
Zakázky – volba druhu provozu. Zakázky programu APSi dosud využívali převážně majitelé
autoservisů. Protože se tento modul obecně dá využít pro vedení evidence jakékoli druhu oprav, byl
do zakázek přidána nová záložka „Nastavení“ a na ní přepínač „Druh provozu“. Pomocí tohoto
přepínače lze volit zatím dva druhy provozu a to autoservis nebo hodinářství. Přepnutím tohoto
přepínače se změní nadpisy a účel použití některých polí která slouží pro popis zakázky a opravy.
Další druhy provozů jako elektroservis apod. lze definovat po dohodě s dodavatelem programu.

1-5-2008 – DŮLEŽITÉ !!!
APSi verze 10 (od 1.5.2008)
Bezproblémový provoz na Windows VISTA si vyžádal některé úpravy běhového prostředí.
Zároveň s instalací programu APSi verze 10 je nutné instalovat i nové soubory
vfp9t.dll,vfp9rcsy.dll,vfp9r.dll, vfp9csy.dll,msvcr71.dll a gdiplus.dll . Tyto soubory můžete stáhnout

z ftp.apsi.cz (složka APSi_nové_verze\_RUNTIME\APSI_OD_VERZE10 ) nebo od svého prodejce
programu APSi.
28-4-2008
Slovenská mutace faktury. Ve složce REPORT naleznete složku „Faktura_slovenská“ a v ní
předlohu tisku faktury ve Slovenském jazyce. Pokud ji potřebujete použít, zkopírujte oba soubory do
složky REPORTMY.
25-4-2008
Ičdph Pro uživatele programu APSi na Slovensku bylo do adresáře doplněno nové pole IČDPH. Jde o
povinné registrační číslo které je nutné na Slovensku uvádět na dokladech podobně jako v Česku Dič.
Ičdph prodejce lze zapsat v nastavení společných parametrů na záložce „Prostředí“.
22-4-2008
Tisk paragonů pomocí registrační (fiskální) pokladny ELCOM. Pro tisk paragonů nyní lze použít
i registrační pokladny firmy ELCOM. Tyto pokladny mohou být použity jako fiskální i nefiskální
tiskárny, zároveň ale i k registračnímu prodeji zboží na odloučeném pracovišti (výstavy, veletrhy,
stánkový prodej) a následným odpisem prodaného zboží ze skladu. V souvislosti s tímto novým
druhem tisku byl zásadně přepracován modul nastavení lokálních parametrů – paragony. Parametry
tisku byly rozděleny do logických celků a jednotlivé celky pak zpřístupněny pouze na základě
nastavení tisku na tiskárně A4, paragonové tiskárně nebo Registrační pokladně.

21-4-2008
Nová pole na skladové kartě pro internetový obchod. Do skladové karty v sekci údajů pro
internetový obchod byla přidána dvě nová pole. Pole W_sort umožňuje určit pořadí na kterém místě
bude zboží vypsáno (zobrazeno) na stránce internetového obchodu. Pole W_top pak umožní určit
například který model z nabízené řady je nejzajímavější, nejprodávanější apod. V souvislosti s touto
změnou bylo nutné upravit také programy manager a robot. Manager vytváří v tabulce sklad oba
nové sloupce. Robot pak tyto sloupce naplňuje příslušnými údaji ze skladových karet. Pokud
používáte ve Vaší firmě SQL komunikaci a program Robot, nezapomeňte při upgrade APSi provést i
„recreate“ tabulky sklad na serveru SQL. Nově vzniklou tabulku naplňte daty.
18-4-2008
Kontroly neodeslaných převodek. Pokud využíváte automatické posílání převodek pomocí robota,
bude program kontrolovat stav odeslání nebo přijetí převodek. Při každém startu programu jsou
automaticky zkontrolovány a případně ohlášeny neodeslané převodky starší jednoho dne. Za běhu
programu jsou pak v 10-ti minutových intervalech kontrolovány došlé převodky. Pokud dojde nová
převodka(ky) a není ještě zkontrolována a podepsána pracovníkem, zvýrazní se v pravém dolním
rohu žlutou barvou tlačítko „Nové převodky“ a zazní zvukový signál. Kliknutím na toto tlačítko jsou
zobrazeny všechny převodky seřazené podle data a ukazatel je přesunut na poslední došlou
převodku.
17-4-2008
Kontroly při výpočtu hlášení DPH. Při výpočtu hlášení o DPH jsou zároveň prováděny kontroly na
správné určení druhu zdanitelného plnění na jednotlivých dokladech. Pokud sestavujete hlášení DPH
pouze za některé středisko, jsou doklady kontrolovány i na správné vyplnění střediska. Chyby
nalezené během výpočtu jsou zobrazeny a je umožněn jejich tisk pro případ opravy jednotlivých
dokladů.
16-4-2008
Poznámka k položce dokladu. V objednávkách zákazníků se u každé objednané položky nalézá
pole „poznámka“ kam obsluha často zapisuje důležité poznámky k příslušné objednávce. Tato
poznámka se ale s vyúčtováním objednávky ztrácela. Nyní bylo pole s poznámkou doplněno i do
dokladů: paragon,faktura,výdejka,spotřeba a převodka. Pokud převedete objednávku do jakéhokoliv
z těchto dokladů, převedou se s položkami i příslušné poznámky. Převod poznámek byl zabezpečen i
pokud vyúčtujete výdejky do faktury nebo paragonu. Zároveň platí že poznámky lze používat
(zapisovat i měnit) ve všech uvedených dokladech i když nejsou vytvořeny z objednávky.
15-4-2008
Pomocník pro výpočet dph. Při zapisování pokladních dokladů v účetnictví se jako první hodnota
v dokladu zapisuje částka včetně dph. Pokud má pracovník jako předlohou při pořízení k dispozici
pouze částku bez dph a daňovou sazbu musel doposud použít nejprve kalkulačku pro výpočet celkové
sumy s daní. Nyní stačí aby na poli „Částka Kč“ stiskl klávesu F9. Nabídne se malý formulář pro
výpočet částky celkem a hodnoty zde zapsané a vypočtené se automaticky přenesou do pokladního
dokladu.
14-4-2008
Nový způsob výpočtu odměny dealerů. Do programu byly zahrnuty funkce pro nastavení a
vyhodnocení dalšího ze způsobů odměňování dealerů. Nastavení i vyhodnocení naleznete
v přehledech pod označením „Nastavení odměn dealerů f. SHELL“ a „Odměna dealerů f. SHELL“.

Odměňování dealerů spočívá v přidělování procenta z obratu nebo ze zisku za prodej zboží
v jednotlivých skupinách nebo přidělování počtu korun za prodej každého kusu zboží v jednotlivých
skupinách.
Dále je zde stejným způsobem řešena odměna za manipulaci se zbožím (rozvoz). Pro tuto odměnu je
používán termín odměna za Obsluhu.
Dále lze nastavit i způsob přidělení odměny v případě souběhu obou typů odměny (za dealera i
obsluhu) v jednom obchodním případu. Za odměňovaný prodej je považován prodej fakturou a
paragonem. Výdejky (dodací listy) nejsou do výpočtu odměn zahrnuty.
11-4-2008
Nové hlášení DPH. Byla aktivována nová funkce – hlášení dph včetně tisku formuláře podle vzoru
č.13 MFin.
5-4-2008
Volby pro tisk hlavní knihy. Při tisku hlavní knihy podvojného účetnictví byly zprovozněny všechny
volby a nastavení kterými lze ovlivnit tisk hlavní knihy a které byly dosud nefunkční.
4-4-2008
Nová sestava. V hlavní knize a přehledu pohyby účtu v podvojném účetnictví lze vytisknou sestavu
Opis zobrazených dat. Tento opis respektuje nastavené řazení dat které jste předtím nastavili na
obrazovce a případný filtr nad daty pokud byl použit.
3-4-2008
Nová sestava. V přehledu „Pohyby účtu“ v podvojném účetnictví lze vytisknout zobrazené pohyby
seřazené podle data se součty stran a zůstatky na účtu v jednotlivých měsících.
2-4-2008
Nový přehled v podvojném účetnictví. V účtové osnově naleznete nové tlačítko kterým lze
zobrazit přehled „pohyby účtu“ za Vámi vybrané období v roce.
1-4-2008
Nový přehled – v menu přehledy naleznete nový přehled „Vyhodnocení obratů zboží – nákupy“.
Tento přehled je řešen stejně jako známý a oblíbený přehled „Vyhodnocení obratů zboží – prodeje“.
Pomůže Vám vyhodnotit a porovnat nákupy zboží vyhodnocením dat z příjemek případně převodů
mezi sklady – příjmů. Umí pracovat i s archivem pohybů takže lze vyhodnotit nebo porovnávat i za
zvolená období předchozích let.
31-3-2008
Zobrazení ceny zákazníka po slevě. Cenu zákazníka po slevě lze zobrazit ve skladu tlačítkem F12.
Tato funkce zobrazí cenu zákazníka v pravém sloupci skladové tabulky u všech zobrazovaných
položek. Protože je tato funkce náročná na výkon počítače případně počítačové sítě, někteří uživatelé
ji nevyužívají. Dokonce se dá zcela zakázat v parametrem „nepovolit zobrazení cen zákazníka
(pomocí F12)“ který naleznete ve společných parametrech na záložce sklad. Pokud tento parametr
zapnete bude nyní aktivována nová funkce která po stisku tlačítka F12 zobrazí cenu zákazníka po
slevě ale pouze pro vybrané zboží. Tím můžete zjistit cenu zboží po slevě i pokud pracujete na
pomalém PC.
30-3-2008
Tlačítko pro otevření formuláře „Výdejky 2 – spotřeba“ bylo zařazeno mezi bezpečnostní.
Vstup pouze pro oprávněné uživatele.
27-3-2008
Úprava objednávek zákazníků. Do záhlaví objednávky byly přidány údaje „Objednávka zákazníka“
a „Příjemce“. Údaje z obou polí se pak přenášejí do faktury. Aby se tyto údaje neztratily pokud
převedete objednávku nejprve do výdejky a až později z výdejky do faktury, bylo nutné upravit i
výdejky. Do záhlaví výdejek byla obě pole také doplněna.
26-3-2008
Tiskové sestavy – pohyby skladu v průměrných cenách nebo ve stálých cenách pořízení.
V menu „Přehledy“ naleznete novou záložku „Tiskové sestavy – sklad“. Zde lze vytisknout sestavy
potřebné pro skladové účetnictví podle Vámi používané metody. Ještě před tiskem pohybů skladu
v cenách průměrných zde také můžete provést přepočet průměrných cen a jejich automatické
doplnění do dokladů.
25-3-2008
Ve funkci „Přenos dat firma <> obchodní zástupce“ byl zablokován přenos skladových karet
bez čísla dodavatele z databáze firmy do databáze obchodního zástupce.
24-3-2008
Do knihy přijatých faktur bylo přidáno označení „Pokladna/Pokladník“ se stejným významem
jako ve fakturách vystavených a paragonech. Faktury označené pokladnou se načítají jako výdeje do
výčetky za pokladnu.

23-3-2008
Do přehledu nezaplacených faktur byl přidán sloupec „po splatnosti“. Dále lze sčítat označené
faktury ve zobrazení jednotlivých faktur vybraného partnera.
22-3-2008
Byla upravena sestava „objednávky ze den + starší blokované“ Pokud tuto sestavu používáte
a nový tvar sestavy Vám nevyhovuje, obraťte se na svého distributora programu a požádejte o
řešení.
21-3-2008
Úprava funkce „Doobjednání zásob podle podlimitních stavů“ do této funkce byl zabudován
přepínač kterým si můžete zvolit způsob výpočtu potřeby nákupu. Dosud se potřeba nákupu
vypočítávala podle vzorce „minimální stav – dispozice“. Nyní lze kromě tohoto vzorce zvolit i vzorec
„minimální stav – fyzický stav skladu“. Přepínač naleznete přímo v okně funkce „Doobjednání zásob
podle podlimitních stavů“ v pravém horním rohu. Naposledy vybraný vzorec si počítač samozřejmě
pamatuje takže jej nemusíte volit pokaždé.
20-3-2008
Prodané zboží zákazníkovi. Tento přehled byl upraven tak že sumáře za dodavatele,skupiny,
podskupiny či zboží se vypočítávají až momentě kdy kliknete na příslušnou záložku sumáře. Tím je
značně urychlen náběh vlastního formuláře.
19-3-2008
Vyhodnocení obratů zboží - prodeje. Tento přehled byl upraven tak že nyní zpracovat i položky
z archivu minulých let. POZOR ! Protože v archivu pohybů minulých let není prozatím uchovávána
informace o dealerovi, jsou v sumáři za dealery uváděny tyto prodeje jako prodeje dealera 0.
18-3-2008
Prodané zboží zákazníkovi. Tento přehled byl upraven tak že nyní dokáže načítat údaje i z archivu
pohybů zboží. To znamená že lze v přehledu zobrazit a vyhodnotit i prodané zboží zákazníkovi v
minulých letech.
17-3-2008
Opis výdejky s uvedením informace o posledním nákupu zboží. Ve výdejkách naleznete nové
tlačítko s nápisem „Nákup“. Vytisknete jím položky výdejky s uvedením informace o posledním
nákupu zboží. Datum příjmu,počet dnů před kolika byl příjem realizován (zobrazuje se pokud uběhlo
více jak 30 dnů), číslo příjemky, nákupní cena bez dph a přijaté množství.
16-3-2008
Prodané zboží zákazníkovi. Tento přehled byl upraven tak že nyní dokáže načítat údaje i z archivu
pohybů zboží. To znamená že lze v přehledu zobrazit a vyhodnotit i prodané zboží zákazníkovi v
minulých letech.
15-3-2008
Pohyby zboží lze nyní přímo zobrazit v položkách příjemky,výdejky a spotřeby.
14-3-2008
Objednávky zákazníků – poznámka v záhlaví objednávky. Doposud se do pole poznámka v
záhlaví objednávky automaticky zapisovalo město zákazníka nebo poznámka pro objednávky kterou
měl zákazník zapsánu v adresáři. Nyní byl do nastavení lokálních parametrů přidán na záložku
„Objednávky zákazníků“ nový parametr kterým lze nastavit zda a co se bude zapisovat do poznámky
v objednávce. (nezapomeňte že lokální parametr platí pouze pro stanici na které jej nastavíte)
13-3-2008
Vyúčtování nabídky (výzvy k úhradě). V nabídkách byla aktivována funkce která vystaví fakturu
na základě nabídky či výzvy k úhradě. V záhlaví výzvy k úhradě lze nyní doplnit datum zaplacení.
Pokud je tento datum zaplacen, je v dialogu vystavení faktury automaticky předvoleno DUZP na
faktuře jako den zaplacení výzvy, variabilní symbol faktury roven číslu výzvy k úhradě a typ úhrady
„Z – Zaplaceno bankou“. Tyto hodnoty můžete samozřejmě libovolně změnit.
12-3-2008
Text ve faktuře. Do záhlaví faktury (na záložku 1) byl přenesen text faktury který byl původně na
záložce 3. Tento text lze editovat kliknutím do okna textu. Zde lze využít i přetažení předem
připraveného textu z nově vytvořené seznamu textů pomocí F9.
11-3-2008
Dlužníci a upomínky. V menu přehledy naleznete nový přehled o dlužnících a platbách faktur.
Tento přehled zobrazí Vaše závazky nebo pohledávky ke zvolenému dni. Sestaví žebříček dlužníků
nebo věřitelů a u každého zobrazí jeho nezaplacené faktury. Po označení faktur pro tisk upomínky lze
vytisknout upomínku.

10-3-2008
Do karty zákazníka byly přidány ke každému zápisu pole zakázka a faktura které se váží
k danému zápisu. Dále byla nad záhlaví přidána tlačítka pro zobrazení této zakázky nebo faktury.
10-3-2008
Při vyúčtování zakázky se doplní pokladna nebo pokladník do vznikajícího paragonu nebo
faktury. A to podle stejných pravidel jako například při vyúčtování výdejky.
9-3-2008
Při přesunu položky z paragonu nebo faktury do objednávky se tato akce zapíše do
sledovaných akcí pokud je zapnut parametr pro sledování výmazu položek z paragonu.
8-3-2008
Nabídky zákazníka lze zobrazit i z karty zákazníka. Navíc byly nabídky upraveny. Pokud jsou
zobrazeny pouze nabídky vybraného partnera, nelze zadat při opravě nebo vytváření nové nabídky
jiného partnera. Omezí se chyby a urychlí zápis.
7-3-2008
Nabídky zákazníka lze zobrazit z adresáře. Přímo z adresáře lze nyní zobrazit nabídky vystavené
konkrétnímu zákazníkovi.
6-3-2008
Karta partnera – Přímo z karty partnera lze nyní spouštět přehledy: Zakázky zákazníka,Doklady
zákazníka,Slevy zákazníka,Saldo partnera,Dluhy zákazníka a prodané zboží zákazníkovi.
5-3-2008
Karta partnera v adresáři byla doplněna o proměnnou „návštěva“. Pokud zapisujete novou
poznámku k zákazníkovi lze tak označit že zároveň s tímto zápisem navštívil zákazníka třeba Váš
dealer. Slouží pro sledování aktivity obchodních zástupců. Zároveň byl upraven zápis tak aby se
nezapisovalo přímo do řádku tabulky (kde nebyl dobře vidět kurzor) ale do polí která byla umístěna
pod tabulku.
5-3-2008
Seznam činností a kategorií zákazníků. V seznamech naleznete dva nové číselníky a to činnosti a
kategorie. Oba tyto údaje pak lze zapisovat do adresáře a použít při vytváření různých přehledů.

4-3-2008
Jednoduchý zápis přijaté faktury k příjemce. Používáte-li párování příjemek s přijatými
fakturami, bylo dosud nutné zapisovat fakturu v knize přijatých faktur a pak ji spárovat
s příjemkami. Rychlejší a pohodlnější způsob je tento. Zapište příjemku zboží. Po jejím zápisu
stiskněte v záhlaví příjemky tlačítko F5. Pokud vyplníte všechny povinné údaje (označeny červenou
barvou) bude po vyplnění posledního údaje spuštěna funkce zápisu faktury. Pokud nebude v knize
faktur nalezena faktura s uvedeným variabilním symbolem od příslušného dodavatele, budete
dotázáni zda si ji přejete založit. Pokud odpovíte ano, bude faktura založena a automaticky
spárována s příjemkou.
3-3-2008
Do formuláře příjemky bylo přidáno tlačítko pro snadné zobrazení knihy přijatých faktur.
Usnadní kontrolu příjemek s přijatými fakturami.
2-3-2008
Párování došlých faktur s příjemkami zboží. Tato nová funkce umožňuje kontrolu příjemek a
přijatých faktur. V knize došlých faktur naleznete u každé faktury novou (čtvrtou) záložku na které
se zobrazuje seznam příjemek spárovaných d došlou fakturou a seznam volných ( s žádnou fakturou
dosud nespárovaných ) příjemek. V seznamu volných příjemek vyberete ty které si přejete spárovat
s uvedenou fakturou a tlačítkem „Spárovat“ je svážete s fakturou. Podobným způsobem lze i zrušit
jejich spárování a vrátit příjemku(y) mezi volné.
29-2-2008
Automatický příjem hromadného dodacího listu APM. Mnozí z Vás dostávají od dodavatele APM
na konci dne elektronickou cestou hromadný dodací list ve kterém je uveden souhrn zboží které bylo
dodáno s jednotlivými dodacími listy během celého dne. Program APSi nyní dovede tento soubor
zpracovat i tak, že podle něj vytvoří více příjemek a to pro každý dodací list samostatnou. Tlačítko
kterým se tato funkce spouští naleznete v záhlaví příjemek a je označeno nápisem „APM hrom.DOD“
28-2-2008
Rozpuštění nákladů na pořízení zboží do ceny zboží v příjemce. Ve formuláři příjemek
(v záhlaví) naleznete tlačítko s nápisem „Rozpustit náklady“. To Vám nabídne dvě možnosti jak
upravit příjemku. 1- Rozpustit částku nákladů, 2- Dorovnat příjemku na konkrétní částku. Obě tyto
funkce pracují s cenami bez DPH. První funkce rozpočítá (procentuálně) zadanou částku do ceny
zboží v příjemce tak, že výsledný součet příjemky bude navýšen o zadanou částku. Druhá funkce

pracuje podobným způsobem jenom s tím rozdílem že upraví ceny zboží tak, aby výsledný součet
příjemky odpovídal Vámi zadané částce.
25-2-2008
Nastavení počtu desetinných míst ceny v položkách faktury. V položkách faktury lze nyní
nastavit kolik desetinných míst v poli cena se bude používat. Nastavení naleznete ve společných
parametrech na záložce Faktury. Nezapomeňte že pokud nastavíte 3 a více des. míst, je nutné
upravit stejně i tisk faktury aby se ceny správně zobrazovaly.
25-2-2008
Převod celého paragonu do spotřeby. V záhlaví paragonu naleznete nové tlačítko pro převod
celého paragonu do spotřeby. Paragon je vymazán. Tlačítko je bezpečnostní, lze mu tedy nadefinovat
přístupová práva.
24-2-2008
Převod vybraných položek paragonu do spotřeby. V položkách paragonu naleznete nové
tlačítko kterým lze převést položky označené háčkem z paragonu do spotřeby. Tlačítko je
bezpečnostní, lze mu tedy nadefinovat přístupová práva.
22-2-2008
Nová sestava – stav skladu k určenému dni včetně přesně spočítané ceny váženým
průměrem. V programu jsou nyní dvě sestavy která uvádějí stav skladu k určenému dni. První
naleznete ve formuláři skladu po stisku tlačítka F7. Tato sestava je přesná pouze co se týká množství
zboží. Cena která je zde uváděna může být ovlivněna obsluhou a i pokud zvolíte cenu nákupní tak se
zde jedná o cenu která je nákupní dnes a nikoliv která byla ten den ke kterému sestavu tisknete.
Druhá sestava uvádí přesné ceny spočítané metodou váženého průměru počítaného denně. Tuto
sestavu naleznete v přehledech, tlačítko je nadepsáno „Tisk stavu skladu v průměrných cenách ….“

21-2-2008
Automatický součet CR a DB za doklad. V pokladně,bance,vnitřních účetních dokladech a
vzájemných zápočtech se při prohlížení i během editace nebo zápisu zobrazuje součet CR a DB za
doklad.
19-2-2008
Knihy faktur lze seřadit podle částky nedoplatku. Tato funkčnost byla doplněna pro pohodlnější
vyhledání faktury při zápisu úhrad faktur pokud nelze najít fakturu podle variabilního symbolu.
17-2-2008
Zápis úhrady faktury v pokladně nebo bance. Pokud zapisujete v pokladně nebo bance úhradu
faktury, zapište její variabilní symbol do pole „Varia.symb.“ a stiskněte Enter. Program prohledá
knihy faktur i archivy nezaplacených faktur a všechny faktury s hledaným variabilním symbolem
zobrazí v okně náhledu. Obsluha vybere a stiskem Enteru potvrdí ke které ze zobrazených faktur
bude úhrada přiřazena. Pokud nebude žádná faktura hledaného variabilního symbolu nalezena,
můžete v poli „Varia.symb.“ stisknout klávesu F9, zobrazit celou knihu faktur a pokusit se zde
vyhledat konkrétní fakturu jiným způsobem (např.podle částky, partnera apod.).
15-2-2008
V došlých fakturách bylo změněno pořadí jednotlivých polí při zápisu faktury. Jedná se o pole
s datem DUZP a uplatnění odpočtu DPH. Nyní je pořadí logické a faktury se snadněji a rychleji
zapisují.
14-2-2008
Pomocník při nákupu baleného zboží. V příjemkách byl aktivován pomocník pro příjem baleného
zboží. Stejně jako při prodeji, viz dále.
13-2-2008
Pomocník při prodeji baleného zboží. Pokud prodáváte často celá balení zboží (například karton
s 20 kusy apod.) můžete využít novou funkci programu která obsluze usnadní prodej. Obsluha je při
prodeji baleného zboží upozorněna na počet kusů v balení a pokud chce může zadat přímo počet
balení který se automaticky přepočte na kusy. Pokud si přejete tuto funkčnost programu využívat,
zaveďte skladové karty na jednotlivé kusy a na druhé záložce skladové karty vyplňte pole „počet
kusů v balení“, případně „množstevní jednotka balení“.
10-2-2008
V položkách paragonů přibyla nová funkce. Háčkem označené položky lze z paragonu převést do
spotřeby.
9-2-2008
Při opravě záhlaví paragonu a faktury se po volbě zákazníka nezmění hodnoty polí
dealer,obsluha a trasa pokud již obsahují dříve zadané údaje.

7-2-2008
Nový parametr objednávek zákazníků. Při zápisu objednávky zákazníka se dosud v poli „Vzít ze
skladu“ nabízelo pouze nadlimitní množství zboží. Nyní lze přepínačem volit zda se nabídne nadlimitní
množství, dispozice, nulové množství nebo množství zapsané v poli „Objednáno“.
Přepínač naleznete v nastavení lokálních parametrů na záložce „Objednávky zákazníků“.
5-2-2008
Obrázky ke skladovým kartám. Na 2 záložce skladových karet je tlačítko pro přiřazení obrázku ke
skladové kartě. Obrázek se pak dá zobrazit ve formuláři skladu tlačítkem s nápisem FOTO. Obrázky
musí být uloženy ve složce „IMAGE“ kterou naleznete v hlavní složce programu APSi.
3-2-2008
Úprava tisku výčetky pokladny . Na výtisku výčetky A4 naleznete i informaci o tržbě ostatních
pokladen (dealerů) pokud je zapnut příslušný parametr ve výčetce.

1-2-2008
Úprava výčetky pokladny. Na výtisku výčetky A4 naleznete i informace zadané do polí „odvést
jako tržbu“, „ponechat v pokladně“, „převést na další den“ atd.
29-1-2008
Nová sestava. Ve vydaných fakturách naleznete novou sestavu „Přehled faktur s podrobným dph
podle DUZP.
28-1-2008
Změna barev některých mřížek. Z důvodu postupného přechodu grafiky programu tak aby
umožnil zobrazování podle témat Windows, byla upravena barva a způsob zobrazení tabulek ve
kterých jsou zobrazena pouze data vybraná na základě nějaké uživatelem zadané podmínky. Dříve se
u takových tabulek probarvilo oranžovou barvou záhlaví tabulky. Nyní se probarví oranžovou barvou
podklad celé tabulky.
26-1-2008
Úprava výčetky pokladny. Ve výčetce pokladny naleznete novou funkčnost týkající se zobrazení a
zpracování i tržeb ostatních pokladen. Funkci lze použít například v případech kdy ve firmě vedete
jednu pokladnu tržeb a dealeři mají každý svou pokladnu. Na závěr dne pak lze zpracovat a
zkontrolovat jedinou pokladní výčetkou celkové tržby za den nebo období realizované ve všech
pokladnách firmy.

24-1-2008
Změna barev některých formulářů. Z důvodu postupného přechodu grafiky programu tak aby
umožnil zobrazování podle témat Windows, byla upravena podkladová barva některých formulářů.
Prozatím jde o formulář používaný pro výběr období podle data a formulář tisku.
23-1-2008
Hromadný tisk faktur. Pokud potřebujete hromadně vytisknout více faktur můžete je nyní
vytisknout tlačítkem „Hromadný tisk“ ve formuláři vydaných faktur. Tato funkce nabídne výběr faktur
na základě vybraného období zdanitelného plnění. Pokud potřebujete jiný výběr, zvolte jej pomocí
tlačítka pro výběr dat ještě před spuštěním hromadného tisku.
22-1-2008
Složka pro dočasné soubory která se dosud tvořila na disku C: počítače na kterém bylo spuštěn
program APSi byla se nyní vytváří v domovském adresáři STANICE přímo na serveru. Její umístění je
samozřejmě možné kdykoliv změnit v nastavení parametrů programu.
20-1-2008
Do funkce zabezpečující přenosy dat mezi firmou a přenosnými počítači obchodních
zástupců byla přidána možnost přenášet informace o zaplacení paragonů a faktur. Jedná se o čísla
pokladny nebo pokladníka a příslušné datumy.
17-1-2008
Datum a čas zápisu a opravy položek. U každé položky v dokladech
(příjemky,výdejky,spotřeba,převodky,paragony,faktury,nabídky) se nyní zobrazuje čas zápisu a čas
poslední opravy.
15-1-2008
Nový přehled – Hodnocení obchodníků. V přehledech programu naleznete na záložce Obchod
v sekci ostatní nové tlačítko s nápisem „Hodnocení obchodníků“ Tato nová funkce zobrazuje a
vyhodnocuje aktivitu jednotlivých zaměstnanců na základě jimi zpracovaných dokladů. Přehled
zohledňuje i situaci kdy zboží objednal jeden zaměstnanec a prodejní doklad vystavil jiný
zaměstnanec. V takovém případě se dělí obrat i zisk mezi oba napůl. Přehled je možné seřadit podle

všech zobrazených sloupců a to vzestupně (kliknutím na záhlaví sloupce) nebo sestupně (dvojitým
kliknutím na záhlaví sloupce). Pokud údaje vytisknete je tato sestava seřazena podle zisku.
13-1-2008
Zobrazení počtu řádků dokladu. V položkách převodek,paragonů,faktur, příjemek a výdejek se
v levé horní části zobrazuje počet položek dokladu.
22-1-2008
V zakázkách byl použit neproporcionální font pro zápis textu do polí příslušenství,popis
závady,informace technika a rozšiřující informace. Na všech tiskových sestavách byla zohledněna
šířka polí tak aby byly správně vytisknuty zapsané údaje.
20-1-2008
V položkách
dokladů
se
zobrazuje
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19-1-2008
Tisk výrobního čísla byl doplněn i na paragony tisknuté paragonovou tiskárnou.
18-1-2008
Změna objednacího čísla nebo dodavatele na skladové kartě – funkce byla podstatně
zrychlena.
16-1-2008
Zakládání skladové karty pomocí F5 z ceníku dodavatelů nebo z okna výsledku hypertextového
vyhledávání. Pokud v ceníku není určeno číslo dodavatele dotáže se program obsluhy na číslo
dodavatele před založením skladové karty. Pokud obsluha číslo dodavatele zadá, je toto číslo zapsáno
jako číslo dodavatele do vznikající skladové karty.
15-1-2008
Editace poznámky a poznámky pro tisk v příjemkách,výdejkách, fakturách a paragonech byla
umožněna pouhým kliknutím myší do tohoto pole. Nemusí se tedy použít oprava celého záhlaví
dokladu.
14-1-2008
Odstraněna chyba která vznikla při výrobě funkce „návrat k výsledku posledního hypertextového
vyhledávání“. Pokud jste ve skladu stiskli F4 pro zahájení vyhledávání hypertextem, dále nezadali
žádný výraz k vyhledání a ukončili funkci hledání stiskem ESC, nebylo od této chvíle možné spustit
toto hledání znovu. Byla hlášena chyba „hypertext nelze spustit podruhé“. Pro umožnění nového
vyhledávání bylo nutné vypnout a znovu zapnout program APSi.
12-1-2008
Zobrazení maloobchodní ceny s dph. V položkách a paragonů,faktur a výdejek se v levé dolní
části zobrazuje MO cena s dph (Prodejní cena ze skladu).
11-1-2008
Do funkce „Hromadný odpis paragonů“ v paragonech bylo přidáno tlačítko pro hromadnou
změnu označení háčky.
10-1-2008
Tlačítka F9 ve fakturách,paragonech a příjemkách jsou nyní bezpečnostní. Po příslušném
nastavení znemožní úpravy čísla pokladny a data zaplacení nepovolaným osobám.
9-1-2008
Kontrola příjemek s došlými fakturami za zboží. V záhlaví příjemky jsou nyní k číslu faktury
dodavatele nově doplněna pole celkem,základ a dph. Do těchto polí můžete zapisovat údaje z faktury
dodavatele patřící k příjemce. Můžete zde uvést částku i odlišně od součtu příjemky vypočítané
programem APSi (rozdíly mohou vzniknout různým zaokrouhlením apod.) Vámi uvedené částky se
pak budou tisknout na sestavě „Faktury za zboží“ která poslouží pro kontrolu např. s účetní evidencí
došlých faktur.
8-1-2008
Aby bylo snadné doplňování čísla faktury k příjemce, bylo v příjemkách
7-1-2008
Změna pokladní výčetky. Do příjmů a výdejů pokladní výčetky lze nyní zahrnout i výdaje za
proplacené příjemky (faktury dodavatele). Na příjemce nyní naleznete možnost zapsat číslo pokladna
a datum výplaty (úhrady) stejně jako na fakturách a paragonech. Označíte-li příjemku pokladnou a
datem zaplacení, načte v den zaplacení do výčetky pokladny mezi „ostatní výdaje“.
5-1-2008

Zamykání dokladů. V zamykání dokladů přibyla nová možnost „zamykat doklady ihned po jejich
zápisu (vytvoření). Nastavuje se v nastavení společných parametrů na záložce „číslování a zamykání
dokladů“.
3-1-2008
Zobrazení maloobchodní ceny s dph v dokladech. Ve fakturách, paragonech a výdejkách se
v položkách těchto dokladů zobrazuje u každé položky zboží maloobchodní cena s dph. (cena pc1 ze
skladové karty)

