Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.87

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.87 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od verze 6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo či přejmenován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se nabídne provést ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC! 
	Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor Updstanw.exe, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Při update z verzí nižších 1.76 - pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI (bylo součástí update na v.1.76) a je nutné jejich názvy v okně ”Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.
POZOR! Nad daty převedenými do verze AdmWin 1.87 nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM! 
Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších 1.73 na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý,  aktualizujte z lišty windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!


Změny v AdmWin ve verzi 1.87 
Hlídání termínů ukončení platnosti dokumentů (kvalifikace), jak u zaměstnanců, tak i u zásob.
Pomocí tohoto mechanizmu lze hlídat termíny ukončení platnosti např. pracovní dohody na dobu určitou, přezkoušení řidičů pro řízení vozidel apod.. U zásob lze tímto hlídat datum spotřeby, expirace.
	V dokumentech (jak k zaměstnancům, tak zásobám) a evidenci kvalifikace doplněn sloupec:
"Upozornit" - který má jen 2 stavy "Ano" a "Ne". Změna se provádí jen dvojklikem myši nebo stiskem klávesy <Enter> na tomto sloupci v požadovaném řádku. Jen řádky označené "Ano" budou při startu kontrolovány, zda-li nebude končit jejich platnost a pokud ano, bude na ně vypsáno upozornění.
	V nastavení "Při startu" doplněna zaškrtávací pole:

"Zobrazit upozornění na konec platnosti kvalif.a dokumentů" - zobrazí při spuštění programu upozornění na blížící se konec platnosti kvalifikace a dokumentů (i k zásobám). Za tímto zaškrtávacím polem následuje:
"Počet dní předstihu" - počet dnů, v jakém předstihu před koncem platnosti začne být upozornění vypisováno.
	Při startu programu nebo připojení na účtovaná data budou v případě zatržení v nastaveních při startu "Zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti kvalif.a dokumentů" budou prověřovány jednotlivé záznamy v kvalifikaci a evidenci dokumentů, jak k zaměstnancům tak zásobám, zda mají vyplněn konec platnosti a údaj upozornit nastaven na "Ano". Pokud mají, pak se od tohoto konce platnosti odečte ve volbách při startu nastavený počet dní předstihu a jeli takto vypočtené datum nižší nebo rovno aktuálnímu, zobrazí se v tabulce. Je zvlášť zobrazována tabulka pro zaměstnance a zvlášť pro zásoby. V tabulce pro zaměstnance je každý dokument nebo kvalifikace uveden na jednom řádku, kde je os.číslo, příjmení a jméno, název dokumentu nebo kvalifikace, datum konce platnosti a rozlišení, zda je původ v evidenci kvalifikace nebo dokumentech.  V tabulce pro zásoby na jednom řádku jeden dokument, kde je číslo skladové položky, její název, název-popis z dokumentu a konec platnosti.

Pokud si již nepřejete některé záznamy v upozorněních zobrazovat, stačí v jejich příslušné evidenci provést změnu buď posunem konce splatnosti nebo nastavením příznaku "Upozornit" na ne nebo záznam vymazat úplně.
Pozn. Pro hlídání konce platnosti nemusí být k záznamu v dokumentech či kvalifikace žádný vlastní dokument připojen.
Zakázky
Výpis spotřebovaných položek na zakázky doplněn o volbu výběru střediska - provozu. Pozor. Každý záznam o spotřebě na zakázku si nese svoje středisko-provoz, které může být odlišné od aktuálně nastaveného v hlavičce zakázky! Výběr do výpisu se provádí na středisko, které je evidováno u záznamu spotřeby na zakázku.
Mzdy
Číselník kvalifikací - nastavení číselníku kvalifikací pro jednoduché a rychlé doplňování do evidence kvalifikace k jednotlivým pracovníkům  a stále stejné jednoznačné označení totožné kvalifikace v evidenci kvalifikace k jednotlivým pracovníkům. Nastavení se provádí v datovém okně typu seznam ovládaném zjednodušenou nástrojovou lištou (bez výběrů a hledání). Aktualizace se provádí přímo zápisem do jednotlivých řádků zobrazeného seznamu do sloupců:
"Kód" - číslo nebo znakový kód kvalifikace (12 znaků). Můžou se přebírat standardní, oborové nebo si vytvářet vlastní. Není povinné.
"Název - popis kvalifikace" - stručný výstižný popis kvalifikace, který se bude přenášet do evidence kvalifikace u jednotlivých pracovníků.
	Evidence kvalifikace vedle již dříve uvedeného sloupce "Upozornit" doplněna o sloupce:

"Do data" - datum platnosti, do kterého platí evidovaná kvalifikace, pokud je časově omezena její platnost.
"Kód.kval." - kód kvalifikace z číselníku kvalifikací. Doplňuje se automaticky při výběru z číselníku kvalifikací.
"Soubor dokumentu"– označení případného souboru dokumentu o kvalifikaci včetně celé cesty a přípony souboru.
Pod volbu v menu "Zvláštní" a do nástrojové lišty doplněna 3 nová tlačítka:
"Výběr kvalifikace" - nabídne výběr z číselníku kvalifikací pro doplnění do aktuálního řádku
"Procházet" – otevře standardní Windows dialog k vyhledání souboru. Při potvrzení vyhledaného bude jeho označení včetně celé cesty do nastaveného řádku uloženo. Tento systém předpokládá, že všichni v síti budou mít namapován disk s touto dokumentací stejně, např pod písmenem Q. 
"Na doklad" – podle přípony v seznamu aktuálně nastaveného souboru vyvolá k této příponě ve Windows asociovaný program a pomocí něj zvolený dokument otevře. Např. příponu .doc nebo .rtf v MS Word, příponu pdf AcrobatReader apod.
Pozn. Jelikož klávesa Enter a dvojklik myši mají funkčnost otevření nastaveného údaje na řádku k editaci (aktualizaci) nemohou současně sloužit k otevření vlastního dokladu. Proto je pro otevření vlastního dokladu určeno tlačítko v "Na doklad" v nástrojové liště.
Upozornění. Vlastní dokumenty nejsou součástí dat systému a nejsou tedy předmětem zálohování či přenosu dat. V systému jsou na ně jen evidovány odkazy. Tj. po přenosu na jiné PC není zálohováním zajištěna jejich dostupnost.


Změny v AdmWin ve verzi 1.87 od verze 1.86
Tisk telefonního spojení na odběratele na vystavované doklady
V nastaveních tisku jednotlivých dokladů je doplněno zaškrtávací pole 
"Tisknout telefon odběratele" - jež je pak výchozím stavem pro stejnojmenné zaškrtávací tlačítko v okně řízení tisku jednotlivých dokladů. Jeho zaškrtnutí způsobí tisk telefonního spojení odběratele. Na faktuře, a dodacím listě aktuální telefon z adresáře firem. U zakázek, objednávek, nabídek a poptávek telefon z hlavičky tohoto konkrétního dokladu.
Přehled nastaveného životního a penzijního pojištění hrazeného zaměstnavatelem
Ve výpisech pracovníků z okna ze seznamem pracovníků, doplněn bod:
"Živ.a penz.poj.hraz.zaměstnavatelem" - pro všechny v seznamu vybrané pracovníky vypíše u nich nastavené životní pojištění a penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem s údaji: částka, variabilní symbol, číslo účtu a název pojišťovny.
Výstup všech mezd v členění údajů dle mzdových listů do tabulky s možností exportu do MS Excel
Vy výpisech z mezd při nastavení  na 'Mzdové listy - vše' v seznamu možných výpisů, se zobrazí tlačítko:
"Výstup do tabulky pro export do Excel" - Po jeho volbě se pro každého zaměstnance, pro kterého se v zadaném období nalezne alespoň jeden mzdový záznam, vytvoří do tabulky z údajů o něm jeden řádek s jeho osobním číslem, příjmením, jménem, titulem a se sloupci odpovídajícími řádkům na mzdovém listě ve formátu pro r.2008 s vysoučtovanými hodnotami z mezd za zadané období. Navíc je zde poslední sloupec s údajem "Z pokladny", do něhož je vysoučtována částka ze všech pokladních výdajových dokladů za shodné období, kde je uvedeno osobní číslo tohoto zaměstnance. 
Šířka sloupců je přizpůsobena délce zobrazovaných údajů, tj. v záhlaví sloupců bude po otevření okna viditelná jen část nadpisového textu, který se zobrazí celý až příslušným roztažením sloupce.
Úprava exportu do MS Excel
V některých případech instalace MS Office 97 a rozdělení Windows na uživatelské profily, není z programu dostupná informace z windows registru o instalované verzi Excel. Proto při nevrácení informace o instalované verzi Excel, není spuštění exportu do Excel přímo odmítnuto, ale zobrazí se informace, že nebyla zjištěna verze Excel s dotazem, zda-li si přesto přejete zpustit výstup. Pokud je Excel opravdu instalován, proběhne výstup i následné zobrazení dat v Excel korektně. V opačném případě může program zhavarovat a do instalace MS Office tuto úlohu opakovaně nespouštějte, byť zhavarování programu v tomto případě nemá žádné důsledky.
Jen v PÚ - ve výpisech z účetnictví 
Doplněna možnost výstupu zadaného účtu a celé hlavní knihy do tabulkového přehledu s možností exportu do MS Excel. Do tohoto výstupu nejsou prováděny součty ani obratů ani zůstatků účtů, aby tyto řádky v Excel pak nemusely být odstraňovány v další činnosti. 


Změny v AdmWin ve verzi 1.86 od verze 1.84
Adresář firem
V otevřeném okně firmy doplněna 2 tlačítka:
"Korespondence přijatá" – přímý vstup do evidence přijaté korespondence vybrané jen pro nastavenou firmu. 
"Korespondence odeslaná" – přímý vstup do evidence odeslané korespondence vybrané jen pro nastavenou firmu.
Faktury
Tisk příkazů k úhradě
Do okna pro řízení výstupu příkazů k úhradě, doplněno zaškrtávací pole:
"Na hromad. příkaz místo konst.a specif.symbolu tisknout popis" – při zaškrtnutí nebude na řádku hromadného příkazu k úhradě tištěn konstantní a specifický symbol a místo nich se vytiskne popis. Tj. standardně název firmy+zkráceně popis z hlavičky faktury, pokud není popis na příkaz vytvářen jinak. Výchozí stav je nezaškrtnuto, ale poslední stav se ukládá. Tj. při otevření okna je toto zaškrtávací pole ve stavu posledního použití. Uložení je pouze lokální, tj. platí jen na PC, kde se tato operace provádí.
	Vystavení stvrzenky na vydanou fakturu 
Upraveno následovně:

a) pokud ještě na tuto fakturu nebyla stvrzenka vystavena, vytvoří se nová stvrzenka na částku:
- celou - pokud není faktura částečně uhrazena, vytvoří se na celou částku faktury, tj. i v případě, že je plně uhrazena (pro případy, kdy jde pravděpodobně o zpětný dotisk či jiný postup)
- rozdílu mezi fakturovanou částkou a evidovanými úhradami, je-li faktura částečně uhrazena
b) pokud již byla na fakturu stvrzenka vystavena a:
-  faktura není částečně uhrazena, zapíší se na stvrzenku všechny údaje dle faktury a celá částka faktury
- faktura je částečně uhrazena, zobrazí se dotaz, zda-li si přejete na zbývající částku vytvořit novou stvrzenku. V případě kladné odpovědi se vytvoří další stvrzenka na zbývající částku, při záporné odpovědi se jen nabídne původní stvrzenka k opravě a tisku.
Poznámka. Částka faktury je částka k úhradě v záhlaví faktury.
	Mezisoučet na vydané faktuře
V okně vydané faktury (i zálohové) v oblast pro doplnění řádků doplněno tlačítko:

"Mezisoučet" – nabídne vytvoření nového řádku na faktuře s textem nastaveným pro mezisoučty na faktuře v obecných hodnotách pro fakturaci a s částkou v součtu všech dosud zapsaných řádků. Tato hodnota se dále do součtu řádků nepřičítá a v tisku je zvlášť oddělena. Text i částka jsou volně ručně měnitelné, ale částka se vždy automaticky přepočte součtem předcházejících řádků. Proto pozor na přetřídění řádků na faktuře, kde byl zadán mezisoučet!
	Nastavení fakturace – obecné hodnoty
Doplněno o:

- "Umožnit změnu čísla zakázky na vydané faktuře (i zálohové)" – zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí bude možné změnit v hlavičce faktury číslo zakázky, ze které faktura pochází. Výchozí stav je nezaškrtnuto, tj. číslo zakázky je jen zobrazeno a není možné jej změnit.
UPOZORNĚNÍ! Pokud změníte číslo zakázky a přitom fakturujete jednotlivé položky, nebude možné provést jejich změnu/zrušení na faktuře, kde ke změně čísla zakázky došlo! Pozor taktéž při doplňování faktury položkami ze zakázky - budou zde položky z více zakázek a při součtování řádků mohou být spojeny (sečteny) položky z více zakázek do jednoho řádku na faktuře. Změny takových řádků nelze správně do zakázky zpětně promítnout!
- "Text mezisoučtů řádků" – pro nastavení textu, který se použije při vytváření řádku mezisoučtu na vydané faktuře (i zálohové).
	Nastavení fakturace
Doplněno nastavení "Označení příloh" pro přednastavení opakovaně používaných textů označení příloh. Zde postupně zapisované jednotlivé názvy jsou poté k dispozici na faktuře vydané i na zálohové faktuře vydané ve volbě "Tisk faktury" v poli "Příloha” ve formě rozevíracího seznamu, ze kterého je možné tato označení příloh na faktury vybírat. V tomto poli se prvotně nezobrazuje žádný text, a to pro případ zapsání nového textu, který se však zpětně do seznamu "Označení příloh” v "Nastavení fakturace" automaticky nezaeviduje.

Zásoby
Prodejky
V nastavení prodejek, v oblasti nastavení jejich tisku, změněno zaškrtávací pole:
"Před tiskem zobrazit volbu výstupu: náhled nebo tisk" – při zaškrtnutí před tiskem zobrazí standardní tiskové okno pro volbu výstupu prodejky (dokladu o nákupu za hotové), zda do náhledu nebo přímo na tiskárnu. Při nezaškrtnutí jde výstup prodejky přímo na výchozí tiskárnu, není-li následnou volbou určena jiná. Výchozí hodnotou je zaškrtnuto.
Doplněno zaškrtávací pole:
"Tisknout na jinou, než výchozí tiskárnu" – je aktivní a následně se uplatní jen není-li zaškrtnuto "Před tiskem zobrazit volbu výstupu: náhled nebo tisk". Umožňuje posílat tiskový výstup na jinou tiskárnu, než je právě aktuálně ve Windows nastavená výchozí. Zaškrtnutí zobrazí standardní Windows dialogové okno pro volbu tiskárny. Jeho potvrzením se v něm aktuálně vybraná tiskárna z rozbalovacího seznamu instalovaných ovladačů tiskáren uloží do nastavení prodejek a jejich tisk je pak posílán na tuto tiskárnu. Zobrazení či změna takto určené tiskárny se provede odškrtnutím a ihned následným zaškrtnutím tohoto zaškrtávacího pole. Uloží-li se celé okno nastavení prodejek se nezaškrtnutým tímto polem, volba tiskárny se zruší a pro tisk prodejek se použije výchozí tiskárna nastavená ve Windows.

Majetek
Hromadný výpočet daňových odpisů - nová úloha ve zpracování majetku. 
Jen pro hromadný výpočet daňových odpisů jen dlouhodobého hmotného majetku daňově odepisovaného. Je určena pro rychlý výpočet daňových odpisů v případech, kdy je v evidenci více položek dlouhodobého hmotného majetku, ale jeho použitím ztrácíte optickou kontrolu nad nastavenými parametry pro jejich výpočet a vlastní výpočet daňových odpisů (např.zvýšení vstupní ceny v prvním roce odepisování). Před spuštěním této úlohy musí být na inventárních kartách nastaveny správně všechny podmínky pro výpočet daňových odpisů.
Tato úloha vždy přepíše už i existující dříve vypočtené daňové odpisy pro zadaný rok na všech inventárních kartách majetku, které jsou pro zadaný rok ve stavu, tj. byly před nebo v zadaném roce pořízeny (dle data pořízení) a nebyly vyřazeny nebo rok v datu vyřazení je roven nebo vyšší zadanému. Z toho důvodu je vhodné nejprve po kontrole nastavení (odpisové skupiny, metody odepisování, zvýšení vstupní ceny v prvním roce, zvýšení ceny technickým zhodnocením apod.) u nově pořízených nebo měněných položek, spustit tuto úlohu a pak ručně doopravit jen různé vyjímky nebo nebyly správně před výpočtem nastaveny všechny parametry pro výpočet daňových odpisů. Jedná se především o případy:
- přerušeného daňového odepisování
- výpočet ze zvýšené vstupní ceny, kdy nebylo zvýšení vstupní ceny technickým zhodnocením zapsáno na kartu v zadaném roce - více technických zhodnocení, technické zhodnocení bylo až v následujícím roce apod. 
Při spuštění této úlohy je aktivní jen pole pro zadání roku, za který má být výpočet proveden a tlačítka:
"Storno" – zavře okno bez provedení výpočtů
"Spustit výpočet" – po kontrole na zadaný rok (nesmí být nižší nebo roven roku v poslední uzávěrce), se vypočtou daňové odpisy způsobem shodným s výpočtem popsaným při zpracování daňových odpisů přímo na kartě majetku s tím, že se ihned zapíší na kartu majetku a zobrazí v tabulce v zadávacím okně. V tabulce zadávacího okna jsou vypisovány jednotlivé vybrané položky majetku svým inventárním číslem, názvem, rokem pořízení a hodnotou vypočteného odpisu. Pokud byla při výpočtu zjištěna chyba v nastavení, zobrazí se její popis v sloupci "Popis případné chyby" a hodnota odpisů je nulová. Vedle toho může být ve sloupci "Popis případné chyby" zobrazeny i text upozornění na přerušení odepisování, kdy je rozdíl mezi rokem data pořízení a zadaným vyšší než je evidován v historii odpisů. V tomto případě jsou odpisy sice vypočteny také, ale je vhodné zkontrolovat na kartě majetku, zda-li je to správně  nebo je chyba v zadání roku odpisů nebo v evidenci historie odepisování.
Po provedení vypočtu:
- v DE – je možné po prohlídce informativní tabulky s vypočtenými odpisy jen okno zavřít
- v PÚ – je možné zadat zaúčtování do účetnictví. Je požadováno zadání čísla dokladu s výběrem z číselných řad dokladů a data tohoto dokladu. Stiskem tlačítka "Zaúčtovat odpisy" se dle nastavení v předkontacích provede zaúčtování daňových odpisů jednotlivě pro všechna inventární čísla v tabulce, kde byl vypočten nenulový odpis. K těmto účetním záznamům je přístup v úloze "Přímé účtování" nebo k jednotlivým inventárním číslům přímo na kartě dlouhodobého majetku tlačítkem "Zaúčt.daňových odpisů", kdy se nabídne zaúčtování daňových odpisů jen tohoto majetku a kde je lze také upravit po případné změně daňových odpisů na kartě tohoto majetku.
Mzdy
Úprava ve výpočtu nemocenských dávek od 30.6.2008
Nálezem ze dne 23. dubna 2008, vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od 30.6.2008 právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba).
V programovém systému AdmWin byla tato změna zapracována do předzpracování mezd, kde se nemocenské dávky dle evidovaných neschopností vypočítávají. Tj. při začátku prac.neschopnosti před 28.6.2008, se za první 3 dny nemocenská neproplácí dle původního znění zákona. Při začátku neschopnosti 28.6.2008 se nevypočtou nemocenské dávky pro první 2 dny, při začátku 29.6.2008 se nevypočtou nemocenské dávky pro první den trvání neschopnosti. Při začátku neschopnosti od 30.6.2008 se vypočítávají nemocenské dávky od prvního dne trvání neschopnosti ve výši 60%, stejně jako celých prvních 30 dní dle původního znění zákona a jak je v programu platné od 1.1.2008.


Jen DE
Nastavení účtovacích druhů –  nástrojová lišta platí jak pro účtovací druhy 1.úrovně, tak i druhy 2.úrovně, podle toho který seznam (tabulku) označíte za aktivní.


Přepočet deníku jednotným kurzem – byl přepracován do 2 kroků (fází):
1. 	Zadání jednotného kurzu v evidenci měn a jejich kurzů. Pod volbou "Zvláštní" doplněna volba "Jednotný kurz" a jí odpovídající tlačítko v nástrojové liště. Po jeho stisku se zobrazí v dalším datovém okně typu seznam jednotné kurzy aktuálně nastavené měny (pro Kč samozřejmě není funkční), kde na jednom řádku je uveden jen rok a jednotný kurz, který pro tento rok platí. Ovládá se standardní nástrojovou lištou a aktualizace údajů se provádí přímo v řádcích tohoto seznamu.
2. 	Ve stávající volbě u "Roční uzávěrka" - "Přepočet deníku jednotným kurzem", se již jen zadá rok, za který má být deník příjmů a výdajů přepočten a po kontrolním dotazu s upozorněním, že jde o nevratný proces, před kterým je nutno si data řádně zazálohovat, se provede vlastní přepočet. Pokud se v průběhu přepočtu zjistí, že pro měnu použitou v deníku chybí jednotný kurz na zadaný rok, zpracování se po upozornění na tuto skutečnost předčasně ukončí a je vhodné provést obnovu ze zálohy, doplnit chybějící jednotný kurz a přepočet spustit znovu. Jinak vlastní přepočet probíhá dle původního popisu.


Jen PÚ
Účetní odpisy – v okně nastavení plánu účetních odpisů a jejich účtování doplněna 2 nová tlačítka:
1. 	"Vymazat plán" – vymazání celého plánu účetních odpisů od posledního zaúčtovaného, tj. v případě, že není zaúčtován žádný, vymaže se celý plán účetních odpisů. Po kontrolním dotazu, zda-li si opravdu přejete vymazat plán účetních odpisů od posledního zaúčtovaného, se zruší všechny řádky zobrazeného plánu účetních odpisů od posledního zaúčtovaného.
2. "Doplnit plán" – doplní do plánu účetních odpisů další řádky. Je možné, jen je-li nastavena rovnoměrná metoda odepisování, jinak je toto tlačítko neaktivní. Rozhodující je poslední řádek existujícího účetního plánu, zda-li je na něm zůstatková hodnota vyšší než nula. Může vzniknout technickým zhodnocením (změnou výchozí ceny) nebo změnou počtu let odepisování, pokud jsou již nějaké položky účetního plánu zaúčtovány a nelze celý plán účetních odpisů generovat znovu. Zobrazí se kontrolní dotaz, zda-li si opravdu přejete plán účetních odpisů doplnit o další řádky ve výši odpisu z posledního do rozpuštění zůstatkové hodnoty s možností volit:
"Ano" – vytvoří záznamy v hodnotě posledního odpisu do rozpuštění zůstatku
"Ne" – vytvoří záznamy na celk.dobu odepisování s odpisy ve výši rozpouštějící zůstatek - doplní řádky plánu účetních odpisů na základě nastaveného počtu let odepisování po odečtení již evidovaných.
"Storno" – konec bez provedení jakékoliv akce.
Výpis majetku - "Účetní odpisy" – doplněno zaškrtávací pole "Součtovaně" – při jeho zaškrtnutí se nebudou vypisovat jednotlivé účetní odpisy, ale jen jejich součet za zadané období přímo do řádku s údaji o majetku a pod sloupec "Období" se uvádí za jaké období jsou sečteny ve tvaru MM/RRRR-MM/RRRR, kde MM je číslo měsíce a RRRR číslo roku. Může být totiž kratší než zadané o případy, kdy u konkrétní položky je zahájení odepisování pozdější nebo bylo dříve ukončeno, než jsou zadané hranice pro výpis. 
Zaúčtování účetních odpisů – v okně pro zaúčtování účetních odpisů doplněno zaškrtávací pole "Účtovat jednotlivě" - při jeho zaškrtnutí budou zaúčtovány jednotlivé položky dlouhodobého majetku. Jinak v součtu na shodný účet odpisů a evidenční účet majetku. Výchozím stavem při otevření okna je nezaškrtnuto, kromě případu, kdy je v jiných obecných nastaveních účetnictví zaškrtnuto "Rozšířit účetní záznamy o další údaj (účetní segment) - např. majetku". Pak je toto pole automaticky zatrženo. 

