Změny a nové funkce programu APSi za rok 2013
19-12-2013
Změna zákazníka v objednávce a přecenění objednávky. Od počátku APSi se v objednávkách zákazníků
při změně čísla zákazníka v hlavičce objednávky nikdy neměnily žádné další údaje. Tedy ičo, dič, adresa, trasa
ani zákaznické ceny zboží. Protože většina objednávek přichází z eshopu, byly informace v objednávce
považovány za neměnné. Na žádost mnoha uživatelů APSi bylo nyní toto chování změněno, takže se
objednávka při editaci zákazníka chová podobně jako jiné doklady v APSi. Dojde k automatické změně adresy a
nabídne se případné přecenění objednávky na ceny nového zákazníka. Pouze pokud byla objednávka zaslána
z eshopu, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn a následně změna umožněna.
13-12-2013
Hledání dokladu pomocí čárového kódu dokladu ve výdejkách. Pokud je na výdejce (dodacím listu)
vytisknut čárový kód, lze tento doklad vyhledat pomocí čtečky čárového kódu. Pro toto hledání naleznete ve
formuláři výdejek nové tlačítko se symbolem dalekohledu a s nápisem EAN.
13-12-2013
Přímý tisk příkazu k vyskladnění při zpracování objednávek. Ve formuláři pro vyúčtování objednávek
byla přidána dvě nová tlačítka.
1. Tlačítko se symbolem tiskárny a nápisem PS. Potvrdíte-li vyúčtování tímto tlačítkem, bude objednávka
vyúčtována do zvoleného dokladu (výdejka, faktura …) s automatickým tiskem příkazu k vyskladnění.
2. Tlačítko se symbolem tiskárny a nápisem PS + OK. Potvrdíte-li vyúčtování tímto tlačítkem, bude
objednávka vyúčtována do zvoleného dokladu (výdejka, faktura …) s tiskem příslušného dokladu +
automatickým tiskem příkazu k vyskladnění.

13-12-2013
Do převodek byl přidán tisk příkazu k vyskladnění.
13-12-2013
Kontrolní okno při vyúčtování objednávek bylo deaktivováno. Význam kontrolního okna spočívá v tom,
že ukáže, jak bude vypadat výsledný doklad včetně automaticky přidávaného dopravného a umožní obsluze
potvrdit nebo zastavit vyúčtování. Zároveň ale přináší nutnost jednoho dalšího kliknutí navíc. Protože toto
kliknutí některé zákazníky obtěžovalo, byl přidán další parametr do nastavení programu pro možnost aktivace či
deaktivace této funkce. Parametr naleznete ve společných parametrech 2 na záložce „objednávky 2“.
13-12-2013
Kontrolní okno při vyúčtování výdejek bylo deaktivováno. Význam kontrolního okna spočívá v tom, že
ukáže, jak bude vypadat výsledný doklad včetně automaticky přidávaného dopravného a umožní obsluze
potvrdit nebo zastavit vyúčtování. Zároveň ale přináší nutnost jednoho dalšího kliknutí navíc. Protože toto
kliknutí některé zákazníky obtěžovalo, byl přidán další parametr do nastavení programu pro možnost aktivace či
deaktivace této funkce. Parametr naleznete ve společných parametrech 2 na záložce „výdejky“.
28-11-2013
Načítání výpisů ze souboru gpc banky FIO. Do programu byla přidána podpora pro el. komunikaci s touto
bankou.
26-11-2013
Načítání výpisů ze souboru gpc banky PRIMA-Slovensko. Do programu byla přidána podpora pro el.
komunikaci s touto bankou.
11-11-2013
Opravena chyba v nových objednávkách. Pokud se účtovala položka objednávky u které bylo rezervované
množství menší než objednané, vyúčtovalo se správně pouze rezervované množství ale zbytek v objednávce
nezůstal.
11-11-2013
Opravena chyba ve výpočtu ceny s dph při editaci položek ceníku.
Chyba se projevovala pouze při zapnutém parametru „zaokrouhlovat na kartách ceny s dph“.
6-11-2013
Výběr typu driveru pro připojení k MySQL. Počínaje verzí 40 se začal používat pro připojení k databázi SQL
novější typ driveru s označením „MySQL ODBC 5.2 ANSI Driver“. Před touto změnou byl používán typ „MySQL
ODBC 3.51 Driver“.
Protože u některých počítačů nastává problém při používání nového driveru, byla do nastavení APSi přidána
volba jaký driver použít. Přepínač naleznete v nastavení lokálních parametrů na záložce „Cesty k souborům“
pod známým zatrhávacím políčkem „SQL ONLINE“.

Po přepnutí driveru je nutné vypnout APSi a opět jej spustit.
6-11-2013
Načítání nových údajů obecným ceníkem. Pomocí obecného ceníku lze nyní načítat hodnoty: nekmenová
karta TecDoc, status zboží a minimální (párový) prodej.
5-11-2013
Automatická změna společných údajů mezi skladem a ceníkem. Pokud dojde k ruční opravě údajů které
jsou společné pro sklad i ceník (převodní číslo, skupina, podskupina apod. ) ve skladu, jsou tyto údaje
automaticky přeneseny do ceníku a naopak.
Pro cenotvorné údaje, které mají vliv na výpočet koncové ceny zákazníka (prodejní cena, sazba dph, skupina,
podskupina a rabatová skupina), platí toto pravidlo:
Při změně těchto údajů ve skladu se do ceníku přenesou vždy.
Při změně těchto údajů v ceníku budou do skladu přeneseny pouze tehdy, pokud je to povoleno v nastavení
společných parametrů programu 2, záložka „sklad2“, parametr „Při ruční změně cenotvorných údajů v ceníku se
budou tyto údaje automaticky přenášet také do skladu“.
1-11-2013
POZOR !
VÝZNAMNÁ ZMĚNA !
INSTALUJTE POUZE ZA ASISTENCE VAŠEHO DISTRIBUTORA APSi
Nové objednávky zákazníků v APSi + nová verze SQL 2.5. Počínaje dnem 1.11.2013 je uvolněna nová
verze APSi s významnými změnami objednávek zákazníků.
Popis všech změn není možné obsáhnout v tomto dokumentu.
Před instalací doporučujeme školení uživatelů týkající se uvedené problematiky. Školení je možné objednat u
Vašeho dodavatele APSi.

30-10-2013
Úprava formuláře automatu rabatových skupin. Ve formuláři se zobrazuje plné označení skupiny nebo
podskupiny zboží.
4-6-2013
Úprava funkce pro výmaz skladových karet bez pohybů. V programu manager APSi ve „funkcích“
naleznete tlačítko pro „Výmaz skladových karet bez pohybu“. Tato funkce dosud kontrolovala, zda skladová
karta, kterou jste označili pro smazání, nevykazuje nějaké pohyby v aktuálním roce. Pokud ano, karta nebyla
vymazána. Nyní byla tato funkce rozšířena o možnost kontroly pohybů karty i v „archivu pohybů předchozích
let“. Na metodu kontroly se je dotázána obsluha při spuštění této funkce.
1-6-2013
Text pro účtování dopravného. V nastavení společných parametrů 2 na záložce „Dopravné“ naleznete
možnost zadání textu, který bude programem APSi použit při automatickém účtování dopravného.
31-5-2013
Skupiny skladů eshopu. Pro možnost nastavení jaké sklady zobrazit jednotlivým zákazníkům v eshopu je nyní
možné vytvářet skupiny skladů. Skupiny skladů vytvoříte v APSi - menu „Seznamy->Skupiny skladů eshopu“.
Zde zapíšete jednotlivé skupiny a každé skupině přiřadíte sklady. V adresáři pak můžete zákazníkům přidělit
skupiny skladů. Toto nastavení naleznete při editaci údajů zákazníka na záložce „Obchodní podmínky“.
27-5-2013
Prioritní dodavatel. Do tabulky dodavatelů zboží na skladové kartě a v ceníku zboží byl přidán nový sloupec s
nadpisem „PD“ a zaškrtávacím políčkem. Ten umožňuje označit jednoho z dodavatelů jako prioritního. Tento
dodavatel je pak vždy programem APSi vyhodnocován (nabízen) jako nejvýhodnější dodavatel zboží bez ohledu
na údaje pořadí nebo pořadí dne.
12-5-2013
Převod nabídky do objednávky nebo zakázky. Do formuláře nabídek byla přidána možnost převést nabídku
do objednávky nebo zakázky. Při převodu do objednávky je vždy vytvořena nová objednávka. Při převodu do
zakázky je nutné nejprve zakázku vytvořit. Převod je možné uskutečnit pouze do existující zakázky.
7-5-2013
Změna v identifikaci zákazníka při přihlašování do eshopu. Do APSi byla přidán nový údaj „login
zákazníka pro eshop“. Naleznete jej při editaci údajů v adresáři na záložce Obchodní podmínky. Tento údaj
bude nově sloužit pro identifikaci přihlášeného zákazníka do eshopu Nextis.
6-5-2013
Změna mazání záznamů v adresáři APSi v režimu ONLINE. Pokud je zapnut režim adresáře ONLINE (při
používání eshopu nebo pro synchronizaci dat mezi pobočkami firmy, není vymazaný záznam z adresáře
odstraněn. Je pouze označen jako „neaktivní“. Do aktivního stavu jej lze navrátit pomocí klávesy DEL.

25-4-2013
Nové účtování dopravného v APSi. V programu byla zcela přepracována logika nastavení a účtování
dopravného. Pro splnění tohoto úkolu bylo vytvořeno několik nových tabulek a nastavení obecného charakteru
(platné pro všechny zákazníka), ale také nastavení specifických hodnot pro jednotlivé zákazníky.
1. Byla vytvořena nová tabulka definující různé druhy doprav (osobní odběr, firemní rozvoz, PPL, pošta ….)
Tabulku naleznete v menu Seznamy – Druhy dopravy. Krom vlastního popisu dopravy lze zároveň zvolit, zda
bude doprava zobrazována v eshopu v nabídce doprav u objednávky.
2. V adresáři, na záložce dopravy lze u každého zákazníka nastavit, jaké dopravy může zákazník využívat.
V eShopu bude mít zákazník možnost zvolit k objednávce pouze vybrané druhy doprav.
Dále je možní v adresáři zvolit, jednu z doprav jako předvolenou dopravu zákazníka.
3. Pro každý druh dopravy je možné nastavit cenu dopravného a to v závislosti k celkové ceně dodávky.
Cenu dopravného je možné definovat jak obecně s platností pro všechny zákazníky, tak specificky pro
jednotlivé zákazníky. Obecné dopravné lze definovat v nastavení společných parametrů na nově vytvořené
záložce s nadpisem „dopravné“. Specifické dopravné pro zákazníka lze definovat v adresáři, v editačním
formuláři na nově vytvořené záložce s nadpisem „doprava“.
Dopravné může být vkládáno do faktury, paragonu nebo dodacího listu a to operátorem (pomocí stisku
CTRL+D), nebo automaticky při vytváření dokladu převodem položek z objednávky nebo z výdejky.
Okamžik kdy bude dopravné programem APSi automaticky účtováno je nutné nastavit. Toto nastavení
naleznete na nově vytvořené záložce s nadpisem „dopravné“ ve společných parametrech 2.
a) Vkládání dopravného operátorem: Operátor může vkládá dopravné do dokladů, které dopravné neobsahují
ručně. Provede to v položkách dokladu stisknutím CTRL+D. Pokud doklad v záhlaví nemá určen typ dopravy,
program vyvolá dotaz a umožni operátorovi vybrat dopravu. Teprve na základě určení dopravy dojde
k vyhledání příslušné částky dopravného a vložení do dokladu.
b) Automatické vkládání dopravného: Program může automaticky vložit dopravné do faktury, paragonu nebo
výdejky, pokud tyto doklady sám vytváří při převodu objednávek (do faktur, paragonů a výdejek), nebo při
převodu výdejek (do faktur či paragonů). Předem je nutné nastavit příslušné parametry v nastavení společných
parametrů programu 2 – záložka „Dopravy“.
Pro stanovení výše dopravného je nezbytné určit správně druh dopravy pro vznikající doklad. V praxi může
vzniknout situace, kdy vstupní údaje o druhu dopravy jsou nejednotné. Obsluha je na tuto skutečnost
upozorněna a musí vybrat, jaká doprava se použije.
Příklad takové situace: provádí se vyúčtování dvou výdejek do jedné faktury. Program je nastaven tak, že má
automaticky přidat do faktury dopravné. Zákazník má v adresáři nastavenu předvolenu dopravu „ROZVOZ“. Na
první výdejce, kterou účtujeme je v záhlaví stanovena doprava „PPL“, na druhé „ČESKÁ POŠTA“.
V takovém případě nemůže program sám určit, kterou dopravu použije pro vytvářenou fakturu. Dopravu tedy
musí určit operátor, a to ještě před tím, než fakturu vytvoří. Dopravu určí tak, že na formuláři pro vyúčtování
výdejek nastaví dopravu pomocí rozbalovacího seznamu doprav. Pokud dopravu nevybere, systém mu nepovolí
fakturu vystavit. Leda že by zaškrtl políčko „neúčtovat dopravné“.
Pokud nenastane při vyúčtování výdejek takový souběh různých doprav, je druh dopravy určen automaticky
programem. Operátor má dále možnost dopravu změnit. Při automatickém určení dopravy platí tato pravidla:
Pokud není určena žádná doprava v záhlaví účtovaných výdejek, použije se předvolená doprava zákazníka
podle adresáře.
Pokud je doprava určena v záhlaví účtovaných výdejek, nebo jen na některé z nich a tato doprava je pouze
jednoho druhu, bude použita tato doprava a dostane přednost před předvolenou dopravou z adresáře.
Pokud jsou účtované výdejky označeny více druhy doprav, program nevybere žádnou z nich ani předvolenou
dopravu z adresáře. Dopravu musí určit operátor.

Kde všude naleznete nové prvky týkající se nového způsobu účtování dopravného:
Nastavení parametrů APSi v manageru – záložka 1 – Výdejky účtovat starší funkcí (musí být vypnuto!)
Nastavení společných parametrů programu 2 – záložka „Dopravy“.
Seznamy - Adresář - editační formulář – záložka „Doprava“
Seznamy - Druhy dopravy
Formulář vyúčtování výdejek (převod výdejek d do faktury nebo paragonu)
Záhlaví výdejky, faktury a paragonu.

25-3-2013
Hromadné zasílání emailu vybraným zákazníkům z adresáře. V adresáři naleznete nové tlačítko
s nadpisem „hromadný email“. Pomocí této nové funkce můžete zaslat email všem, nebo pouze označeným
partnerům z adresáře. Email bude zaslán tehdy, pokud je zákazník aktivní a má zapsánu emailovou adresu.
Pokud má zákazník zapsáno více emailových adres, bude zpráva zaslána na adresu uvedenou na prvním místě.

Informace o úspěšném zaslání emailu se automaticky zapíše do karty zákazníka. Na závěr odeslání je možné
vytisknout seznam firem, kterým byl email zaslán úspěšně i seznam neúspěšných odeslání.
14-3-2013
Nové vzory tisku standardní faktury a paragonu. Na fakturách a paragonech APSi byla provedena úprava
tisku sumáře dph na konci faktury. Nyní jsou uvedeny jednotlivě sumy za všechny sazby dph které byly ve
faktuře použity. Nový sumář automaticky upravuje svou velikost podle počtu uvedených sazeb. Z toho důvody
byl přesunut tisk razítka, podpisu a textů uváděných na konec faktury. Cílem úprav bylo minimalizovat velikost
celého zápatí faktury tak, aby nedocházelo tak často k odstránkování a tisku zápatí na další stránku.
4-3-2013
Nový formulář přiznání k dph – vzor 18. byl přidán do programu.
1-2-2013
Spouštění modulu vrácenky zboží dodavatelům bylo zabezpečeno s možností nastavit přístupová
oprávnění. Nastavení provedete stejně jako u všech ostatních bezpečnostních tlačítek.
1-2-2013
Volba vzhledu paragonu A4 a dodacího listu v závislosti na zákazníkovi. Stejně jako u vystavených
faktur, lze nyní zvolit i u paragonů a dodacích listů pro každého zákazníka jiný vzhled dokladu. Pro informace o
nastavení a přípravě sestav požádejte svého správce programu APSi.
28-1-2013
Nový formulář pro zadávání slev skupiny a podskupiny zboží, rabatové skupiny a dodavatelské
slevy. Dosud bylo v programu APSi celkem 10 různých formulářů pro zadání až pěti typů slev zákazníka. Pokud
operátor potřeboval zjistit, jaké slevy jsou nastaveny, případně toto nastavení upravit, musel postupně projít
všech 10 formulářů. Některé formuláře obsahovaly tabulky s mnoha záznamy a v nich bylo nutné údaje
konkrétního zákazníka obtížně vyhledávat.
Pokud uživatel provozoval k APSi také eShop, musel navíc po každé změně slev provést odeslání všech slev na
server SQL. Tato operace v některých případech trvala dlouho a v praxi se na ni často zapomínalo.
APSi nyní přináší úplnou změnu v přístupu k zadání těchto slev. Kompletní přehled o všech slevách skupin
zboží, podskupin zboží, rabatových skupin nebo slev na dodavatele se provádí v novém přehledném formuláři.
Ten je rozdělen na dvě sekce. V levé části se zobrazují slevy vázané na konkrétního zákazníka, v pravé pak na
skupinu zákazníků. Navíc vše přímo (online) propojeno s případným eShopem, takže každá provedená změna
se okamžitě promítá i do eShopu. Pokud zadáváte slevy pomocí nového formuláře, odpadá nutnost hromadného
odesílání slev na SQL.
Nový formulář spustíte celkem ze 4 míst programu.
Zadání slevy na konkrétní skupinu zboží – otevřete „Seznamy->Skupiny zboží“, vyberte konkrétní skupinu a
klikněte na nové tlačítko „slevy“ (modře podbarvené)
Zadání slevy na konkrétní podskupinu zboží – otevřete „Seznamy->Podskupiny zboží“, vyberte konkrétní
podskupinu a klikněte na nové tlačítko „slevy“ (modře podbarvené)
Zadání slevy na rabatovou skupinu zboží – otevřete „Seznamy->Slevy a zvláštní ceny – definice-> skupina
zákazníků – rabatová skupina - tabulka“, vyberte konkrétní rabatovou skupinu a klikněte na nové tlačítko
„slevy“ (modře podbarvené)
!! pozor !! – pokud si přejete používat tento nový způsob zadávání slev na rabatové skupiny, je nutné vypnout
používání slev podle rabatové tabulky v nastavení parametrů v manageru->nastavení parametrů APSi>záložka 2->Pro kolik skupin zákazníků bude použita tabulka rabatových skupin->zadejte číslo -1.
Vlastní rabatová tabulka v APSi tak již nebude sloužit pro zadávání slev ale pouze jako „seznam“ rabatových
skupin pro výběr rabatové skupiny ke které si přejete definovat slevy.
Zadání slevy na dodavatele – otevřete „Seznamy->Adresář“, vyberte konkrétní dodavatele a klikněte na nové
tlačítko „slevy“ (modře podbarvené).
10-1-2013
Vytváření ceníků pro zákazníky v elektronické podobě. Nastane-li potřeba vytvářet elektronické ceníky
pro zákazníky (soubory txt,csv nebo xml), má pro Vás APSi připraveno řešení. V generátoru souborů je možné
nastavit různé parametry a připravit tak soubor pro každého ze zákazníků jinak, přesně podle jeho požadavků.
Pro bližší informace se obracejte na svého dodavatele APSi.

