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Upgrade 9/2011 - popis úprav
Novinky společné všem modulům
Elektronický podpis PDF souborů
Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF soubory (při používání
nástrojů exportu do PDF “Interními prostředky” a “S využitím postcriptové tiskárny”) elektronickým podpisem.
Insolvenční rejstřík
Novou akcí v adresáři firem lze ověřit, zda je daná firma uvedena v insolvenčním rejstříku.
Vzdálená podpora
Vzdálená podpora systému Entry je přístupná v menu Nástroje ve všech modulech Entry.
Update databáze
Při provádění Update databáze již nejsou jednotlivé formuláře, zobrazující průběh update, aktivovány v popředí plochy, takže
“neruší” při provádění jiných aplikací.
Tvorba PDF
Při tvorbě PDF souborů se v případě provozu na Terminálovém serveru ukládají informace o používané složce pro tvorbu PDF
souborů zvlášť dle systémových Windows uživatelů.
Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Přehled firem
V adresáři firem je nově k dispozici formulář Přehled firem, rychle spustitelný z panelu nástrojů a navíc obsahující filtrační edity,
díky nimž lze seznam firem rychle odfiltrovat dle základních údajů adresáře (Název, Město, IČ, DIČ)
Tvorba PDF
K dosavadním dvěma způsobům exportu do PDF, tj. interními prostředky nebo s využitím postcriptové tiskárny přibyl třetí možný
způsob, tj. externími prostředky, kdy po nastavení tohoto způsobu a volbě externí PDF tiskárny, lze využívat externího programu
pro tvorbu PDF souborů, typicky např. PDFCreator (výhoda těchto externích prostředků spočívá např. v možnosti spojování více
tisků do jednoho výsledného PDF souboru nebo v možnosti připojení elektronického podpisu).

Modul Účetnictví
Pokladní doklady
Při pořizování výdejových pokladních
dokladů lze nově použít Typ nákupu
“R = Tuzemské reverse charge”, po jehož
volbě jsou uživateli nabídnuty nákupní kódy
tuzemského reverse charge (současně se
nabízí i standardní nákupní kódy pro možnost
pořízení kombinovaného dokladu)
Pokladní doklady
V aktualizaci pokladních dokladů přibyla
možnost editace nových údajů Úvodní a
Závěrečný text na samostatných nových
záložkách a možnost tisku těchto údajů ve
stávajících tiskových formulářích (hodí se
např. na příjmovém dokladu pro informaci o
plnění v režimu tuzemského reverse charge).
Tuzemské reverse charge
Pro usnadnění a zautomatizování tvorby
Evidence tuzemského reverse charge z pohle
du dodavatele přibyl v katalogu položek nový
údaj “Kód reverse charge”, který je při vlastní tvorbě Evidence doplňován do záznamů vzniklých v aktualizaci faktur na řádcích
typu “Zásoba” a “Služba”.
Tuzemské reverse charge
Pro usnadnění a zautomatizování tvorby Evidence tuzemského reverse charge z pohledu odběratele vznikla v aktualizaci
závazků zcela nová operace “Rozpis reverse charge”, pomocí které lze zapsat rozpis plnění daného závazku se všemi potřebnými
údaji (kód, částka, množství), jenž je následně použit při vlastní tvorbě Evidence.
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Tuzemské reverse charge
Při tvorbě „Evidence reverse charge tuzemsko“ jsou při načítání záznamů prováděny kontroly obsahu záznamů vůči účetním
záznamům v účetním deníku a není-li rozpis některého dokladu v pořádku, je o tom uživatel upozorněn na záložce “Výpočet”.
XML soubory přiznání
Při tvorbě XML souborů (Přiznání k Dph, Evidence tuzemského reverse charge a Souhrnné hlášení) se provádí kontrola obsahu PSČ
a v případě výskytu mezery ji program automaticky z PSČ ořezává (jedná se o reakci na změnu aplikace daňového portálu).
Období odpočtu DPH
Nový výstup “Zdaňovací období neodpovídá DUZP” přehledným způsobem zobrazuje po účtech Dph jednotlivá plnění, u kterých
se zdaňovací období Dph liší od období, do kterého spadá DUZP dokladu (na straně prodeje se typicky jedná o dobropisy
potvrzené v následujících měsících, na straně nákupu o závazky, jejichž datum doručení je v následujícím období po DUZP) a
sestava zároveň zobrazuje i kontrolní součet, který by se měl shodovat se zůstatkem účtů Dph v hlavní knize ke konci zdaňovacího
období po zaúčtování předpisu Dph.
Bankovní kniha
V menu Tiskové výstupy přibyl nový výstup “Bankovní kniha”, který obdobným způsobem jako “Pokladní kniha” zobrazuje pro
konkrétní bankovní účet za zadané období sestavu s uvedenými příjmy, výdaji a zůstatky, a to buď za každý pohyb, nebo za
každý doklad.
Komunikace s Oberbank
Při zapnuté licenci doplňkového modulu “Komunikace s Oberbank” je k dispozici možnost zasílání příkazů a zpracování výpisů
Oberbank.
Komunikace s Fio bankou - při zapnuté licenci doplňkového modulu “Komunikace s Fio bankou” je k dispozici možnost zasílání
příkazů a zpracování výpisů Fio banky.
Bankovní výpisy
V aktualizaci bankovních výpisů lze provádět opakovaně kopírování řádků téhož souboru výpisu z banky, a to buď do původního
bankovního výpisu při jeho opravě, nebo do dalšího bankovního výpisu při jeho přidávání.
Upomínky
Detailní či hromadný tisk upomínek umožňuje zvolit tzv. “Výchozí výstup”, který automaticky vyvolá tisk upomínky či její
odeslání e-mailem v závislosti na nastavení hodnoty vých. výstupu faktury v adresáři firem.
Párování úhrad
Po zapnutí parametru v Nastavení účetnictví “Párovat navíc dle kódu firmy” dochází v pokladně, bance a interních dokladech
v případě nezadaného var. symbolu a zadaného kódu firmy k filtraci záznamů sald kromě na částku navíc i na kód firmy.
Párování úhrad
V aktualizacích pokladny, banky a int. dokladů lze ve formuláři pro nastavení parametrů filtrace zadat do nového editu “Adresa”
řetězec následně hledaný v údajích adresy (Název, Ulice, Město a PSČ)
Párování úhrad
Ve formuláři “Pohledávky / Závazky výběr” lze v gridu zobrazených záznamů pohledávek či závazků zapnout zobrazení údajů
adresy (Název, Ulice, Město, PSČ, IČ, DIČ)
Adresář firem
V adresáři firem na záložce “Pohyby” jsou nově při volbě Pohledávek a Závazků zobrazeny dva součtové edity, tj. “Dluh po
splatnosti” a “Dluh celkem”.
Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Přiznání k DPH
Program obsahuje komplexní řešení nového Přiznání k Dph vzor č.17, platného od 1.1.2011 (přidána nová série zadání Přiznání
k Dph, označená kódem série 8).
Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph je řešeno přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv. “tuzemské reverse charge”), a
to jak v tvorbě faktur vydaných tak při zpracování závazku a následně v Přiznání k Dph a v Evidenci tuzemského reverse charge
Dlužníci v insolvenci
V souladu s novelou Zákona o Dph je možno provádět opravy výše daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v insolvenci, a to
jak na straně věřitele, tak na straně dlužníka, pomocí nových kódů Dph a následně jsou tyto doklady zahrnuty do Přiznání k Dph.
Opravný daňový doklad
V souladu s novelou Zákona o Dph obsahuje program možnost vystavení „opravného daňového dokladu“ jako náhrady za
dosud používané doklady „dobropis“ a „vrubopis“.
Nárok na odpočet DPH
Program řeší možnost uplatnění nároku na odpočet daně v závislosti na datu doručení daňového dokladu.
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Modul DanEv (daňová evidence)
Pokladní doklady
Při pořizování výdejových pokladních dokladů lze nově použít Typ nákupu “R = Tuzemské reverse charge”, po jehož volbě jsou
uživateli nabídnuty nákupní kódy tuzemského reverse charge (současně se nabízí i standardní nákupní kódy pro možnost
pořízení kombinovaného dokladu).
Pokladní doklady
V aktualizaci pokladních dokladů přibyla možnost editace nových údajů Úvodní a Závěrečný text na samostatných nových
záložkách a možnost tisku těchto údajů ve stávajících tiskových formulářích (hodí se např. na příjmovém dokladu pro informaci
o plnění v režimu tuzemského reverse charge).
Tuzemské reverse charge
Pro usnadnění a zautomatizování tvorby Evidence tuzemského reverse charge z pohledu dodavatele přibyl v katalogu položek
nový údaj “Kód reverse charge”, který je při vlastní tvorbě Evidence doplňován do záznamů vzniklých v aktualizaci faktur na
řádcích typu “Zásoba” a “Služba”.
Tuzemské reverse charge
Pro usnadnění a zautomatizování tvorby Evidence tuzemského reverse charge z pohledu odběratele vznikla v aktualizaci
závazků zcela nová operace “Rozpis reverse charge”, pomocí které lze zapsat rozpis plnění daného závazku se všemi potřebnými
údaji (kód, částka, množství), jenž je následně použit při vlastní tvorbě Evidence.
Tuzemské reverse charge
Při tvorbě „Evidence reverse charge tuzemsko“ jsou při načítání záznamů prováděny kontroly obsahu záznamů vůči účetním
záznamům v účetním deníku a není-li rozpis některého dokladu v pořádku, je o tom uživatel upozorněn na záložce “Výpočet”.
XML soubory přiznání
Při tvorbě XML souborů (Přiznání k Dph, Evidence tuzemského reverse charge a Souhrnné hlášení) se provádí kontrola obsahu PSČ
a v případě výskytu mezery ji program automaticky z PSČ ořezává (jedná se o reakci na změnu aplikace daňového portálu).
Období odpočtu DPH
Nový výstup “Zdaňovací období neodpovídá DUZP” přehledným způsobem zobrazuje po účtech Dph jednotlivá plnění, u kterých
se zdaňovací období Dph liší od období, do kterého spadá DUZP dokladu (na straně prodeje se typicky jedná o dobropisy
potvrzené v následujících měsících, na straně nákupu o závazky, jejichž datum doručení je v následujícím období po DUZP).
Bankovní kniha
V menu Tiskové výstupy přibyl nový výstup “Bankovní kniha”, který obdobným způsobem jako “Pokladní kniha” zobrazuje pro
konkrétní bankovní účet za zadané období sestavu s uvedenými příjmy, výdaji a zůstatky, a to buď za každý pohyb nebo za
každý doklad.
Komunikace s Oberbank
Při zapnuté licenci doplňkového modulu “Komunikace s Oberbank” je k dispozici možnost zasílání příkazů a zpracování výpisů
Oberbank.
Komunikace s Fio bankou
Při zapnuté licenci doplňkového modulu “Komunikace s Fio bankou” je k dispozici možnost zasílání příkazů a zpracování výpisů
Fio banky.
Bankovní výpisy
V aktualizaci bankovních výpisů lze provádět opakovaně kopírování řádků téhož souboru výpisu z banky, a to buď do původního
bankovního výpisu při jeho opravě, nebo do dalšího bankovního výpisu při jeho přidávání.
Upomínky
Detailní či hromadný tisk upomínek umožňuje zvolit tzv. “Výchozí výstup”, který automaticky vyvolá tisk upomínky či její
odeslání e-mailem v závislosti na nastavení hodnoty vých. výstupu faktury v adresáři firem.
Párování úhrad
V aktualizacích pokladny, banky a int. dokladů lze ve formuláři pro nastavení parametrů filtrace zadat do nového editu “Adresa”
řetězec následně hledaný v údajích adresy (Název, Ulice, Město a PSČ).
Párování úhrad
Ve formuláři “Pohledávky / Závazky výběr” lze v gridu zobrazených záznamů pohledávek či závazků zapnout zobrazení údajů
adresy (Název, Ulice, Město, PSČ, IČ, DIČ).
Adresář firem
V adresáři firem na záložce “Pohyby” jsou nově při volbě Pohledávek a Závazků zobrazeny dva součtové edity, tj. “Dluh po
splatnosti” a “Dluh celkem”.
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Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Přiznání k DPH
Program obsahuje komplexní řešení nového Přiznání k Dph vzor č.17, platného od 1.1.2011 (přidána nová série zadání Přiznání
k Dph, označená kódem série 8).
Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph je řešeno přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv. “tuzemské reverse charge”),
a to jak v tvorbě faktur vydaných tak při zpracování závazku a následně v Přiznání k Dph a v Evidenci tuzemského reverse charge.
Opravný daňový doklad
V souladu s novelou Zákona o Dph obsahuje program možnost vystavení „opravného daňového dokladu“ jako náhrady za
dosud používané doklady „dobropis“ a „vrubopis“.
Nárok na odpočet DPH
Program řeší možnost uplatnění nároku na odpočet daně v závislosti na datu doručení daňového dokladu.

Modul Majetek
Vyřazení majetku
U vyřazeného majetku, jehož účetní zůstatková cena je nenulová, lze pomocí nové operace “Účtování o vyřazeném majetku”
zaúčtovat interní doklad a zároveň nechat majetek na kartě doodepsat na nulovou zůstatkovou cenu.
Fotovoltaická elektrárna
Na kartách majetku fotovoltaické elektrárny (FVE) po zaškrtnutí nového volby “Fotovoltaická elektrárna” na záložce “Daňové
odpisy” dojde pro rok 2011 a následující roky k výpočtu daňových odpisů podle nového §30b zákona o dani z příjmu (ZDP), tj.
rovnoměrně na 240 měsíců. K přepočtu daňových odpisů dojde i u FVE, odepisovaných již před r. 2011 podle starého znění ZDP.
Technické zhodnocení
U nehmotného majetku lze nově provést minusové technické zhodnocení (minusovou změnu ceny).

Modul Prodej
Faktury vydané
Při kopírování řádků zakázky do faktury vydané se kopíruje hlavičkový údaj zakázky “Externí doklad” do údaje faktury
“Hospodářská smlouva”.
Faktury vydané
Faktura vydaná obsahuje nový údaj “Interní objednávka”, který se automaticky plní při kopírování objednávky došlé.
Dokladová sleva
Pomocí parametru lze nastavit, aby na řádcích prodejky s použitou zákaznickou cenou nebyla poskytnuta dokladová sleva.
Tisk dokladů
Při tisku dodacího listu, faktury či pokladního dokladu lze nově při zapnutém sčítání detailních řádků dokladu nastavit kromě
současného sčítacího klíče „sklad + položka“ nový sčítací klíč „položka“.
Nabídkové listy
Číslo nabídkového listu je automaticky kopírováno do objednávky došlé a následně do prodejky či faktury, kde je zobrazeno na
záložce Doklad a je k dispozici pro hledání a filtrování v objed. došlých, prodejkách a fakturách.
Nabídkové listy
Je provedena úprava tiskového výstupu “Nabídkové listy dle řádků”, tj. přibyla možnost filtrace dle odběratele a dle dodavatele
a vznikla nová sestava.
Objednávky došlé
V objednávkách došlých probíhá automatické doplňování účtování do faktury při kopírování řádků typu “Ostatní”, a to dle
předdefinovaných parametrů.
Objednávky došlé
V aktualizaci objednávky došlé na záložce “Doklad” je k dispozici nové tlačítko “Poznámka” informující o vyplněné Poznámce
v objednávce a umožňující rychlé zobrazení obsahu Poznámky.
Dávky dopravcům
při zapnuté licenci doplňkového modulu “Dávka dopravcům” je k dispozici možnost tvorby dávky s údaji o zasílaných balících
pro PPL a Českou poštu.
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Připomenutí významných novinek a změn předcházející
verze
Faktury vydané
Dávky faktur vydaných jsou nově tvořeny v “komprimovaném” formátu ZIP a jsou tak odolné vůči poškození
jejich obsahu e-mailovým klientem (na rozdíl od dosud
používaného formátu TXT).
Prodejní ceny
Při zapnuté licenci modulu “Časová platnost prodejních
cen” lze po zapnutí parametru navádět u prodejních
cen datum, od kterého je cena platná, výsledkem čehož
je nabízení odpovídající prodejní ceny v prodejkách a
fakturách na základě data dokladu.
Objednávky došlé
Při kopírování řádků objednávky došlé do příjemky lze nově kopírovat řádky typu katalog s možností překlopení do řádku typu
Zásoba nebo Ostatní.
Objednávky došlé
Při ukládání řádku objednávky došlé v případě, kdy program zahlásí, že objednávané množství zásoby není k dispozici, lze
pomocí tlačítka “Detail” zobrazit řádky objednávek s objednávanou skladovou zásobou ve formuláři Přehled pohybů.

Modul Nákup
Příjem na sklad
Ve výstupu “Příjem dle detailních řádků” přibyla možnost filtrace dle atributů z katalogu položek.
Příjem na sklad
V aktualizaci příjmu lze editovat údaj “Pobočka dodavatele”, kdy na základě výběru pobočky jsou do příjemky dotaženy její
adresní údaje.
Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Hodnocení dodavatelů
Tiskový výstup Hodnocení dodavatelů nově počítá i množství správně a chybně dodaných položek detailních řádků objednávek
v nové sestavě „Včetně hodnocení položek“.
Objednávky vydané
V objednávkách vydaných lze po zapnutí nového parametru používat nový volitelný údaj (jeho jméno lze také definovat
parametrem).

Modul Sklad
Přehledy
Ve formulářích Přehled zásob a Přehled katalogu
je k dispozici filtrační edit “Název a specifikace”,
podle jehož obsahu je prováděna filtrace zároveň
dle jeho výskytu jak v údaji Název tak v údaji
Specifikace.
Převodky mezi sklady
V aktualizaci převodek je připravena možnost
kopírování řádků z objednávek došlých do
převodek mezi sklady.
Dokladové řady
K dispozici je možnost nastavení přístupových
práv dle dokladových řad aktualizací Manuální
příjmy na sklad, Manuální výdeje ze skladu, Převodky
mezi sklady.
Komunikace s e-shop
K dispozici je modul „Komunikace s e-shop“, který umožňuje automatizované předávání dat mezi databází programu Entry a
internetovým e-shopem.
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Tisk etiket
V tisku etiket lze nadefinovat možnost zadání počtu volných (prázdných) etiket při použití nekompletního listu etiket.
Údaj Množství
V údaji “Množství” ve všech skladových aktualizacích lze nově nastavit práci až s max. 6 desetinnými místy.
Katalog položek
V Katalogu položek na záložce “Poznámka” přibyl nový memo-údaj “Technická poznámka”.
Katalog položek
Speciální funkce pro tvorbu a zpracování dávky katalogu položek v modulu Správce nově umožňuje export-import katalogu
včetně přidružené tabulky prodejních cen.
Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Pohyby
Ve skladových pohybech, zobrazovaných ve skladových formulářích přehledů (Zásoby, Katalog, Pohyby), je na záložce Pohyby
zobrazován u prodejních pohybů k dosavadnímu údaji “Odběratel” nově i údaj “Příjemce”.

Modul Výroba
Materiálový status
Pomocí parametru v Nastavení Výroby lze zapnout práci s tzv. materiálovým statusem dílce a následně tento status měnit
hromadně pomocí snímače čárových kódů ve formuláři Navigace.
Kooperační status
Pomocí parametru v Nastavení Výroby lze zapnout práci s tzv. kooperačním statusem dílce a následně tento status měnit
hromadně pomocí snímače čárových kódů ve formuláři Navigace.
Dílec „vzorek“
Při zapnutém parametru lze dílec nastavit jako “vzorek”, čímž následně dojde k barevnému odlišení dílce ve formuláři Navigace.
Pracovní lístky
Při zapnuté licenci doplňkového modulu “Terminál-Pracovní lístky” lze prostřednictvím terminálu čár. kódů pořizovat pracovní
lístky sejmutím čár. kódu operace.
Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Dílce
V Nastavení modulu Výroba lze na záložce “Údaje” konfigurovat používání jednotlivých údajů dílců na záložkách Obecné,
Materiál a Operace.
Skutečné ukončení výroby
V zakázce, podsestavě a dílci lze nastavit datum a status skutečného ukončení výroby včetně provedení zápisu do podřízených
úrovní technologického stromu zakázky.
Předpokládané ukončení výroby
V zakázce, podsestavě a dílci lze pracovat s údajem Předpokládané datum dokončení, které se při přidávání záznamu předvyplňuje
z nadřazené úrovně technologického stromu zakázky.

Modul Mzdy
Datum dosažení důchodového věku
Program automaticky počítá Datum dosažení důchodového věku po zadání data
narození a dále je aktualizováno při změně na záložce Rodina, kde u jednotlivých
dětí je možno zadat, zda se mají započítat k důchodu. Při prvním spuštění nové verze
program nabídne možnost spočítat toto datum všem, kteří je nemají dosud vyplněno.
Datum dosažení důchodového věku se používá při tvorbě ELDP, kdy ovlivňuje údaj
“Kód”.
Sestava “Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti”
V menu Personální data / Zdravotní prohlídky je k dispozici nová sestava “Žádost o
posouzení zdravotní způsobilosti”.
Sestava „Základní mzda, prémie, odměny“
V menu Mzdová data / Tiskové výstupy / Přehledy je k dispozici nová sestava „Základní mzda, prémie, odměny“, jež obsahuje údaje
z aktualizace Pracovních vztahů, tj. základní mzdu ze záložky „Pracovní vztah“ a
prémie a odměny ze záložky „Prémie a odměny“.
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