Změny v AdmWin ve verzi 1.96 od 1.95   

Update se neprovádí. Datově je kompatibilní s verzí 1.95.
Při startu
Doplněno zaškrtávátko "Nezobrazovat upozornění na mnoho otevřených oken" – při zaškrtnutí se nebude zobrazovat upozornění na příliš mnoho otevřených oken.  Při nezaškrtnutí se vždy při více, jak 5 současně otevřených oknech zobrazí upozornění na příliš mnoho otevřených oken, kdy již můžete ztratit přehled o tom, co máte právě kde rozpracováno a pokud používáte maximalizaci vnitřních oken, ani ta další nevidíte a pouze pod volbou "Okna" v menu máte jejich seznam a můžete se mezi nimi přepínat. Vyhnete se tak častému upozornění, že máte tentýž doklad již otevřen v jiném okně, že je již jinde používán. Výchozí stav - nezaškrtnuto
Ceník prací - včetně jeho použití
Rozšířena možnost výběru na zadané znaky kdekoliv v SKP (standardní klasifikace produkce) a v poznámce.
Požadavky zákazníka
Požadavky firem a požadavky na zakázky – zrušeno omezení na záznam rezervace skladové položky. Rezervace lze zadávat do požadavků jak ze strany zásob, tak i ze strany adresáře firem nebo ze zakázek.
Faktury
Výpisy závazků i pohledávek - do obou skupin výpisů doplněn bod:
"Jen celkové hodnoty" – výpis je v obou skupinách stejný. Obsahuje jak celkové hodnoty závazků, tak současně i pohledávek k zadanému datu. Přehledný tabulkový jednostránkový výpis, kde je uvedena celková hodnota všech evidovaných závazků a pohledávek, z toho jejich nevyrovnaný zůstatek, který je dále členěn z několika pohledů:
- 	dle druhu – obchodní, z mezd, úvěry, ostatní
- 	dle splatnosti – před splatností a po splatnosti
- 	hodnota splatná v týdenních horizontech před a po zadaném datu k okamžitému porovnání kolik lze v jednom týdnu očekávat peněz (hodnota splatných pohledávek) a kolik je nutno zaplatit (hodnota splatných závazků).
	Textové řádky na přijaté faktuře
Nabídne možnost přiřadit řádek textu (přijatou službu) na zakázku i při opravě, ale jen pokud již nebyla na zakázku přiřazena. Pokud byla na zakázku přiřazena, pak je změna možná jen zrušením řádku (vymaže i na zakázce) a novým záznamem. 

Zásoby
Výpis položek bez pohybu 
Doplněno zaškrtávátko "Zahrnout i nulové skladem" – při zatržení budou do vyhodnocení zahrnovány i položky, kde je aktuálně nulový stav na skladové kartě. Při nezatržení budou vyhodnocovány jen položky s aktuálně nenulovým stavem na skladě. Výchozí stav při každém otevření okna – nezaškrtnuto.
Mzdy
Volitelné umístění záporných závazků ze zaúčtování mezd
V hodnotách pro mzdy - doplněno zaškrtávací pole:
"Záporný závazek zapsat do pohledávek" – při zaškrtnutí, bude-li závazek záporný, zaeviduje se do pohledávek (vydaných faktur) kladně, jinak (při nezaškrtnutí) zůstane v závazcích záporný.
V souvislosti s nutností rozšíření okna Hodnoty pro mzdy, byly údaje o místně příslušné správě sociálního zabezpečení přesunuty do okna Nastavení tisků pro ČSSZ.
	Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích 
Bylo doplněno nové dle tiskopisu 25 5460 Mfin 5460 - vzor č.17 pro rok 2009. Současně v systému existuje i tiskopis vzoru č.16 pro 2008 a další za roky nižší. Systém si dle zadaného roku sám volí příslušný tiskopis.  V zadávacím okně se navíc nabízí k zadání: "Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne" – pokud již bylo dříve poplatníkovi vystaveno potvrzení za totéž období, vyplňte datum tohoto předchozího potvrzení. V opačném případě ponechejte prázdné.


Knihy jízd
Rozšířeno označení dopravního prostředku, označení místa odkud i kam a účelu jízdy. V souvislosti s tím přeformátovány veškeré zobrazovací formuláře a tiskové výstupy.
Jen v DE
Hromadné vytvoření tiskových pokladních dokladů
Při záznamu pokladních dokladů do deníku příjmů a výdajů se jejich tiskový tvar vytváří jen při stisku tlačítka "Tisk pokladního dokladu", protože deník není pokladní knihou, je to jen evidence příjmů a výdajů umožňující i zpětně změnit klasifikaci, zda se jedná o pokladní doklad či bankovní výpis, pokud se vůbec toto rozlišení používá. V případě, že ihned při záznamu do deníku pokladní doklad nevytváříte, je možné je nechat vytvořit hromadně, bez nutnosti otvírat v deníku ručně každý záznam na pokladnu volbou "Vytvořit tisk.pokl.dokl." v menu pod "Zvláštní" nad otevřeným oknem deníku příjmů a výdajů. Po kontrolním dotazu na spuštění této funkce, se pro každý záznam na pokladnu v nastaveném výběru deníku provede kontrola, zda je pro něj evidován tiskový pokladní doklad - příjmový nebo výdajový. Pokud ne, automaticky se dle údajů v deníku zaeviduje a pokud byla k záznamu v deníku připojena faktura nebo účtenka, automaticky se z ní do pokladního dokladu doplní údaje o odběrateli-dodavateli.
Jen v PÚ
Nastavení a výpisy hospodářských výsledků
1. Nastavení hospodářských výsledků – je součástí okna nastavení uzávěrkových účtů - cesta: "Účetnictví" - "Nastavení" - "Uzávěrkové účty" – záložka "Hospodářský výsledek". Místo uzávěrkového účtu lze volit z rozvíracího seznamu druh hospodářského výsledku: před zdaněním, po zdanění, provozní, finanční, mimořádný, vlastní definice. Ovládání je shodné s nastavením uzávěrkových účtů, tj.:
- v prvním sloupci "Účet" se zadává číslo účtu účetní osnovy, který má být do výpočtu hospodářského výsledku zvoleného druhu zařazen. Zde zadávejte jen účty, na které lze účtovat, tj. nesmí být skupinové - součtové.
- ve druhém sloupci "Strana" – se dvojklikem myši nebo klávesou Enter volí strana "Má dáti" nebo "Dal", kam má být v hospodářském výsledku zůstatek zadaného účtu přičten.
Upozornění! Veškeré změny v účetní osnově, které se týkají některého z hospodářských výsledků, nutno ručně do tohoto nastavení promítnout.
Tlačítko "Aktualizovat dle úč.osnovy" aktualizuje jen právě nastavený druh hospodářského výsledku. Stávající nastavení vymaže a doplní všechny nákladové a výnosové účty, na které lze přímo účtovat. Následně je tedy nutné účty, které do hospodářského výsledku nepatří, ručně vymazat. Pro některé hospodářské výsledky (před zdaněním, po zdanění, provozní) je tento způsob méně pracný, než zadávat všechny přináležející účty ručně.
Přednastaveny jsou hospodářské výsledky jen pro nově zakládaná data od verze 1.96. Pro data založená dříve jsou prázdná a je zapotřebí je doplnit. 
2. 	Výpisy hospodářských výsledků – jsou zařazeny ve výpisech z účetnictví. Pro jejich výpisy platí stejné zadávací parametry jako pro uzávěrkové účty a navíc se z rozvíracího seznamu volí "Druh" hospodářského výsledku: před zdaněním, po zdanění, provozní, finanční, mimořádný, vlastní definice.

