15-12-2010
Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude
nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce „Faktury“.
13-12-2010
Nová verze databáze SQL – 1.2 Byla vydána nová verze programu APSi č. 24 - pro SQL databázi
verze 1.2. Změny v SQL na verzi 1.2 :
1. Do tabulky „variab“ byl přidán sloupec „partner_gen_start“. Jedná se číslo, kterým počínaje
budou v adresáři APSi číslováni zákazníci registrující se z eShopu.
08-12-2010
Vymazávání vyúčtovaných objednávek zákazníků z archivu objednávek. Objednávky
zákazníků se po vyúčtování od verze programu č. 18 již nevymazávají, ale ukládají se do archivu. To
umožňuje sledovat historii objednávek. Pokud je v archivu objednávek mnoho (např. 2 roky zpět),
způsobuje to zpoždění při odevírání modulu objednávek, případně při přepínání mezi objednávkami
k vyúčtování a archivem objednávek vyúčtovaných. Nyní byla přidána nová funkce v programu
manager, která dovolí vymazat objednávky z archivu za libovolně zvolené období. Nepotřebujete-li
tedy již např. 2 roky staré objednávky, můžete je vymazat. Program může také starší objednávky
vymazávat automaticky, pokud nastavíte patřičný parametr. Ten naleznete v parametrech programu
manager na záložce 4.
06-12-2010
Načítání ceníku dodavatele MOTOPROFIL. Do nabídky ceníku byla přidána nová volby pro
načtení ceníku firmy Motoprofil. Tento ceník získáte z programu „Moto-díly“ který Vám dodá a
nainstaluje zástupce Motoprofilu. Z tohoto programu exportujete ceník postupem: Hlavní panel ->
Nabídka Moto-profil (CTRL+M) -> Export dat -> Výběr formátu exportovaného souboru: CSV“

29-11-2010
Nová verze databáze SQL – 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi
verze 1.1.
Změny v SQL na verzi 1.1. :
1. Přidána nová tabulka „w_sekce_sklad“
2. Do tabulky „slevmat“ přidány sloupce „plati_od“ a „plati_do“
Změny v APSi
1. Do menu „Seznamy“ byl přidán nový seznam „Univerzální díly“ pro eShop. Zde je možné
definovat strom univerzálních dílů, který se zobrazuje v eShopu. K vytvořenému stromu lze
přiřadit jednotlivé karty zboží nebo ceníku.
2. Na kartě zboží na záložce eShop naleznete tlačítko pro přiřazení zboží ke stromu
univerzálních dílů. Vlastní přiřazení provedete pomocí zatrhávacího políčka u příslušné větve
(položky) stromu.
3. V ceníku naleznete tlačítko přiřazení zboží do stromu v pravém horním rohu formuláře.
4.
14-11-2010
Značení databáze SQL číslem verze. Stále se zvětšuje počet externích programů, které využívají
databázi SQL programu APSi. Nové funkce programu si neustále vyžadují provádění změn
ve struktuře tabulek databáze. Pro udržení přehledu o těchto změnách bylo nutné přistoupit
k označování databáze číslem verze. Číslování databáze začíná verzí 1.0. V souvislosti s tím byl
upraven i program APSi a robot. Oba programy nyní při startu ověřují verzi databáze. Pokud nejsou
s uvedenou verzí kompatibilní, odmítnou s ní pracovat. V levém horním rohu hlavního okna programu
APSi nebo robot se zobrazuje informace o verzi databáze, pro kterou jsou oba programy určeny.
S touto změnou se zároveň mění i způsob vytváření a provádění upgrade SQL databáze pomocí
programu manager.exe. O změnách a úkonech, které je potřeba provést pro nasazení verze 1.0 se
informujte u svého dodavatele APSi.
S verzí SQL 1.0 je kompatibilní verze APSi č. 22
14-10-2010
Import výpisů bankovního účtu z ČSOB. Tato funkce nyní podporuje oba typy kódování souboru
(Win1250 i Utf8), které se dosud v praxi vyskytly.
13-10-2010
Kopie tabulky do Excelu pro další zpracování dat a tisk. V mnoha případech žádají uživatelé
možnost tisku údajů ze zobrazené tabulky. Některé tabulky však obsahují mnoho sloupců s údaji a
tisk takové tabulky se na formát A4 (běžné kancelářské tiskárny) nevejde. Uživatel tedy potřebuje
vybrat pro tisk pouze některá data a v mnoha případech ještě upravit vzhled tiskové sestavy. Pro
tento účel je v programu APSi připravena funkce "Kopie tabulky do Excelu pro další ZPRACOVÁNÍ a
TISK". Tato funkce je součástí nabídky, kterou vyvoláte kliknutím na pravé tlačítko myši nad
tabulkou s daty.

Na rozdíl od starší funkce "Export dat do Excelu" budou do Excelu zkopírovány pouze ty sloupce
tabulky, které vidíte na obrazovce včetně nadpisů sloupců tak jak jsou v tabulce zobrazeny. Po
převodu bude Excel automaticky spuštěn a data zobrazena. Dále je možné s daty libovolně pracovat,
vytvářet na jejich základě tiskové sestavy, formátovat údaje, definovat barvy nebo vytvářet grafy a
prezentace.
Funkce pro svou činnost vyžaduje mít na počítači instalován program Microsoft Excel. Pokud jej
nemáte, informujte se o možnosti jeho získání u svého dodavatele programu APSi.
19-07-2010
Zobrazení zboží (skladových karet) které dodává vybraný dodavatel. Tuto funkci naleznete ve
skladu a v adresáři. Dosud byla určena pouze pro ty uživatele, kteří neprovozují program v novém
režimu "jedna karta - více dodavatelů". Nyní je možné ji použít i novém režimu. Formulář nově
zobrazuje i kódy zboží dodavatele.
14-07-2010
Načítání bankovních výpisů z Komerční banky. Lze načítat bankovní výpisy ze souboru .gpc
který je možné získat na webových stránkách banky. Pokud se ve výpisu vyskytují úhrady faktur,
dojde při načítání výpisu k automatickému spárování s fakturami v APSi. Předpokladem je shodný
variabilní symbol a částka k úhradě.
Načtení výpisu: stáhněte elektronický výpis (soubor ve formátu .gpc) z webových stránek KB. V
menu programu APSi zvolte "Bankovní účty" a "Import výpisů z banky". Ze seznamu evidovaných
bankovních účtů vyberte banku jejíž výpis chcete načíst. Zkontrolujte případně správně nastavte typ
banky (Komerční Banka). Klikněte na tlačítko "import bankovních výpisů". Zvolte soubor který jste
stáhli z banky a potvrďte OK. Program nabídne nové pořadové číslo výpisu které potvrďte případně
upravte.
13-07-2010
Funkce "oprav sklad dle ceníku" byla upravena. I v režimu programu "jedna karta - více
dodavatelů" je nyní možné při opravě skladu podle ceníku měnit karty pouze vybraného dodavatele.
12-07-2010
Zobrazení názvu dodavatele ve skladu, ceníku a objednávkách zákazníků. Pokud provozujete
program v režimu "jedna karta - více dodavatelů", nebylo možné až dosud zobrazit ve skladu, ceníku
a objednávkách zákazníků název dodavatele ve sloupci "dodává". Nyní již lze název dodavatele
zobrazit. Protože však toto zobrazení výrazně zpomaluje program, je k dispozici pouze na vyžádání.
Jak ve formuláři skladu tak i ve formuláři ceníku naleznete nový přepínač, kterým lze zobrazení
dodavatelů zapnout či vypnout. Doporučujeme zobrazení zapínat pouze v případě potřeby a poté jej
opět vypnout.
4-07-2010
Načítání bankovních výpisů z ČSOB. Lze načítat bankovní výpisy z textováho souboru který je
možné získat na webových stránkách banky. Pokud se ve výpisu vyskytují úhrady faktur, dojde při
načítání výpisu k automatickému spárování s fakturami v APSi. Předpokladem je shodný variabilní
symbol a částka k úhradě.
Načtení výpisu: stáhněte elektronický výpis (soubor ve formátu .txt) z webových stránek ČSOB. V
menu programu APSi zvolte "Bankovní účty" a "Import výpisů z banky". Ze seznamu evidovaných
bankovních účtů vyberte banku jejíž výpis chcete načíst. Zkontrolujte případně správně nastavte typ
banky (ČSOB). Klikněte na tlačítko "import bankovních výpisů". Zvolte soubor který jste stáhli z
banky a potvrďte OK. Program nabídne nové pořadové číslo výpisu které potvrďte případně upravte.
16-06-2010
Obnovení zobrazených dokladů ve formuláři faktur. Pokud nebyl uzavřen formulář faktur v
okamžiku kdy vznikala nová faktura (např. převodem z objednávky), nebyla toto faktura ve formuláři
zobrazena. Bylo nutné formulář uzavřít a znovu spustit. Toto chování bylo upraveno. Po vzniku nové
faktury (převodem z příjemky,výdejky,zakázky,nabídky,objednávky,převodky nebo koše skladu) je
formulář faktur automaticky obnoven, takže nová faktura se v něm zobrazí.
15-06-2010
Obnovení zobrazených dokladů ve formuláři výdejek. Pokud nebyl uzavřen formulář výdejek v
okamžiku kdy vznikala nová výdejka (např. převodem z objednávky), nebyla toto výdejka ve
formuláři zobrazena. Bylo nutné formulář uzavřít a znovu spustit. Toto chování bylo upraveno. Po
vzniku nové výdejky (převodem z příjemky,objednávky,převodky nebo koše skladu) je formulář
výdejek automaticky obnoven, takže nová výdejka se v něm zobrazí.
14-06-2010
Online objednání zboží u dodavatele HART. Do formuláře "potřeba nákupu" bylo přidáno nové
tlačítko kterým lze odeslat objednávku do Hartu. Před použitím je nutné vyplnit v nastavení
společných parametrů na záložce "Dodavatelé" zákaznické číslo a heslo které máte přiděleno od fi.
Hart. Po odeslání objednávky je automaticky vrácena rezervačním systémem Hartu odpověď potvrzení o rezervaci. Pokud Program APSi odpověď obdrží, zobrazí ji obsluze a označí všechny
položky objednávky jako odeslané. Každé odesílané objednávce je přiděleno nové číslo. Vlastní

objednávka i odpověď jsou pod tímto číslem archivovány ve složce "HART\OBJEDNAVKY" kterou
naleznete v hlavní složce APSi.
13-06-2010
Dotaz na stav zboží na skladech dodavatele HART s online objednáním. Do formulářů sklad a
ceník bylo přidáno nové tlačítko kterým lze spustit dotaz. Před použitím je nutné vyplnit v nastavení
společných parametrů na záložce "Dodavatelé" zákaznické číslo a heslo které máte přiděleno od fi.
Hart.
12-06-2010
Funkce "Export zboží pro Superkat" v servisu programu byla upravena tak, aby ve verzi "jedna
karta - více dodavatelů" exportovala ceny zboží pod správnými kódy "Hartu" které jsou vyhledávány
v tabulce dodavatelů programu APSi. Zároveň je prováděna kontrola správnosti kódu hart který musí
mít tvar šesti čísel s mezerou uprostřed. Pokud kód nevyhovuje tomuto pravidlu, není položka do
exportu zařazena.
11-06-2010
Do formuláře pro načítání ceníků dodavatelů byla přidána dvě nová tlačítka pro doplnění nebo
přepis kódu dodavatele objednacím číslem.
10-06-2010
Obecný export faktur,paragonů,adresáře a přijatých faktur pro externí účetnictví. Protože
se množí případy kdy je zapotřebí exportovat uvedené knihy z programu APSi za účelem zpracování
externími programy, byl vytvořen obecný výstup dat z těchto knih do spouboru typu XML. Je možné
vytvářet XML soubory 3 formátů (elements,attributes a raw) s podporou 3 nejrozšířenějších typů
kódování znaků (Windows-1250,Windows-1252 a UTF-8). Dále je možné do souboru vložit schema s
popisem atributů údajů.
Tento export naleznete v menu "servis" na záložce "EXPORT dat do externího účetnictví"
09-06-2010
Export a načítání dat skladu a ceníku externím souborem umožňuje nově přenos označení
regálu.
08-06-2010
Úpravy položek objednávek z eshopu. Ve formuláři objednávek přijatých z eshopu je možné
editovat u jednotlivých položek jak cenu tak objednané množství.
02-06-2010
Převodní číslo ve formuláří "sklad" lze editovat na informační záložce 1 bez nutnosti otevírat
skladovou kartu.
01-06-2010
Z příchozí objednávky z e-shopu lze vystavit i paragon nebo dodací list - výdejku.
31-05-2010
Upozornění na nově příchozí objednávky z e-shopu. Pokud dojde k přijetí nové objednávky z eshopu, je obsluha PC upozorněna na tuto skutečnost probarvením příslušného tlačítka na dolní liště
programu a zvukovým signálem.
31-05-2010
Vzájemné zápočty v jiných měnávh. Účetní knihy typu "vzájemné zápočty" lze definovat i ve
valutách.
Tisk zápočtu byl přizpůsoben, tiskne se na něm i druh měny.
26-05-2010
Byla vytvořena nová funkce pro přepočet skladové karty. Tato funkce je velice významná pro
správný výpočet množství zboží na skladvých kartách a vážený průměr skladové ceny. Nová funkce
byla vytvořena z důvodu zrychlení její činnosti. To má významný vliv na celkový čas provádění
některých operací programu při zpracování většího objemu dat. Bylo dosaženo zrychlení až 60%.
Používání této nové funkce se dá vypnout v nastavení v manageru (4 záložka). Vypnete-li novou
funkci, program bude používat její starší (pomalejší ale léty ověřenou) verzi.
25-05-2010
Upravena funkce pro kontrolu vydávaného zboží pomocí čárového kódu. Ve fakturách,
paragonech a výdejkách se zobrazuje kdo provedl kontrolu dokladu (pokud kontrola dopadla
shodou). Při vlastní kontrole jsou chybné položky označeny červeně. Byla odstraněna chyba, kdy se
při kontrole nezobrazoval v pořádku celý název zboží.
24-05-2010
Nový formulář pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Byl aktivován nový formulář vzor 16.

06-05-2010
Funkce hromadné změny údajů ve skladu a v ceníku byly upraveny tak aby umožnili měnit
status zboží. Status lze zadat jak v podmínce tak v příkazu.
04-05-2010
Kontrola fyzicky vydávaného zboží proti dokladu pomocí čárového kódu. Pokud skladník
vydává zboží na základě dokladu, může nyní provádět kontrolu zda fyzicky vydané zboží odpovídá
skladbou i množstvím zboží uvedenému na dokladu. Ve formuláři paragonů, faktur a výdejek je nové
tlačítko se symbolem čárového kódu a nápisem "kontrola". Pomocí tohoto tlačítka se vyvolá formulář
pro kontrolu. Na formuláři jsou dvě záložky. Na záložce "Naskenované zboží" je tabulka do které se
postupně zapisuje pomocí čtečky čárového kódu vydávané zboží. Po naskenování zboží se čtečkou
sejme čárový kód dokladu se kterým chcete naskenované zboží zkontrolovat. Formulář sám vyhledá
příslušný doklad, porovná zboží naskenované při výdeji se zbožím uvedeným na dokladu a přepne na
záložku s nadpisem "Kontrola s dokladem" kde zobrazí výsledek kontroly. Kontrolní formulář je
nezávislý na modulu ze kterého byl spuštěn. To v praxi znamená, že pokud jej vyvoláte z formuláře
výdejek, můžete provést kontrolu nejen na výdejku ale i na paragon, fakturu nebo příkaz k
vyskladnění.
03-05-2010
Čárový kód dokladu. Na některých dokladech se v pravém horním rohu tiskne čárový kód dokladu.
Podle tohoto kódu lze doklad identifikovat. Toto označení bylo na doklady umístěno pro ulehčení
práce skladníka. Ten nyní může při výdeji zboží kontrolovat shodu vydávaného zboží a zboží
uvedeného na dokladu pomocí čárových kódů na zboží a na dokladu. Čárový kód dokladu byl umístěn
na výdejku, paragon, fakturu, dodací list z výdejky, dodací list z faktury,vyskladňovací příkaz z
výdejky,vyskladňovací příkaz z faktury a vyskladňovací příkaz z paragonu.
01-05-2010
Korespondenční adresa zákazníka. V adresáři lze k zákazníkovi zapsat korespondenční adresu,
pokud je jiná než adresa sídla firmy. V souvislosti s tím byl upraven tisk faktury, valutové faktury s
dph, valutové faktury bez dph a daňového dokladu na zaplacenou zálohu. Na těchto dokladech se
tiskne jak adresa korespondenční tak adresa sídla firmy. Korespondenční adresa se tiskne tak aby
byla viditelná v obálce s okénkem.
28-04-2010
Do přehledu obratů-prodeje byl přidán výpočet a zobrazení za trasy a činnosti.
25-04-2010
Hledání v poptávkách. Tlačítkem F4 můžete vyhledávat libovolný výraz obsažený kdekoliv ve všech
zapsaných textech i v adrese poptávky.
24-04-2010
Výmaz jednotlivé skladové karty nebo položky ceníku. Zároveň s výmazem se provede výmaz
odpovídajících položek v tabulkách zboží,dodavatelé (tabulka dodavatelů) a barcode (čárové kódy).
24-04-2010
Výmaz karet bez pohybu. Tato funkce v manageru nyní zároveň s výmazem skladových karety
provede výmaz odpovídajících položek v tabulkách zboží,dodavatelé (tabulka dodavatelů) a barcode
(čárové kódy). Zároveň ze vždy zachovají karty služeb.
23-04-2010
Přehled hodnocení obchodníků umožňuje volbu zda za obchodníka považovat zpracovatele
dokladu nebo dealera který je na dokladu uveden.
23-04-2010
Umožnění (povolení) editace údajů na skladové kartě pouze definovaným pracovníkům.
Tlačítko OK pro uložení změn ve skladové kartě bylo nastaveno jako "bezpečnostní". Lze mu tedy
známým způsobem definovat přístupová práva. Pokud nejsou práva definována, lze jej používat
všemi operátory a to bez závislosti na nastavení parametru "Odblokovat chráněná tlačítka bez
nadefinovaných práv".
22-04-2010
Export a import tabulky dodavatelů a čárových kódů. V servisu na záložce "OBCHOD-SKLAD"
naleznete dvě nové funkce které umožňují provést export tabulky dodavatelů a čárových kódů do
externího souboru. Z tohoto souboru lze načíst údaje na jiné pobočce (skladu). Údajů se načtou
pouze pro zboží které je evidováno ve skladu nebo ceníku na pobočce kde jsou data načítána. Při
opakovaném načítání tabulky dodavatelů se v již existujících záznamech aktualizuje kód zboží u
dodavatele, nabídková měna a nabídková cena zboží.

16-04-2010
Úprava funkce upozornění na neplatiče. Pokud si přejete blokovat vystavení nových dodacích
listů a faktur dlužníkovi ale umožnit mu prodej za hotové pomocí paragonu, zatrhněte nový parametr
s názvem "dlužníkům povolit prodej paragonem" ve společných parametrech programu na záložce
"OZ + Různé". Obsluha bude sice varována a upozorněna na dluhy, ale vystavení nového paragonu
nebude blokováno.
15-04-2010
Úprava funkce upozornění na neplatiče. Ve formuláři s výčtem dluhů zákazníka bylo odebráno
původní menu pro výběr akce a nahrazeno tlačítky se stejným významem. Pohyb po jednotlivých
volbách (tlačítkách) je umožněn šipkami nahoru a dolů nebo lze stisknout pouze příslušné písmenko
(P,K,D) či kliknout na tlačítko myší. Tlačítka pro volby "Pokračovat" a "Zobrazit dluhy" jsou
bezpečnostní. Umožňují tedy známým způsobem nastavit práva pro uživatele. K vystavení nového
dokladu dlužníkovi tak můžete oprávnit pouze vybrané zaměstnance.
13-04-2010
Upozornění na neplatiče. Do programu byla implementována nová funkce která upozorní obsluhu
na dluhy zákazníka, a to ještě před tím, než dojde k vystavení nového dokladu (vydání dalšího zboží)
tomuto zákazníkovi.
Funkce vyhodnotí dluh a zobrazí údaje o platební morálce zákazníka. Obsluha má možnost zvážit
tyto hodnoty i zobrazit přehled problematických dokladů. Po zvážení situace pak pokračuje a vystaví
nový doklad nebo nikoliv.
Za dluhy lze považovat nezaplacené faktury, paragony bez označení datem zaplacení a
nevyfakturované výdejky (dodací listy). Co si přejete za dluhy považovat určíte ve společných
parametrech programu na záložce "OZ + Různé". Zároveň zde nastavte hranici maximálního počtu
dnů prodlení a maximálního dluhu zákazníků který jste ochotni tolerovat. Dojde li k překročení této
hranice, bude vyvoláno upozornění. Stejné parametry pro nastavení této hranice naleznete také v
adresáři, takže lze nastavit každému zákazníkovi zvlášť. Hodnoty zadané do adresáře mají přednost
před hodnotami nastavenými ve společných parametrech.
K upozornění na dlužníka dojde při zápisu nové faktury, výdejky nebo paragonu. Dále při všech
převodech:
Objednávka -> výdejka,paragon,faktura,převodka,spotřeba.
Nabídka -> faktura.
Koš -> výdejka,paragon,faktura.
Výdejka -> paragon,faktura.
Zakázka -> paragon,faktura.
Příjemka -> výdejka,paragon,faktura,převodka,zakázka,objednávka.
Převodka -> výdejka,paragon,faktura,zakázka,objednávka,spotřeba.

02-04-2010
Zápis úkolů a kontrola jejich plnění. Do programu byl doplněn nový modul pomocí kterého lze
zadávat úkoly a upozornění ve vazbě k zaměstnanci nebo k zápisu do karty zákazníka. Ke každému
úkolu lze zadat požadovaný termín splnění, termín upozornění pro případ že úkol není dosud splněn a
datum splnění úkolu. Dojde-li po zapnutí programu k identifikaci zaměstnance pomocí přihlašovacího
kódu(hesla), program prohledá seznam úkolů přihlášeného zaměstnance. Pokud nalezne nesplněné
úkoly se stanoveným termínem upozornění a tento termín již nastal, bude zaměstnanec upozorněn s
nabídkou okamžitého zobrazení úkolů. Kontrola nesplněných úkolů s upozorněním pak probíhá
automaticky po každé uplynulé hodině.
Zobrazení, zápis a editace úkolů k jednotlivým zápisům v kartě zákazníka se provádí přímo v kartě
zákazníka. Úkol který je zde zapsán je přidělen tomu zaměstnanci, který je v zápisu uveden jako
dealer.
Zobrazení, zápis a editace úkolů k jednotlivým zaměstnancům bez vazby na zápis v kartě zákazníka
se provádí na zvláštním formuláři. Ten zobrazíte v seznamu zaměstnanců (dealerů) tlačítkem "úkoly
zaměstnance".

01-04-2010
Změna logiky zamykání faktur a paragonů. V předchozích verzích programu platilo, že doklad se
dal uzamknout 1den,2dny,7dnů nebo měsíc po jeho vystavení. Aby došlo k takovému uzamčení
dokladu muselo
dojít k umístění ukazatele záznamu v tabulce faktur (paragonů) na příslušný doklad. Teprve tehdy
došlo k vyhodnocení "stáří" dokladu a případně k jeho uzamčení. Protože ale k tomu v praxi
nemuselo vůbec dojít, doklad tak mohl zůstat neuzamknutý po mnoho dní. Neboť s uzamykáním
dokladu je úzce spjato jeho odeslání do databáze SQL, nedošlo ani k tomuto odeslání.
Tento rozpor byl nyní vyřešen takto. K uzamčení dokladu dojde ihned po jeho vytisknutí a po různou
dobu od jeho vystavení (danou nastavením parametrů) lze doklad odemknout bez použití hesla.
Odpovídajícím způsobem byly přejmenovány i hodnoty nastavení parametru pro uzamykání. Nyní lze
tedy vybírat z těchto hodnot uzamykání dokladu: Nezamykat, Zamykat po tisku dokladu, Zamykat po
tisku - dnešní doklady odemknout bez hesla,Zamykat po tisku - 1 den zpět odemknout bez

hesla,Zamykat po tisku - 7 dnů zpět odemknout bez hesla,Zamykat po tisku - aktuální měsíci
odemknout bez hesla, Zamykat ihned po zápisu.
Pozn. způsob zamykání příjemek a výdejek prozatím zůstává u původního způsobu a bude do nové
logiky přepracován později.
30-03-2010
Stažení adresy z rejstříku firem. Při zápisu nového obchodního partnera do adresáře můžete
využít funkce která zjistí správnou adresu z registru firem ARES. Zapište IČ a klikněte na tlačítko s
nápisem "ARES". Pokud je dostupný internet a ič je nalezeno, zapíše se adresa automaticky.
29-03-2010
Úprava objednávek. Pokud se v objednávce zákazníka nacházela pouze záporná položka, nebylo
možné tuto položku vyúčtovat. Program hlásil "není co převést". Tato chyba byla odstraněna.
29-03-2010
Umožněn zápis záporného množství do pole objednat ve skladovém koši. Zároveň s touto
změnou byl upraven i formulář pro zápis položek do objednávek zákazníků. Na obou místech byl
program upraven tak aby po zadání záporného množství do pole "objednáno" nebyl uživatel nucen
procházet pole "vzít skladu" a "dokoupit".
28-03-2010
Úpravy prodeje zboží ze skladu pomocí koše.
Zadáním jediné položky do koše lze zároveň prodat i objednat zboží (vytvořit objednávku zákazníka).
Do pole "objednáno" lze zapisovat množství k objednání pokud :
1- do pole "Prodat" nezapíšete žádné číslo. Program předpokládá že chcete položku pouze objednat
a z pole "Prodat" přejde kurzor do pole "Objednáno"
2 - do pole "Prodat" zapíšete více než je na skladě k dispozici. Program předpokládá že prodáte co je
skladem a zbylé množství objednáte. Z pole "Prodat" přejde tedy kurzor do pole "Objednáno" kde
bude předepsáno potřebné množství k objednání.
3 - Pokud do pole "Objednáno kliknete myší"
4 - Pokud zapnete v nastavení lokálních parametrů na záložce "Sklad" nový parametr s názvem: "Při
prodeji košem vždy zapisovat do pole objednáno"
pozn:
Pokud v koši vyplníte nějaké množství do pole "Objednáno", program zapíše automaticky do
následujících polí "vzít skladu = 0 a dokoupit = objednáno" Tyto hodnoty budou přeneseny do
objednávky zákazníka do polí shodných názvů. V koši tedy pole "vzít skladu" nemá žádný význam
pro okamžitý prodej ze skladu pomocí koše.
Po zadání položek do koše je možné vytvořeni prodejního dokladu a objednávky dvěma způsoby.
Pokud v koši vyplníte u některých položek obě pole "Prodat" i "Objednáno" a provedete převod
položek do prodejního dokladu (faktura,paragon,výdejka), bude zároveň s vytvořením prodejního
dokladu v jednom kroku vytvořena i objednávka zákazníka.
Je možné také zpracovat koš ve dvou krocích.
Nejprve vytvoříte objednávku tlačítkem "Pouze objednat". Po vytvoření objednávky v koši zůstanou
pouze položky s vyplněnou hodnotou "Prodat". Tyto položky pak můžete převést do prodejního
dokladu (faktura,paragon,výdejka).

27-03-2010
Nová klávesová zkratka CTRL+X ve skladu zboží přepíná vyhledávání s prefixem nebo bez
prefixu zboží.
26-03-2010
Zobrazení ukazatele aktuálního řádku v tabulce skladu. V nastavení lokálních parametrů
naleznete nový přepínač s názvem "Nezobrazovat modrý řádek ve skladu během hledání". Tento
parametr napomáhá snížit zatížení počítače a zvýšit rychlost vyhledávání podle objednacího čísla
nebo názvu. Pokud nastavíte vypnutí řádku, nebudou se během zápisu vyhledávaného čísla nebo
názvu zboží dohledávat a zobrazovat náhrady a další údaje o zboží které nehledáte. Až při ukončení
vyhledávání a stisku klávesy Enter ve vyhledávacím poli se ukazatel řádku v tabulce zobrazí včetně
případných náhrad zboží.

25-03-2010
Objednací čísla zboží + označení skupin a podskupin pouze velkými písmeny. V manageru nastavení parametrů programu na záložce 4 naleznete tento nový parametr. Pokud jej zapnete, bude
program automaticky zapisovat čísla zboží, skupin a podskupin vždy velkými písmeny.
25-03-2010
Funkce pro změnu objednacího čísla skladové karty nyní umožňuje zápis nového čísla zboží
včetně prefixu.
22-03-2010
Do přehledu "Vyhodnocení obratu - prodeje" byla přidána nová podmínka "pouze zákazník".
Přehled tedy lze sestavit i tak že zobrazí údaje o prodeji zboží pouze konkrétního zákazníka.

21-03-2010
Změna zadání čísla dokladu při zápisu nové faktury. V souvislosti se změnou přepínání více
knih faktur se změnil způsob zadání čísla nové faktury. Číslo se nyní zadává (potvrzuje) pomocí
nového formuláře. Změna je pouze "kosmetická", princip funkce zůstal zachován.
21-03-2010
Přepínání knih faktur. Pokud máte nadefinováno pro vystavené faktury více druhů dokladů (knih
faktur), byly dosud faktury těchto knih zobrazovány společně. Nyní lze zobrazit pouze vybranou
knihu a to pomocí přepínače který je umístěn nad polem "druh dokladu" v záhlaví faktury. Pokud
nepoužíváte více knih, je tento přepínač skryt.
V souvislosti s touto změnou se nyní při zápisu nebo opravě vydané faktury zobrazují na formuláři
nová tlačítka "OK" a "Zpět" pro možnost uložení nebo odvolání změn. Navíc je možné pro urychlení
zápisu dokladu použít tlačítko PageDown. Pokud se během zápisu nebo opravy faktury rozhodnete
uložit změny, nemusíte již "odentrovat" všechna pole v hlavičce faktury jako dosud, stačí stisknout
klávesu PageDown. Stisk této klávesy má stejný význam jako kliknutí na tlačítko OK.
18-03-2010
Tisk seznamu nevyřízených (evidovaných) objednávek zákazníka na konci výdejkydodacího listu. Informuje Vaše zákazníky jaké zboží pro ně nadále evidujete v objednávkách. Tisk
se zapíná v "nastavení společných parametrů" na záložce "Výdejky".
13-03-2010
Tisk seznamu nezaplacených faktur zákazníka po splatnosti na doklady které se
zákazníkovi vystavují - faktura,paragon,výdejka-dodací list. Pokud si přejete upozorňovat
pravidelně své zákazníky na nezaplacené faktury, je možné zapnout tisk seznamu nezaplacených
faktur na každou fakturu,paragon nebo výdejku. Tisk se zapíná pro každý typ dokladu zvlášť a to v
"nastavení společných parametrů" na záložkách "faktury","Paragony-tisk" a "Výdejky". Pokud si
nepřejete aby se tento seznam některým vybraným zákazníkům na dokladech tiskl, nastavte u nich v
adresáři parametr "netisknout dluh na doklady".
Tento tisk je zabudován do standardních sestav programu. Pokud používáte vlastní definici tisku,
můžete ji upravit editorem sestav nebo požádejte o úpravu svého dodavatele programu.
09-03-2010
Přečíslování pokladních dokladů. Pokladní doklady vybrané pokladny lze přečíslovat v závislosti
na datu jejich vystavení. Funkci naleznete v servisu na záložce "účetnictví APSi". Přečíslovat je
možné pouze pokladny které mají nastavenu jednu číselnou řadu pro příjmové i výdajové doklady.
08-03-2010
Tisk peněžního deníku - pouze vybraná předkontace. Při tisku peněžního deníku daňové
evidence (jednoduché účetnictví) je možné za pomoci nového přepínačem omezit tisk pouze na
vybranou předkontaci.
27-02-2010
Úpravy programu pro tisk štítků s kódem EAN13 na běžných tiskárnách formátu A4.
Pro tisk samolepek s čárovým kódem Ean13 na samolepící štítky pomocí běžných tiskáren formátu
A4 byl zvolen formát štítků velikosti 70x35 mm. Na stránce A4 3 sloupce a 8 řad. Celkem 24 štítků.
V počítači musí být nainstalováno Truetypové písmo EAN pro Windows 3.1 a vyšší. Soubory s tímto
písmem jsou obsaženy ve složce UTIL která je součástí instalačního adresáře APSi.
Instalace písem EAN:
V ovládacím panelu programu Windows otevřete složku "Písma" a zvolte akci "Nainstalovat nové
písmo". Vyberte všechna písma z adresáře UTIL a klikněte na tlačítko OK.

Ve skladové kartě programu APSi na záložce "Vázané údaje" je tabulka s čárovými kódy příslušného
zboží. Do této tabulky byl přidán údaj "typ kódu". Program automaticky rozezná typ kódu a umožní
tisknout pouze kódy typu EAN13.
Nyní je možné tisknout štítky s kódy EAN buď za pomoci speciální tiskárny štítků
(Zebra,Datamax,Argox) nebo za pomoci běžné tiskárny a štítků na listech A4. Velikost , formát i
obsah štítků na listech A4 si může zákazník upravit podle vlastních potřeb za pomoci editoru
tiskových sestav.
25-02-2010
Vlastní úpravy tiskových sestav. V programu byl zpřístupněn editor tiskových sestav. Ve formuláři
volby tisku (Obrazovka,Tiskárna,PDF ....) naleznete 3 nová tlačítka s nápisy "vlastní","obecná" a
"upravit vzhled".
Každou tiskovou sestavu je nyní možné ještě před jejím vytisknutím uložit jako "Vlastní" a vzhled
vlastní sestavy pak upravit editorem sestav pomocí tlačítka "upravit vzhled". Od té chvíle bude
program při tisku používat upravenou sestavu. Přepnout program zpět na používání obecné sestavy
(tak jak byla dodána s programem) je možné tlačítkem "obecná".
24-02-2010
Načtení zbývajících bodů zákazníků z předchozího roku do adresáře. Program byl upraven tak
aby umožnil převést nevyčerpané body zákazníka z předchozího roku a dále s nimi počítal. Tlačítko
pro převod naleznete v menu "Servis" na záložce "Obchod-Sklad". Před spuštěním zkontrolujte
správné nastavení cesty ke složce DATA předchozího roku v nastavení "Lokálních parametrů" na
záložce "Cesty k souborům".
22-02-2010
Volba čísla dokladu při převodu objednávky do výdejky nebo faktury. Pokud převádíte
položky z objednávky do výdejky nebo do faktury můžete zvolit i možnost převést položky do již
existující výdejky nebo faktury. Pro rychlé vyhledání čísla výdejky nebo faktury příslušného zákazníka
je nyní možné použít rozbalovací seznam s nadpisem "doklady zákazníka" který byl přidán na
formulář "Převodu objednávky do výdejky (faktury)"
Při převodu do výdejky se v tomto seznamu nezobrazí výdejky které byly již zcela vyúčtovány, jsou
uzamčeny nebo zaúčtovány.
Při převodu do faktury se v tomto seznamu nezobrazí faktury které jsou uzamčeny nebo zaúčtovány.
11-02-2010
Označení "Příprava" v položkách objednávek. V položkách objednávek zákazníků naleznete
nový přepínač pro označení položky a tisk příkazu k přípravě. Toto označení může nabývat těchto
hodnot:
- neoznačeno (bez významu)
T - Tiskni - označení položky pro následný tisk příkazu k přípravě.
V - Vytisknuto - položka byla již vytisknuta na příkazu k přípravě.
P - Připraveno - potvrzení skladníka že položka byla připravena.
Označení položky lze přepínat přepínačem ve spodní části formuláře nebo kliknutím myší do sloupce
"P" v tabulce položek objednávky. Pokud kliknete myší ve sloupci "P", bude každým kliknutím
změněna hodnota v pořadí _,T,V,P,_ ... atd.
Pokud si přejete vytisknout příkaz k přípravě, označte položky které se mají vytisknout písmenem T.
Pak klikněte na tlačítko se symbolem tiskárny a nápisem "PR" (vpravo nahoře). Po tisku příkazu se
označení položek T změní na V.
10-02-2010
Označení "půjčka" v položkách objednávek. V položkách objednávek zákazníků naleznete nový
přepínač pro označení položky jako "půjčka". Toto označení se přenáší při převodu objednávky do
výdejky.
10-02-2010
Zámek cen v objednávkách zákazníků. V položkách objednávek zákazníků naleznete nový
přepínač kterým je možné uzamknout prodejní cenu položky. Tuto cenu pak není možné změnit ruční
opravou položky a cena není změněna ani při vyúčtování pokud je zapnut parametr "Při vyúčtování
objednávky měnit prodejní cenu na aktuální PC1".
09-02-2010
Prodej zboží ze všech skladů za období. V přehledech naleznete novou tiskovou sestavu "Prodej
zboží ze všech skladů za období". Tato sestava je určena pro hlášení dodavateli o prodeji zboží za
vybrané období. V sestavě volíte číslo dodavatele. Tato sestava je vhodná tehdy pokud komisní

zboží od různých dodavatelů evidujete na několika skladech současně a přejete si zjistit prodej zboží
od vybraného dodavatele ze všech skladů dohromady.
08-02-2010
Tisk prodaného zboží z konsignačního skladu. V přehledech naleznete novou tiskovou sestavu
"Prodej zboží z konsignačního skladu za období". Tato sestava je určena pro hlášení dodavateli o
prodeji zboží za vybrané období. V sestavě volíte číslo skladu a číslo dodavatele. Tato sestava je
vhodná tehdy pokud všechno komisní zboží od různých dodavatelů evidujete na jednom
konsignačním skladu.
05-02-2010
Funkce varování při prodeji pod nákupní cenu (nebo sledovanou minimální marži) nyní varují i
při opravě položky v paragonech, fakturách a výdejkách.
01-02-2010
Nové funkce kurzovního lístku. V kurzovním lístku naleznete novou funkčnost která usnadní
každodenní zápis kurzů. Tyto funkce se spouštějí automaticky při startu programu APSi. Načítají
kurzy buďto z předchozích dnů zapsaných v kurzovním lístku v APSi nebo aktuální kurzy ČNB z
internetu.
Funkce aktivujete takto:
Ve spodní části formuláře kurzovního lístku naleznete nové pole
"Automaticky načítat pouze tyto měny". Zde uveďte seznam kódů jednotlivých měn navzájem
oddělených čárkou. Například EUR,PLN,USD,RUB. Pokud máte počítač připojený k internetu, můžete
nyní vyzkoušet automatické stažení aktuálních kurzů z kurzovního lístku ČNB. Načtení spustíte
tlačítkem "Načíst kurzy z ČNB". Ze všech měn uvedených v kurzovním lístku ČNB budou do programu
APSi staženy pouze ty které jste zapsali do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny".
Dále můžete nastavit některou z funkcí automatického načítání.
"P+" - pokud do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny" uvedete přepínač P+, program APSi při
startu provede kontrolu zda jsou již v kurzovním lístku zapsány kurzy měn pro aktuální den. Pokud
ne, načte naposledy známé kurzy z předchozího dne (dní) a zapíše je jako kurzy platné pro aktuální
den.
příklad zápisu ( EUR,PLN,USD,RUB,P+)
"I+" - pokud do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny" uvedete přepínač I+, program APSi při
startu provede kontrolu zda jsou již v kurzovním lístku zapsány kurzy měn pro aktuální den. Pokud
ne, načte kurzy aktuálního dne z kurzovního lístku ČNB.
příklad zápisu ( EUR,PLN,USD,RUB,I+)
"R+" - pokud do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny" uvedete přepínač R+, program APSi při
startu provede kontrolu zda jsou již v kurzovním lístku zapsány kurzy měn pro aktuální den. Pokud
ne, načte kurzy všech dnů od počátku roku do aktuálního dne z kurzovního lístku ČNB a aktualizuje
podle nich kurzovní lístek v APSi.
příklad zápisu ( EUR,PLN,USD,RUB,R+)
20-01-2010
Nové rozlišení vystavených faktur a paragonů. Do programu byla přidána možnost vystavení
daňového dokladu na přijatou platbu (zálohy) podobně jako tomu bylo dosud pouze ve vystavených
fakturách.
Ve fakturách byl nyní určujícím znakem pro přijatou zálohu typ úhrady. Pokud byl ve faktuře uveden
typ úhrady „Z“ byl vytisknut „Daňový doklad na přijatou platbu“. Tato funkčnost byla doplněna také
do paragonů pro ty zákazníky, kteří realizují prodej pouze pomocí paragonů (prodejny).
Identifikace přijaté zálohy typem úhrady „Z“ se v praxi okázalo nevýhodné. Proto byl do faktur i
paragonů
Zaveden nový identifikátor typu dokladu který umožní identifikovat přijatou zálohu bez závislosti na
typu úhrady.
Zároveň byla doplněna funkce která usnadňuje kontrolu a provedení odpočtu přijaté zálohy ve
následujícím prodejním dokladu. Funkci použijete tak že v položkách dokladu nejprve vypíšete
prodávané zboží a pokud chcete na závěr odepsat zálohu kliknete na tlačítko „Odečíst zálohu“.
Program zobrazí přehled záloh příslušného zákazníka. Pokud je záloh více umožní vybrat kterou
zálohu odečtete a výši odpočtu. Odpočet zálohy se automaticky vloží do faktury (paragonu) a
zároveň zaregistruje v přehledu záloh aby nebylo možné provést odpočet zálohy omylem podruhé.
16-01-2010
Tisk inventurních rozdílů byl doplněn o možnost tisku pouze manka a pouze přebytků.
15-01-2010
Procedury zaúčtování dokladů umožňují zaúčtování
předcházejícím období.

i položek se sazbou dph platnou v

15-01-2010
V přijatých fakturách lze zapisovat i položky se sazbou dph platnou v předcházejícím období.
11-01-2010
Objednávku zákazníka lze převést do již existující faktury nebo výdejky. Pokud zvolíte
převod objednávky do faktury nebo výdejky, lze pomocí pole "Převést do dokladu" stanovit číslo
konkrétního existujícího dokladu do kterého budou položky z objednávky převedeny.
06-01-2010
Hypertext respektuje tečky. Pokud by se Vám hodilo aby hypertextové vyhledání neignorovalo
tečky které se často používají v čísle zboží, můžete si zapnout parametr "Ponechat v hypertextu
tečky". Naleznete jej v manageru.
28-12-2009
Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu
zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu + názvu zboží.
21-12-2009
Nový volitelný text pro zákazníka na faktuře a paragonu. Do adresáře byla přidána nová
záložka s nadpisem "Texty" Na tuto záložku byl přidán nový typ libovolně dlouhého textu který se
vytiskne na fakturu a paragon A4 konkrétnímu zákazníkovi. Text bude umístěn v záhlaví dokladu.
V adresáři text zadávejte kliknutím do pole textu přímo na záložce "Texty".
18-12-2009
Byla upravena funkce pro načítání příjemek z textových souborů tak aby respektovala numerické
hodnoty s desetinnou čárkou v polích cena a množství.
09-12-2009
Byla zrychlena funkce Update databáze v programu manager cca o 50 %.
09-12-2009
Příprava programu na nové sazby DPH. V programu byly provedeny změny které umožní snadný
přechod na nové sazby dph a zároveň umožní zapisovat do dokladů i položky se sazbou dph která se
používala v minulých letech. Tato možnost je důležitá pro případy provádění storna kdy musí být ve
stornodokladu uvedena taková sazba dph s jakou byl vystaven doklad který stornujete.
Zároveň s tím bylo nutné upravit i hlášení DPH které nyní dokáže rozpoznat i předchozí sazby dph a
správně je zařadit do hlášení.
Správný "POSTUP" při změně sazby dph.
1. spusťte nastavení společných parametrů programu a na záložce "Prostředí" nastavte nové sazby
dph.
Do pole za sazbou uveďte sazby platné v minulých letech, jednotlivá čísla oddělujte čárkou
Příklad: Základní sazba DPH: 20
Snížená sazba DPH: 10

19,22
9,5

2. na skladových kartách a v ceníku je nutno změnit původní hodnoty sazby dph na novou. Funkci
která umožní provést změnu hromadně na všech kartách a volitelně i ceníku dodavatelů naleznete v
menu "Servis" na záložce "Obchod-Sklad". Spouští se tlačítkem "změna sazby dph na skladových
kartách, volitekně i v ceníku". Budete postupně dotázáni na původní a novou sazbu. V prvním
kroku se provede změna skladových karet a pak budete dotázáni na provedení změnu sazby i v
ceníku dodavatelů. Tuto možnost můžete přijmout nebo odmítnout.
3. pokud evidujete nevyřízené objednávky zákazníků, nevyúčtované výdejky nebo zakázky,
nezapomeňte zkontrolovat i tyto záznamy. Sazbu můžete upravit ručně pomocí funkce pro opravu
zápisu (F2) nebo můžete využít novou funkci pro hromadnou úpravu těchto záznamů. Tato funkce
pracuje stejně jako funkce pro změnu sazby na skladových kartách. Funkci naleznete v menu
"Servis" na záložce "Obchod-Sklad". Spouští se tlačítkem "změna sazby dph v objednávkách,
nevyúčtovaných výdejkách a zakázkách".

23-11-2009
Příprava programu na nové sazby DPH. V programu byly provedeny změny které umožní snadný
přechod na nové sazby dph a zároveň umožní zapisovat do dokladů i položky se sazbou dph která se
používala v minulých letech. Tato možnost je důležitá pro případy provádění storna kdy musí být ve
stornodokladu uvedena taková sazba dph s jakou byl vystaven doklad který stornujete.

Zároveň s tím bylo nutné upravit i hlášení DPH které nyní dokáže rozpoznat i předchozí sazby dph a
správně je zařadit do hlášení.
Správný "POSTUP" při změně sazby dph.
1. otevřete nastavení společných parametrů programu a na záložce "Prostředí" nastavte nové sazby
dph.
Do pole za sazbou uveďte sazby platné v minulých letech, jednotlivá čísla oddělujte čárkou
Příklad: Základní sazba DPH: 20
Snížená sazba DPH: 10

19,22
9,5

2. na skladových kartách a v ceníku je nutno změnit původní hodnoty sazby dph na novou. Funkci
která umožní provést změnu hromadně na všech kartách a volitelně i ceníku dodavatelů neleznete v
menu "Servis" na záložce "Obchod-Sklad". Spouští se tlačítkem "změna sazby dph na skladových
kartách, volitekně i v ceníku". Budete postupně dotázáni na původní a novou sazbu. V prvním kroku
se provede změna skladových karet a pak budete dotázáni na provedení změnu sazby i v ceníku
dodavatelů. Tuto možnost můžete přijmout nebo odmítnout.
3. pokud evidujete nevyřízené objednávky zákazníků, nezapomeňte zkontrolovat i tyto záznamy a
upravte zde sazbu dph ručně pomocí funkce pro opravu zápisu (F2).

22-11-2009
Převod vybraných položek z převodky do výdejky, paragonu, faktury, spotřeby, zakázky
nebo objednávky. Jako v jiných případech lze převádět všechny nebo pouze vybrané položky. V
tabulce položek převodky se nyní zobrazují i informace o tom kam byla příslušná položka převedena.
Formulář pro převod položek umožňuje převádět do nových i do již existujících dokladů. Tlačítka pro
převod naleznete v položkách převodky.
18-11-2009
Místo pro uvedení emailu a www stránek na faktuře bylo rozšířeno na ze 30 na 60 znaků.
10-11-2009 VÝZNAMNÁ ZMĚNA - Nový režim číslování skladových karet v programu APSi
Vývojový tým APSi reaguje na přání uživatelů a zavádí zcela nový způsob číslování
skladových karet a evidence dodavatelů zboží.
Stávající způsob číslování skladových karet byl přizpůsoben hromadnému načítání skladových karet
z ceníků jednotlivých dodavatelů. Bylo nutné předpokládat že různí dodavatelé mohou označit své
zboží stejným kódem a přitom se může jednat o zcela odlišné zboží. Proto bylo zboží v systému APSi
rozlišováno nejenom kódem zboží ale i označením dodavatele. Bylo tak umožněno vedení několika
skladových karet se stejným kódem ale různým dodavatelem. To umožňovalo správné určení zboží
při jeho objednávání u dodavatelů, hromadném automatizovaném přeceňování maloobchodních cen
podle ceníků dodavatelů a při všech dalších funkcích kdy bylo nutné zpracovávat hromadně údaje o
zboží konkrétního dodavatele.
Nový způsob je od stávajícího pojetí odlišný tím že umožňuje evidovat pro každou skladovou kartu
větší množství dodavatelů a umožňuje složit objednací číslo zboží z prefixu + vlastního kódového
označení. Tento způsob značení zboží je vhodný pro ty firmy které si budou číslovat zboží vlastními
kódy a nepředpokládají tvorbu skladových karet hromadným načítáním z el. ceníků dodavatelů.
Pokud bude nutné v tomto režimu evidovat dvě nebo více skladových karet se stejným kódem,
budou rozlišeny různým prefixem.
Program APSi umožňuje uživateli zvolit jeden z těchto režimů pomocí parametru který
naleznete v manageru APSi na 4 záložce formuláře pro nastavení parametrů.
Pokud patříte ke stávajícím uživatelům programu ,máte svá data vedena podle původního režimu a
přejete si přejít na nový způsob, kontaktujte svého prodejce programu APSi pro získání dalších
informací.
Změna všech funkcí programu pro jejich bezproblémové používání i s novým způsobem
číslování bude postupná a bude prováděna na základě návrhů jednotlivých uživatelů.
Seznam změn jednotlivých modulů programu naleznete zde :
- formulář „skladová karta“
Na formuláři skladové karty byla vytvořena další záložka „základní údaje“ která v novém režimu
nahrazuje původní záložku stejného jména. Byla upravena tak že v její spodní části je zobrazena
tabulka všech dodavatelů zboží s potřebnými údaji. Mezi tyto údaje patří např. kód zboží kterým
označuje zboží dodavatel, nabízená cena a měna, datum a cena posledního nákupu. Údaj o datu a
ceně posledního nákupu se aktualizuje automaticky při zápisu příjemek zboží na sklad. Pokud bude

nakoupeno zboží poprvé od dodavatele který není v seznamu dodavatelů dosud uveden, bude přidán
se do seznamu automaticky. To samé platí pokud bude zakládána skladová karta z ceníku pomocí F5
pokud bude v ceníku uveden i dodavatel. Dalším důležitým údajem v seznamu dodavatelů je pořadí a
pořadí dne. Zde se uvádějí čísla (pořadí) výhodnosti nákupu u jednotlivých dodavatelů. Dodavatel
s nejmenším číslem (typicky 0 nebo 1) je programem vyhodnocován jako prioritní dodavatel a jsou
k němu směřovány např. objednávky zboží. V nastavení programu lze určit zda prioritu bude mít
dodavatel s nejmenším číslem ve sloupci pořadí nebo pořadí dne.
- formulář pro „ruční zápis nové skladové karty“ Pokud uvedete při zápisu nové skladové karty
některého z dodavatelů, bude skladová karta založena a uvedený dodavatel bude automaticky
zapsán do seznamu dodavatelů pro uvedenou kartu.
- formulář „ceník“
Na formuláři ceníku byla vytvořena další záložka „dodav“ která v novém režimu zobrazuje tabulku
všech dodavatelů zboží s potřebnými údaji.
Novým parametrem který naleznete v nastavení
společných parametrů na záložce „Dodavatelé“ je možnost zvolit podle jaké hodnoty budou
dodavatelé v tabulce prioritně zobrazeni.
Na výběr jsou hodnoty – číslo dodavatele,poslední nákupní cena,datum posledního nákupu,pořadí a
pořadí dne.
- formulář „potřeba nákupu“ Tento formulář musí v novém režimu být schopen automaticky určit
dodavatele pro veškeré zboží které je potřeba dokoupit. Automatický výběr dodavatele je závislý na
pořadovém čísle ve sloupci pořadí nebo pořadí dne v tabulce dodavatelů. Proto byl formulář „Potřeba
nákupu“ doplněn volbou která umožní uživateli určit
podle kterého sloupce se má program
rozhodovat. Jako dodavatel zboží bude určen ten dodavatel který má v příslušném sloupci uvedeno
nejnižší číslo. Platné je i číslo 0. Pokud je stejným číslem označeno více dodavatelů, program vybere
náhodně jednoho z nich.
- formulář „Funkce - doobjednání zásob podle podlimitních stavů“ Tento formulář musí
v novém režimu být schopen automaticky určit dodavatele pro veškeré zboží které je zde potřeba
zobrazit a zpracovat. Automatický výběr dodavatele je závislý na pořadovém čísle ve sloupci pořadí
nebo pořadí dne v tabulce dodavatelů. Proto byl formulář „Potřeba nákupu“ doplněn volbou která
umožní uživateli určit podle kterého sloupce se má program rozhodovat. Jako dodavatel zboží bude
určen ten dodavatel který má v příslušném sloupci uvedeno nejnižší číslo. Platné je i číslo 0. Pokud je
stejným číslem označeno více dodavatelů, program vybere náhodně jednoho z nich. Dodavatele lze u
každé zobrazené položky zboží v případě potřeby dodatečně změnit. K tomu účelu nabízí formulář
novou funkci kterou je možné spustit klávesou F8 nebo kliknutím na tlačítko s nadpisem „F8 změna
dod.“. Funkce zobrazí okno se seznamem dodavatelů zboží. Stiskem Enter nebo dvojitým kliknutím
myší vyberete dodavatele. Seznam dodavatelů lze v tomto okně zároveň i editovat.
- formulář „Funkce - doobjednání zásob podle uskutečněného prodeje“ V tomto formuláři
byly provedeny všechny změny a doplnění za účelem určení dodavatele zboží jako ve formuláři
„Funkce - doobjednání zásob podle podlimitních stavů“.
- formulář „Funkce - nadlimitní zásoby skladu (přehled,výdej)“ V tomto formuláři byly
provedeny všechny změny a doplnění za účelem určení dodavatele zboží jako ve formuláři „Funkce doobjednání zásob podle podlimitních stavů“. Sloupec s označením řádku pro tisk byl upraven tak
aby jej bylo možné označit pomocí myši.
- formulář „Funkce – Nastavení minimálního množství na kartách zboží“ V tomto formuláři
byly provedeny všechny změny a doplnění za účelem určení dodavatele zboží jako ve formuláři
„Funkce - doobjednání zásob podle podlimitních stavů“. Zjišťování správného dodavatele zboží je
časově náročnější a proto sestavení přehledu trvá déle. Doporučujeme pracovat v menších dávkách a
omezit zobrazení položek například skupinou zboží.
- funkce „automatické načítání příjemky“ - byla upravena tak že při zapnutí režimu více
dodavatelů automaticky transformuje kódy zboží uvedené dodavatelem v načítaném souboru pomocí
tabulky dodavatelů na objednací čísla APSi. Dále byla doplněna možnost načítat příjemky z obecného
souboru CSV (oddělovač středník) nebo TXT (oddělovač TAB).

Změny potřebné pro zavedení prefixu zboží
- nový parametr „používat prefix v objednacím čísle“ naleznete v nastavení společných
parametrů programu na záložce Sklad. Po jeho zapnutí bude možné při zadávání nové skladové karty
a nové položky ceníku zadat odděleně prefix a kód zboží. Program si odděleně uloží vlastní kód zboží
bez prefixu aby později umožnil vyhledání zboží pouze zadáním kódu. Jako objednací číslo (podle
stávajících pravidel) pak uvede spojení prefix + mezera + kód zboží.
Kód zboží (bez prefixu) se tak stal novou hodnotou kterou program musí registrovat v databázi a
kterou je nutné přenášet mezi některými tabulkami. V souvislosti s tím tak musely být upraveny tyto
funkce:

- formulář zápisu nové skladové karty – pokud zapnete používání prefixu bude stávající pole pro
zadání objednacího čísla rozděleno na dvě pole pro oddělený zápis prefixu a vlastního kódu zboží.
- formulář Ceník dodavatelů – pokud zapnete používání prefixu bude stávající pole pro zadání
objednacího čísla rozděleno na dvě pole pro oddělený zápis prefixu a vlastního kódu zboží.
V tomto režimu není možné opravou položky změnit již zapsané objednací číslo.
- funkce „Funkce – Načtení (nebo úprava hodnot) skladových karet nebo položek ceníku
z externího souboru“ byly upraveny tak aby umožnily přenos kódu zboží bez prefixu.
- funkce „Funkce – Export skladu do externího souboru“ - byla upravena tak že do externího
souboru exportuje i kód zboží bez prefixu.
- funkce „Funkce – Export ceníku do externího souboru“ - byla upravena tak že do externího
souboru exportuje i kód zboží bez prefixu.
- funkce „Ceník – Oprav sklad“ - byla upravena tak že z ceníku do skladových karet přenáší i kód
zboží bez prefixu.
- funkce „Ceník – F5 založ skladovou kartu“ - byla upravena tak že z ceníku do skladové karty
přenáší i kód zboží bez prefixu.
- funkce „ruční odeslání převodky“ - byla upravena tak že spolu s převodkou odesílá i kód zboží
bez prefixu.
- funkce „ruční načítání převodky“ - byla upravena tak že pokud se v převodce nalézá zboží jehož
skladovou kartu je na převodním skladu nutné založit, bude do nově založené karty přenesen i kód
zboží bez prefixu.
- funkce „F1 – formulář pro současný výběr zboží ze skladu i z ceníku“ - byl upraven tak že
pokud dojde k automatickému založení skladové karty z ceníku, do skladové karty se přenese i kód
zboží bez prefixu.
- úpravy nutné pro splnění požadavku umožnit vyhledávání zboží ve formuláři skladu a ceníku
zadáním pouze té části jeho kódu která se nachází za prefixem zboží. Bylo nutné upravit oba
formuláře tak aby uživatel mohl přepínat mezi hledáním zboží včetně prefixu nebo bez prefixu.
Do formulářů „SKLAD“, „CENIK“ a „F1 vyhledání zboží“ bylo doplněno nové tlačítko se žlutým
symbolem šipky (vpravo vedle pole pro zadávání vyhledávaného řetězce“. Pomocí tohoto tlačítka lze
přepínat mezi oběma režimy vyhledávání. Pokud je zapnut
způsob vyhledávání bez prefixu,
automaticky se zmenší vyhledávané pole a před ním se zobrazí nápis „PRE+“. Program vyhledává
pouze v kódu za prefixem.
- Podle zapnutého způsobu vyhledávání se také řídí program v okamžiku kdy kliknete na
záhlaví sloupce s objednacím číslem aby jste tabulku skladu nebo ceníku seřadili abecedně. Pokud je
zapnuto vyhledávání v celém objednacím čísle (včetně prefixu) bude tabulka seřazena abecedně
podle celého objednacího čísla.
Pokud je zapnuto vyhledávání pouze v kódu zboží za prefixem bude tabulka seřazena abecedně
podle tohoto kódu.

4-11-2009
Nastavení velikosti a pozice loga na tiskových sestavách. V nastavení společných parametrů
programu je možné na záložce „logo“ upravit velikost a umístění Vašeho loga které se tiskne na
některých tiskových sestavách (faktura,paragon,výdejka apod.)
2-11-2009
Společná složka programu APSi Na spodní liště hlavního okna programu APSi naleznete nové
tlačítko s nadpisem „Společná složka (ALT+X)“ Pomocí tohoto tlačítka nebo stiskem kláves ALT+X lze
na popředí programu otevřít vybranou složku pomocí které mohou uživatelé programu sdílet
data,soubory či programy které potřebují pro svou práci. Společnou složku nastavíte takto: Vytvořte
kdekoliv na síti složku libovolného jména a nastavte její sdílení pro ty uživatele kteří ji potřebují
používat. Pak vytvořte zástupce této složky (například na ploše PC). Klikněte pravým tlačítkem myši
v APSi na tlačítko pro zobrazení složky, v dialogu vyberte vytvořeného zástupce a potvrďte OK.
8-10-2009
Do přehledu obchodníků byla přidána nová sestava s opisem položek, ze kterých byl přehled
sestaven. Sestava slouží pro kontrolu vypočítaných údajů.
1-10-2009
Nové hledání v pokladnách a bankách. Nové hledání vyvoláte klávesou F3. Původní hledání bylo
přesunuto pod F4.

1-10-2009
Obratová sestava byla doplněna o součty za třídy účtů a součty za sestavu.
28-8-2009
Zobrazení dosažené marže v paragonech. Podobně jako ve fakturách se nyní i v paragonech
zobrazuje v tabulce procento dosažené marže. Protože se jedná o údaj který si někteří uživatelé přejí
zobrazovat a jiní nikoliv, zobrazují se marže v paragonech i fakturách pouze tehdy pokud je zapnut
parametr „Zobrazovat na tomto PC citlivé údaje“. Tento parametr naleznete v nastavení lokálních
parametrů na záložce „Citlivé údaje“.
28-8-2009
Změna parametru určujícího řešení nové objednávky zákazníka. V nastavení parametrů
programu v „manageru“ byl dosud parametr „Umožnit založení více objednávek jednoho zákazníka“.
Tento parametr byl nahrazen. Nový parametr se jmenuje „kam přidat novou objednávku zákazníka“
a nabízí více možností nastavení.
27-8-2009
Změna funkce klávesy F1 - nový formulář pro výběr zboží. Doposud byly při stisku klávesy F1
prováděny programem stejné akce jako při stisku klávesy F9 (zobrazení číselníků pro výběr údaje).
Od 27.8.2009 byla klávesa F1 použita pro volání nového formuláře který usnadňuje výběr zboží podle
jeho kódu (objednacího čísla). Tento formulář umožňuje vyhledat zboží bez nutnosti případného
přepínání mezi skladem a ceníkem zboží. Zboží je zde vyhledáváno současně v obou těchto
tabulkách. Tento formulář by se měl do budoucna stát pro účely vyhledávání zboží prioritním.
V programu zůstávají v nezměněné podobě všechny dosud používané způsoby vyhledávání zboží a je
tak umožněn nenásilný přechod na nový způsob hledání.
Formulář má různou funkčnost v závislosti na tom odkud byl spuštěn.
- spuštění stiskem F1 ve skladu zboží – po vyhledání zboží a stisku Enter přesune ukazatel skladu na
nalezenou položku (pokud je nalezené zboží pouze v ceníku nabídne po stisku Enter založení
skladové karty).
- spuštění stiskem F1 v ceníku zboží – po vyhledání zboží a stisku Enter přesune ukazatel ceníku na
nalezenou položku.
- spuštění stiskem F1 při přijímání nebo prodeji zboží pokud se F1 stiskne v okamžiku kdy se kurzor
nalézá v poli pro zápis kódu zboží – po vyhledání a stisku Enter vloží zboží do prodejního formuláře.
Pokud je nalezené zboží pouze v ceníku automaticky založí skladovou kartu.
- spuštění stiskem F1 z jiného místa v programu – po vyhledání zboží a stisku Enter nenásleduje
žádná akce.
Popisovaný formulář také nabízí několik dalších funkcí na které jsou uživatelé zvyklí ze skladu.
Zobrazení a editace skladové karty, zobrazení pohybů zboží, jeho dostupnosti u dodavatelů atd.
26-8-2009
Do přehledu nezaplacených faktur byla přidána nová možnost vybrat pouze faktury určité měny.
25-8-2009
Zobrazení data posledního nákupu zboží při jeho vracení zákazníkem. Při zápisu položky se
záporným množstvím do dokladů se zobrazit přehled posledních nákupů tohoto zboží. Toto chování
lze zapnout v nastavení společných parametrů programu na záložce OZ+Různé.
14-8-2009
Vrácení zapůjčeného zboží na sklad. Mnoho uživatelů programu půjčuje svým zákazníkům zboží
k vyzkoušení a toto zboží často přijímá zpět na sklad pokud jej zákazník vrátí jako nevyhovující.
Zboží se většinou vydává výdejkou (dodacím listem). Pokud zákazník zboží vrací, většina uživatelů
zapůjčenou položku v příslušné výdejce vymaže. Takový postup má jednu nepříjemnou vlastnost. V
přehledu pohybů zboží na skladové kartě pak není žádná informace o výdeji a vrácení zboží. Další
nepříjemnou vlastností je to, že je zpětně upravován doklad (výdejka) který byl dříve vytvořen,
vytisknut či jinak archivován. Při zpětné kontrole pak mohou být nacházeny nepříjemné rozdíly.
Uživatelům programu často doporučujeme aby při vracení zboží nemazali zpětně v již vytvořených
dokladech ale vytvořili novou výdejku do které zapíší vrácené zboží mínusem.
Aby tato činnost byla usnadněna a zároveň bylo možné zkontrolovat zda zákazník vracené zboží
skutečně dříve odebral, přichází program APSi s novou funkcí. Ve výdejkách i v adresáři naleznete
vedle již známého tlačítka „účtovat výdejky výběrem položek“ další nové tlačítko s nadpisem „Vrátit
zboží“. Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte přehled všech nevyúčtovaných položek z výdejek daného
zákazníka. Zde lze vyhledat vracené zboží a tlačítkem „Vrátit na sklad“ jej snadno automaticky
zapsat do nové (vratné) výdejky. Vytvoříte tak jakousi storno-výdejku která bude obsahovat vrácené
zboží.

Uvedenou činnost vracení na sklad můžete také provádět v jednom kroku zároveň s účtováním
položek výdejek. Pokud použijete funkci „účtovat výdejky výběrem položek“ máte zde možnost
vybírat ze všech položek odebraných zákazníkem které vyúčtujete a které vrátíte na sklad. Pokud
některou položku vrátíte na sklad, můžete původní výdej (v horní tabulce) i vytvořenou vratku (ve
spodní tabulce) zároveň ihned označit k vyúčtování čímž se obě položky vyúčtují ale zároveň se
finančně anulují.
Ve faktuře nebo paragonu bude zákazník jasně vidět že mu byla příslušná položka vyúčtována ale i
odúčtována. Na skladové kartě zboží případně v přehledech odebraného zboží zákazníkem bude vždy
možné zpětně zjistit kdy zákazník zboží odebral a kdy jej vrátil.

13-8-2009
Text v záhlaví paragonu. Do záhlaví paragonu byl přidáno nové pole pro možnost zápisu dlouhých
textů které budou vytisknuty na standardním paragonu formátu A4.
Pozn. do tohoto pole se převádí některé informace o účtované zakázce stejně jako je tomu u faktur.
8-8-2009
Priorita zboží – přenos údaje priorita byl doplněn do funkcí pro hromadný přenos údajů mezi
sklady nebo ceníky pomocí externího souboru.
6-8-2009
Priorita zboží – Ve funkci „Oprav sklad podle ceníku“ bylo umožněno zvolit a provést i opravu
priority.
5-8-2009
Priorita zboží – hromadné změny. Ve funkcích pro hromadnou změnu údajů na skladových
kartách a v ceníku byla vytvořena možnost měnit hromadně také prioritu zboží.
4-8-2009
Priorita zboží. Na skladových kartách i v ceníku bylo vytvořeno nové pole pomocí kterého lze
označit jakou prioritu má zboží při prodeji. Označení provedete zápisem písmen A-Z nebo číslic 1-9.
V nastavení lokálních parametrů programu na záložce sklad pak můžete určit že v oknech programu
APSi se vyhledané položky hypertextem a vyhledané položky náhrad zboží budou řadit za sebou
podle zadané priority.
Aby bylo možné správné zobrazení pořadí je nutné ještě před nastavením priorit uvědomit si tuto
důležitou souvislost.
Pokud budete chtít používat řazení položek podle priorita+objednací číslo nebo priorita+název,
označte zboží s nejvyšší prioritou písmenem A nebo číslem 1, zboží s nejnižší prioritou písmenem
Z nebo číslem 9.
Pokud budete chtít používat řazení položek podle priorita+dispozice nebo priorita+stav na skladě,
označte zboží s nejvyšší prioritou písmenem Z nebo číslem 9, zboží s nejnižší prioritou písmenem
A nebo číslem 1.

3-8-2009
Nové parametry ve výběru pro funkci „změna údajů skladových karet podle ceníku“ a
„změna údajů skladových karet nebo ceníku z externího souboru“. Byly přidány parametry
pro omezení načítání podle skupiny nebo podskupiny.
3-8-2009
Přecenění ceníku zboží. Pomocí funkce pro hromadnou úpravu údajů v ceníku zboží lze nyní
hromadně přecenit prodejní ceny zboží v ceníku pomocí zadání procenta pro úpravu ceny. Zadáním
kladné hodnoty bude cena navýšena, zadáním záporné hodnoty bude snížena.
27-7-2009
Nový způsob řazení položek faktury. V nastavení společných parametrů lze pro faktury nastavit
nový způsob řazení položek při tisku faktury a to podle čísla výdejky a objednacího čísla.
25-7-2009
Robot nestahuje do skladu poboček karty které mají svůj původ v ceníku zboží.
24-7-2009
Zámek cen na skladových kartách je respektován robotem a tyto karty tedy nebudou
automaticky robotem přeceňovány podle cen uváděných v tabulce sklad na serveru SQL.
23-7-2009
Zámek cen na skladových kartách lze hromadně nastavit pomocí funkce pro hromadnou úpravu
údajů na skladových kartách ().

21-7-2009
Předkontace pro jednoduché účetnictví.
Pro uživatele s daňovou evidencí (jednoduché
účetnictví). Ve vydaných a došlých fakturách je možné již při jejich pořizování vyplnit předkontaci.
Kniha předkontací je napevno nastavena na „JUCET“. Tuto knihu lze také nastavit pro všechny banky
a pokladny v jejich seznamu. Lze tak s výhodou používat v celém programu pouze jednu knihu
předkontací a není potřeba udržovat více shodných knih. Pokud je předkontace zapsána na faktuře,
přenese se automaticky při platbě této faktury do pokladny nebo banky.
20-7-2009
Nové přiznání DPH Výpočet a tisk přiznání DPH byly upraveny podle novely zákona. Aby bylo
možné tento úkol zpravovat muselo dojít k zásadní změně v označování jednotlivých dokladů
programu. Předchozí typ kódu plnění který byl tvořen jedním písmenem (T,D,V apod.) byl nahrazen
typem skládajícím se z více písmen a číslic (Ř 1,2 Ř 40,41 apod.). Tento typ kódu je mnohem
přehlednější a zároveň umožní snadný přechod k jinému označení řádků pokud dojde v budoucnu
opět k legislativním změnám zákona o DPH.
Před nainstalováním této verze programu doporučujeme provedení zálohy původního programu a
dat. Při provádění upgrade na novou verzi dojde k automatické konverzi starých kódů dph do nových
pouze u těch dokladů které byly dříve označeny kódem „ T “ (tuzemsko). U těchto dokladů budou
doplněny nové kódy „Ř 1,2“ u uskutečněných a „Ř 40,41“ u přijatých zdanitelných plnění. Po
provedení upgrade je NUTNÉ provést kontrolu dokladů a nové kódy DPH doplnit případně upravit.
Formulář pro výpočet nového přiznání nyní umožňuje i zápis údajů na straně 1 hlášení a tyto údaje
ukládá do paměti pro další použití.
POZOR – program tiskne na první straně přiznání označení v kolonce „řádné“.
Opravná a
dodatečná hlášení je nutné zpracovat ručně.
29-6-2009
Na konec CASH výdejky a paragonu lze připojit libovolně dlouhý text.
V nastavení
společných parametrů na záložce „výdejky“ naleznete nové pole pro zadání textu který bude připojen
na konec paragonu varianty 2-5 a na konec výdejky tisknuté na paragonové tiskárně.
17-6-2009
Značka Vydáno v objednávkách zákazníků. V položkách objednávek zákazníků naleznete nové
zaškrtávací políčko kterým lze položku označit jako vydanou. Po označení je položka v tabulce
zobrazena kurzívou.
16-6-2009
Úpravy hypertextové vyhledávání. Pokud vyhledáváte hypertextem a je nalezeno více jak 200
odpovídajících položek, nabízí se nyní kromě pokračování nebo ukončení hledání ještě volba „Pouze
sklad“. Pokud zvolíte tuto volbu budou do výsledku vyhledávání zahrnuty pouze položky ze skladu a
to všechny i když je jich více než 200.
Další úpravou je možnost zvolit zároveň se zadáváním vyhledávaného výrazu zda má program hledat
pouze ve skladu nebo pouze v ceníku. Zadáte-li vyhledat výraz s=kloub budou vyhledány všechny
položky obsahující slovo „kloub“ a hledání proběhne pouze ve skladu. Podobně tak c=kloub provede
vyhledání kloubu pouze v ceníku. Takto můžete řídit vyhledávání nejen po stisku F4 ve skladu či
ceníku ale rovnou i při zápisu položek do všech dokladů pokud při zápisu položky ponecháte prázdné
číslo zboží a spustíte hypertextové vyhledávání zboží zápisem vyhledávaného výrazu do pole název +
stisknete Enter.
15-6-2009
Přepínání mezi skladem a ceníkem z okna náhrad. Pokud se ve skladu zobrazí náhrady zboží a
některá z náhrad má ve sloupci „zdroj“ uveden ceník, lze se přepnout do ceníku přímo na tuto
položku.
Postup : umístěte kursor do okna náhrad na příslušný řádek a stiskněte ENTER. Stejného efektu
docílíte dvojitým kliknutím myší na příslušný řádek. Stejným způsobem se lze přepínat i z ceníku do
skladu.
14-6-2009
Hledání skupiny v seznamu skupin podle názvu. Podobně jako ve skladu lze i v seznamu skupin
vyhledávat podle názvu skupiny nebo jejího označení. Přepínač kde hledat přímým stiskem kláves
naleznete v pravém dolním rohu přímo na formuláři skupin.
13-6-2009
Skrývání zákazníků v paragonech. Ve formuláři paragonů lze stiskem kombinace kláves CTRL+Z
skrýt zákazníky v paragonech a opětovným stiskem je opět zobrazit. Pokud je přepnuto na režim
skrytí zákazníků, skryté údaje se zobrazí automaticky při opravě paragonu a samozřejmě i při zápisu
nového paragonu.
12-6-2009
Doporučená marže pro prodejní ceny 2 a 3. Do nastavení společných parametrů programu na
záložku „Sklad“ byl přidán parametr doporučená marže pro prodejní ceny 2 a 3. Podobně byl doplněn

i seznam skupin zboží kde jsou nyní také doporučené marže pro všechny tři prodejní ceny. Zároveň
s tím byly v programu upraveny i všechny funkce které s doporučenou marží pracují.
11-6-2009
Prodej vázaných položek. V programu je aktivována nová funkce která umožňuje zároveň
s prodejem jednoho zboží prodat i s ním svázané další zboží. Typickým příkladem je prodej
zálohovaného obalu zároveň se zbožím nebo prodej vratného dílu atd. Lze tak také nastavit jakousi
akci na podporu prodeje kdy například ke každým 10-ti zakoupeným litrům oleje bude automaticky
zdarma prodán 1 litr navíc nebo drobný dárek apod.
Nastavení vázaného prodeje umožňuje také stanovit zda přidávané položky budou vkládány do
dokladů zcela automaticky nebo až po schválení obsluhou
.
Správnému
nastavení
věnujte
zvýšenou pozornost a vždy si jej zkontrolujte.
Program bude automaticky přidávat svázané položky při:
přímém ručním zápisu výdejky
přímém ručním zápisu paragonu
přímém ručním zápisu faktury
během převodu zboží z objednávky do výdejky, faktury nebo paragonu
během převodu zboží z koše do výdejky, faktury nebo paragonu
Postup nastavení si vysvětlíme na příkladu kdy s každým jedním pivem budeme chtít vždy
automaticky vyúčtovat jednu láhev a pravděpodobně s každými 20-ti pivy jednu přepravku:
Otevřete skladovou kartu piva a přepněte se na záložku „Vázané údaje“. Ve spodní polovině je
tabulka pro naší definici označená nápisem Vázaný prodej.
Do polí pod tabulkou nadefinujeme nejprve prodej jedné lahve zároveň s prodejem jednoho piva.
Zapište následující údaje:
sklad – číslo skladu ze kterého se má láhev vydat
objednací číslo – číslo skladové karty lahve
pokud systém skladovou kartu lahve nalezne doplní název položky a cenu pro prodej z této
karty.
pod poli s cenou rozbalte nabídku a stanovte zda při prodeji lahve se použije cena zadaná
zde nebo vždy aktuální cena ze skladové karty lahve.
množství - zadejte číslo 1 (bude vydána 1 láhev)
za kolik ks – zadejte číslo 1 ( 1 láhev bude vydána za každé 1 pivo )
vydat samostatnou výdejkou – ponechte nezatržené
pod polem množství rozbalte nabídku a stanovte Vydat automaticky
pod polem vydat výdejkou rozbalte nabídku a stanovte Prodat bez ohledu na sklad.
Na závěr klikněte na tlačítko se symbolem + pro zápis položky do tabulky.
Dále nadefinujeme prodej jedné přepravky zároveň s prodejem každých 20-ti piv. Na té samé
skladové kartě piva zapište do definice druhou řádku s následujícími údaji:
sklad – číslo skladu ze kterého se má vydat přepravka
objednací číslo – číslo skladové karty přepravky
pokud systém skladovou kartu přepravky nalezne doplní název položky a cenu pro prodej z této
karty.
pod poli s cenou rozbalte nabídku a stanovte zda při prodeji přepravky se použije cena
zadaná zde nebo vždy aktuální cena ze skladové karty přepravky.
množství - zadejte číslo 1 (bude vydána 1 přepravka)
za kolik ks – zadejte číslo 20 ( 1 přepravka bude vydána za každých 20 piv )
vydat samostatnou výdejkou – ponechte nezatržené
pod polem množství rozbalte nabídku a stanovte Vydat po potvrzení
pod polem vydat výdejkou rozbalte nabídku a stanovte Prodat pouze pokud je skladem.
Na závěr klikněte na tlačítko se symbolem + pro zápis do tabulky.
Nyní si vysvětlíme proč jsme u lahve a přepravky použili různé nastavení parametrů.
1. láhev musí být prodána vždy automaticky (není potřeba potvrzovat obsluhou) a bez ohledu
na stav skladu. To je logické protože pivo bez lahve být prodáno nemůže a pokud by systém
vykazoval nedostatek lahví na skladě bude se jednat zřejmě o chybu pracovníka v příjmu
lahví při nákupu zboží. Zákazník ale stojí u pokladny s lahví piva v ruce takže mu pivo
prodáme bez ohledu na to že na skladě nastane záporné množství lahví. Chybu skladu
vyřešíme později.
2. přepravka ale nemusí být vždy nutně s každými dvaceti pivy prodávána. Proto si program
po namarkování prodávaného počtu piv spočítá kolik přepravek bude potřeba a toto
množství navrhne pokladníkovi ke schválení. Ten musí určit zda si zákazník skutečně bere
nějaké přepravky a kolik.
Pokud program vyžaduje potvrzení uživatele (pokladníka) k prodeji některých položek bude
zobrazeno okno a v něm přehledně zobrazeny jednotlivé vázané položky zboží. Obsluha zde může
libovolně stanovit které položky a v kolika kusech budou vydány.

Potvrzení obsluhy bude vyžádáno vždy pokud je ve vázaných položkách alespoň jedna která má
nastaven parametr „Vydat po potvrzení“ nebo pokud je u některé položky nastaven parametr „Prodat
pouze pokud je skladem“ a potřebný počet těchto položek na skladě není.

5-6-2009
Volba bankovního účtu pro tisk na faktuře v závislosti na odběrateli. Do adresáře byl přidán
nový parametr s názvem „b. účet na faktuře“. Zde je možné zadat pro konkrétního zákazníka
bankovní účet který bude vytisknut zákazníkovi na faktuře. Účet se zadává pomocí pořadového čísla
ze seznamu bankovních účtů. Při zápisu nové faktury se číslo účtu automaticky přenese do záhlaví
faktury. V případě potřeby je možné jej kdykoliv později v záhlaví faktury změnit.
2-6-2009
Načítání ceníku ELIT. Do APSi je možné načítat ceník dalšího z významných dodavatelů na trhu –
firmy ELIT. Funkce se nabízí ve formuláři „Ceník“ po stisknutí tlačítka „Menu“. Před jejím použitím je
nutné zadat číslo dodavatele ELIT z adresáře do nastavení společných parametrů programu na
záložku „Dodavatelé“.
12-5-2009
Automatický tisk vyskladňovacího příkazu. Nová funkce programu umožňuje zároveň s tiskem
paragonu, faktury či výdejky vytisknout na jiné nastavené tiskárně (např. umístěné ve skladu) příkaz
k vyskladnění zboží.
Tento příkaz obsahuje pouze položky zboží (nikoliv služby) a je řazen podle čísla regálu. Na příkazu
není uvedeno zboží které bylo do paragonu či faktury převedeno z výdejky (dodacího listu).
Předpokládá se že již bylo vydáno při vystavení a tisku dodacího listu.
V nastavení lokálních parametrů naleznete na záložkách „faktury“,“paragony“ a „výdejky“ nový
parametr s názvem „Skladová tiskárna pro automatický tisk vyskladňovacího příkazu“. Pokud zde
nastavíte nějakou tiskárnu bude na ní zaslán tisk příkazu k vyskladnění automaticky zároveň
s tiskem příslušného dokladu.
11-5-2009
Prodej za nákupní ceny navýšené stanoveným procentem. Od verze APSi číslo 17 z 11.5.2009
lze pomocí programu prodávat i tímto způsobem. Procento navýšení ceny se stanovuje v definici slev
a zvláštních cen podobně jako se zde definují procentuální slevy z prodejních cen. Procenta slevy se
dosud vždy uváděla se záporným znaménkem.
Pokud byla sleva uvedena jako kladné číslo
docházelo k navýšení prodejní ceny.
Nyní lze v nastavení programu stanovit že pokud program nalezne slevu definovanou kladným
číslem stanoví prodejní cenu jako nákupní cenu (podle skladové karty) zvýšenou o stanovené
procento. Nastavení takového chování naleznete v „Nastavení společných parametrů“ na záložce
„Slevy“.
Upozornění pokud vaši zákazníci používají program APSi v režimu SQL–klient. V tomto režimu není
možné v dotazu na stav zboží na skladě dodavatele zobrazit přímo nákupní cenu zákazníka
stanovenou takovýmto způsobem (Nákupní cena + přirážka). V internetové databázi není totiž
nákupní cena uváděna z bezpečnostních důvodů.
7-5-2009
Tisk příjemky ve valutách. Z důvodu stále častějších nákupů ze zahraničí byla již před rokem
provedena úprava příjemek tak aby bylo možné zapisovat příjemku v jiné měně. Dnes byly
provedeny tyto další úpravy:
1. tisk příjemky – tisknou se kromě hodnot v korunách i hodnoty
v jiné měně
2. při zápisu druhu měny v záhlaví příjemky se načítá kurz z kurzovního lístku pokud je tento
vyplněn.
3. v tabulce příjemek se zobrazuje i součet příjemky v jiné měně.
6-5-2009
Tisk etiket s čárovým kódem a číslem regálu. V nastavení lokálních parametrů ne záložce „Tisk
štítků EAN“ naleznete dvě nové volby typu štítku které namísto ceny zboží uvádějí číslo regálu.
5-5-2009
Nový parametr pro paragony. V nastavení společných
parametrů na záložce „Paragony“
naleznete nový parametr s označením „Při změně zákazníka v paragonu změnit i dealera podle
adresáře“.
Při opravě paragonu zůstává běžně na paragonu ten dealer který byl do paragonu zapsán při jeho
vystavení. Dealer mohl být obsluhou záměrně uveden jiný než ten který je zákazníkovi určen podle
adresáře a proto se při změně zákazníka v paragonu nemění.
Komu toto chování nevyhovuje může si jej upravit novým parametrem.
4-5-2009
Počet dnů pro hlášení blížících se termínů reklamací. Dosud program upozorňoval na blížící se
termíny 30 dnů předem. Nyní naleznete v nastavení lokálních parametrů možnost nastavit tento
počet dnů libovolně v rozmezí 1-99.

3-5-2009
Půjčky zboží a doobjednání zásob podle podlimitních stavů. V položkách výdejek (v tabulce
zcela vpravo) naleznete možnost označit háčkem položku jako „zápůjčku“. Funkce „Doobjednání
zásob podle podlimitních stavů“ byla upravena tak že považuje zboží vydané a označené jako půjčka
stále za zboží na skladě. U půjček se totiž předpokládá že bude zboží vráceno zpět a proto by bylo
zbytečné jej nakupovat. Ve funkci „Doobjednání zásob podle podlimitních stavů“ je nový parametr
kterým lze tuto novou vlastnost zapnout či vypnout. Parametr se jmenuje „Zapůjčené zboží z výdejek
považovat za zboží na skladě“.
Důležitá poznámka ! Pokud dojde k vrácení zapůjčeného zboží může se tato situace v praxi řešit
dvěma způsoby.
1. Vymazáním výdejky nebo její položky. V tom případě není nutné dále cokoliv řešit.
2. Zápisem nové výdejky ve které bude uvedeno zapůjčené zboží mínusem. V takovém případě „JE
NUTNÉ“ takovou položku také označit jako půjčku aby v celkovém počtu nedocházelo k matematické
kumulaci půjček.

2-5-2009
Změna pole „faktura“ v příjemkách. Toto pole dříve dovolovalo zapsat pouze číselnou hodnotu.
Mnozí dodavatelé nerespektují normy a označují své faktury kombinací čísel, písmen i jiných znaků.
Nyní program APSi umožňuje zapisovat do pole faktura libovolné znaky. Pokud používáte toto pole
pouze pro zápis čísla faktury a pozdější vyhledání příjemky podle tohoto čísla, můžete do pole
zapisovat libovolné znaky. Pokud ale používáte toto pole pro souběžný zápis přijaté faktury do knihy
přijatých faktur (pomocí F5) doporučujeme zapisovat do tohoto pole pouze číslice. Z tohoto pole je
totiž vygenerován variabilní symbol pro zápis přijaté faktury a ten je později použit při vystavení
příkazu k úhradě. Podle bankovních norem smí variabilní symbol obsahovat pouze číslice.
1-5-2009
Úprava hledání v dokladech (F3). V souvislosti se změnou pole „objednávka“ v příjemkách bylo
nutné provést i změnu ve formuláři pro hledání. Zároveň byl tento formulář doplněn o funkci
vyhledání další položky se stejnou hodnotou. To je umožněno opětovným stiskem F3 nebo kliknutím
na tlačítko „Hledej další“.
Formulář hledání nyní umožňuje zlepšené vyhledávání v těchto formulářích: adresář, zakázky, oba
archivy faktur, přijaté i vydané faktury, nabídky, objednávky odběratelů i dodavatelů, paragony,
převodky, příjemky, reklamace, spotřeba a výdej.
30-4-2009
Změna pole „objednávka“ v příjemkách. Toto pole dříve dovolovalo zapsat pouze číselnou
hodnotu. Nyní lze zapisovat i písmena a jiné znaky.
29-4-2009
Tisk etiket s čárovým kódem EAN13 na tiskárnách typu Zebra. V nastavení lokálních
parametrů programu na záložce „Tisk štítků EAN a pokladní displej“ naleznete u volby „Druh štítku“
dva nové parametry pro tisk štítků na tiskárnách typu Zebra. Tyto tiskárny používají řídící jazyk
EPL2. K dispozici je tisk štítků o velikosti 50x30 mm.
( Pokud připojujete tiskárnu k počítači pomocí rozhraní RS232 je nutné použít propojovací kabel
zapojený podle dokumentace k tiskárně. Tento kabel má přímé propojení konektorů tj. 1-1,2-2,33,4-4 atd. Žádné žíly nejsou překříženy)
27-4-2009
Text v záhlaví výdejky (dodacího listu). Do záhlaví výdejky byl přidán nekonečný text se stejnou
funkčností jako ve fakturách. Tento text se tiskne ve standardní výdejce mezi záhlavím a položkami.
26-4-2009
Vyúčtování výdejky (výdejek) fakturou – lze vybrat již existující fakturu do které budou
položky převedeny. Na formuláři vyúčtování výdejky lze nyní kliknout do pole „Doklad“ a zde uvést
číslo faktury do které mají být položky výdejky převedeny (vyúčtovány). Můžete také použít F9 pro
výběr konkrétní faktury z knihy faktur. Pokud zadáte číslo existující faktury budou do ní položky
převedeny pouze v případě že faktura není zaúčtována nebo uzamčena. Pokud zadáte číslo
neexistující faktury, bude tato nově vytvořena.
25-4-2009
Přehled závazků nebo pohledávek v členění do 14,30,60,90 a nad 90 dnů. V přehledu
nezaplacených faktur bylo dosud možné sestavit přehled závazků v členění do 30,90,365 a nad 365
dnů. Nyní je k dispozici zároveň i nové členění 14,30,60,90 a nad 90 dnů včetně možnosti tisku.
24-4-2009
V APSi byla vytvořena podpora pro export dat do účetnictví Ekosoft. Exportovány jsou přijaté
a vystavené faktury. Funkci pro export naleznete v menu „Servis“.
23-4-2009

Automatizované načítání dodacích listů AUTOBENEX. Do položek příjemek byla přidána
možnost načíst do příjemky dodací list Autobenexu ze souboru typu csv.
22-4-2009
Načítání ceníku AUTOBENEX. Do APSi je možné načítat ceník dalšího z významných dodavatelů
na trhu – firmy AUTOBENEX. Funkce se nabízí ve formuláři „Ceník“ po stisknutí tlačítka „Menu“
21-4-2009
Automatické odeslání objednávky AUTOBENEX. Ve formuláři „Potřeba nákupu / položky“ lze
vložit položky objednávky pro firmu Autobenex přes schránku do objednávky na webových stránkách
Autobenexu. Za účelem zahájení elektronické komunikace s touto firmou byl do nastavení společných
parametrů na záložku „dodavatelé“ přidán parametr „Autobenex je dodavatel číslo..“ Zde je nutné
vyplnit číslo které má dodavatel Autobenex v adresáři APSi.
20-4-2009
Tisk rozdělení zboží z příjemky. V příjemkách naleznete nové funkční tlačítko pro tisk rozdělení
zboží z příjemky mezi objednávky zákazníků a sklad. Tato tisková sestava uvádí správné údaje
ihned po zápisu příjemky. Pozdější tisk již nemusí odpovídat skutečnosti.
17-4-2009
Hypertextové vyhledávání v objednávkách zákazníků. Nová
hypertextem v polích firma, objednávka zákazníka, příjemce a poznámka.

funkce

(F4)

vyhledává

16-4-2009
Ve skladu lze u zboží zobrazit počet kusů objednaných u dodavatele a dosud nepřijatých
na sklad. Funkce je řešena jako nová volba pro oba uživatelsky volitelné sloupce skladu.
15-4-2009
Hlášení termínů dokončení zakázek při startu programu. V nastavení lokálních parametrů na
záložce „Zakázky“ naleznete nový parametr „Kolik dnů předem upozornit na termíny dokončení“.
Vyplníte li zde počet dnů bude program při startu kontrolovat zda se neblíží nebo již nejsou prošlé
termíny dokončení zakázek. Kontrolovány jsou pouze zakázky s vyplněným datem dokončení. Za
nedokončenou zakázku je považována ta která nemá vyplněn datum „opraveno“.
14-4-2009
Upraveny funkce pro hromadnou úpravu údajů ve skladu a v ceníku. Obě funkce dosud
neumožňovaly provést vymazání údajů ve vybraných polích. Tato vlastnost byla doplněna. Pokud
v textových polích uvedete znak „-“ a v číselných polích hodnotu -1 bude obsah těchto polí vymazán.
Hromadná úprav údajů v ceníku nyní také dovoluje úpravu více hodnot najednou což dříve nebylo
možné.
6-4-2009
Upraven přehled "Vyhodnocení obratů - nákup" Na kartu s předvolbami byla přidána možnost
nastavení zda jako dodavatel bude do přehledu načítán dodavatel ze skladové karty nebo z příjemek
kde se vyskytují v dokladech i alternativní dodavatelé. Sumář za skupiny i sumář za zboží pak byl
doplněn o sloupec "dodavatel" takže v obou sumářích lze sledovat poměr nákupů od různých
dodavatelů.
28-3-2009
V účetních knihách naleznete novou funkci - součty za předkontace.
26-3-2009
Opraven kalendář - nezobrazoval se poslední den roku.
25-3-2009
V knize vzájemných zápočtů byla přidána možnost vytisknout potvrzení o vzájemném zápočtu pro
obchodního partnera.
20-3-2009
Opraveno zobrazení surovin v definici výrobků.
19-3-2009
Změny a doplnění přehledu sledovaných akcí. Na skladovou kartu bylo přidáno tlačítko
"sledované akce tohoto zboží". Pomocí tohoto tlačítka mohou oprávněné osoby zobrazit sledované
akce týkající se pouze příslušného zboží. Tento přehled zobrazí pouze akce časově provedené až po
instalaci této verze programu.
Stejné tlačítko bylo přidáno do seznamu dealerů a lze jím zobrazit sledované akce které provedl
příslušný pracovník. Toto zobrazení již není časově závislé a zobrazuje správně sledované akce
provedené historicky i před instalací této verze programu.
18-3-2009

Tisk pohybů skladové karty. Na formuláři zobrazení pohybů skladové karty nově naleznete tlačítko
pro tisk zobrazených pohybů.
17-3-2009
Tisk skladových zásob bez prodeje nebo bez pohybů. I když bylo dosud možné sledovat v
programu APSi prodejnost a efektivitu prodeje zboží pomocí několika sofistikovaných přehledových
funkcí, chyběl jednoduchý a rychlý přehled zboží které je skladem a přitom se v průběhu roku
neprodalo nebo nemělo ani žádný pohyb (ani příjem nebo převod mezi firemními sklady). Tento
přehled je nyní možné získat ve skladu zboží - F6 (součet) nebo F7 (součet a tisk) kde mezi
parametry naleznete oba nové přehledy. Skladem a bez prodeje tento rok i skladem a bez pohybů
tento rok. Upozornění - oba přehledy uvádějí pouze zboží u kterého je množství na skladě větší než
0.
16-3-2009
Tisk volitelných poznámek ke zboží. Ke každé skladové kartě lze nyní přiřadit až dvě poznámky
které se vytisknou se zbožím ve výdejce, faktuře a na paragonu A4. Za tímto účelem byl do
programu přidán nová seznam poznámek který naleznete v menu "Seznamy - Poznámky ke zboží pro
tisk na doklady" Číselné kódy poznámek pak lze zapsat ve skladových kartách na záložce "Ostatní
údaje" Kódy lze také hromadně přiřadit ke kartám nově upravenou funkcí pro hromadný zápis údajů
do skladových karet.
11-3-2009
Vícenásobné spuštění programu APSi je umožněno spuštění programu s parametrem VICE. Nelze
spouštět více instancí stejného programu ale lze spustit zároveň například APSi aktuálního roku
a APSi předchozího roku.
8-3-2009
Uzávěrkové operace účetnictví - přepočet pohledávek a závazků kurzem platným k 31.12.
Tento přepočet lze provést nově přidanou funkcí kterou naleznete v menu Servis - záložka Účetnictví
- Přepočet závazků a pohledávek novým kurzem.
Použití :
1. Pokud účtujete v soustavě podvojného účetnictví založte pro účely přepočtu zvláštní knihu VÚD.
2. Spusťte funkci pro přepočet.
Po spuštění se zobrazí formulář na kterém bude v levé části zobrazena tabulka se všemi
druhy měn které jste použili v knihách faktur. Ke každé měně zapište kurz platný k 31.12., dále
Pokud účtujete v soustavě podvojného účetnictví zadejte účty kursových ztrát a zisku. Dále zadejte
číslo knihy VÚD kterou jste založili pro účely přepočtu a datum 31.12. příslušného roku.
3. Klikněte na tlačítko "Provést přepočet" Funkce provede přepočet knih faktur novým kursem vytvoří
vnitřní účetní doklad o přepočtu který zaúčtujte.
Tím je přepočet dokončen.

3-3-2009
Zakládání nových skladových karet pomocí F5 při načítání příjemek ze souborů zaslaných
dodavatelem. Tato funkce bylo upravena tak že na nově zakládanou skladovou kartu zapíše i
prodejní MO cenu pokud je dodavatelem uváděna.

26-2-2009
Skrývání nákupních cen. V tabulce uživatelů programu naleznete nový sloupec s volitelným
parametrem "zobrazit NC". Tato volba umožňuje nastavit zobrazení (skrývání) nákupní ceny zboží
na skladové kartě v závislosti na přihlášeném uživateli programu.

25-2-2009
Bodová akce. Byla upravena bodová akce a doplněna o nové možnosti definice. Nyní lze přiznávat
zákazníkům body za prodej zboží nejenom podle prodaného množství ale i podle ceny (hodnoty)
zboží. Dále je možné pro nastavení akce použít i skupiny a podskupiny zboží APSi. Ostatní funkce
spojené s bodovou akcí (tisk dosažených bodů zákazníka na daňové doklady, vyhodnocení akce podle
bodových skupin atd.) zůstávají nezměněny.

22-2-2009
Automatický zápis čísla střediska do dokladů. Do seznamu dokladů obchodu bylo přidáno
středisko. Pokud jej zde vyplníte, bude se automaticky zapisovat do všech nově přidávaných
dokladů.

20-2-2009

Tisk pokladního dokladu včetně zaúčtování. Na pokladním dokladu lze tisknout i informace o
zaúčtování. Pokud si přejete takto upravený pokladní doklad používat kontaktujte svého dodavatele
programu.

18-2-2009
Tisk bankovních výpisů. V bankovních výpisech lze vytisknout tlačítkem F7 opis položek na
bankovním výpisu včetně informací o zaúčtování.

12-2-2009
Faktury za hotové. V nastavení společných parametrů na záložce Faktury naleznete nový přepínač
s názvem "Faktury s formou úhrady H považovat za zaplacené". Zapnete - li tuto volbu bude se u
těchto faktur zobrazovat prázdné pole ve sloupci "nedoplatek" a nebudou figurovat v přehledu
nezaplacených faktur.
11-2-2009
Zisk za výdejku. Na formuláři výdejek bylo vytvořeno tlačítko pro rychlé zjištění zisku za výdejku.
Toto tlačítko je samozřejmě bezpečnostní. Dovoluje tedy definovat právo přístupu jednotlivých
uživatelů k této funkci.
11-2-2009
Nová tisková sestava skladu. Nastane-li potřeba vytisknout stav zásob skladu pouze za některé
vybrané skupiny zboží, můžete nyní použít volbu "seznam zboží podle označených skupin" která byla
přidána to výběru voleb tiskové sestavy skladu ( sklad - F7 ). Skupiny zboží předen označte v
seznamu skupin háčkem. Vámi zvolené seřazení položek (podle názvu, čísla, dodavatele apod.) bude
platné v rámci každé vytisknuté skupiny.
10-2-2009
Údaj "W_SEKCE" pro internetový obchod byl rozšířen na 10 znaků. Tento údaj definuje
strukturu stromečkového menu v internetovém obchodě. Předpokládá se použití pěti dvoumístných
hodnot , tedy maximálně 5 úrovní stromu a až 99 položek v každé úrovni stromu.
8-2-2009
Skladová karta - změny. Všechny údaje ze záložky "Internetový obchod" na skladové kartě byly
interně uloženy do jiné tabulky. Nastavení těchto údajů je nyní platné pro skladové karty stejného
čísla na všech evidovaných skladech.
6-2-2009
Odstranění hodnot "body" a "bodová skupina" ze skladových karet a ceníku dodavatelů.
Tyto hodnoty se již několik let nepoužívají. Bodová akce se nově již definuje jiným způsobem. Body a
bodová skupina byly dále odstraněny z funkcí pro export a import skladu nebo ceníku pomocí
externího souboru a dále z funkcí pro hromadnou úpravu údajů na skladových kartách a v ceníku.
10-1-2009
Tisk účetních košilek
"účtuj hromadně"

byl doplněn do přijatých a vystavených faktur. Tisk lze spustit tlačítkem

08-1-2009
Seznam textů byl doplněn o možnost přidat k textu číslo a podle tohoto čísla text vyhledávat.

