Změny v AdmWin ve verzi 1.98 od 1.97

Update se neprovádí. Datově je kompatibilní od verze 1.95.

Základní údaje
Při změně sazby DPH po potvrzení dotazu na změnu sazby i v cenících a skladových kartách, doplněn další dotaz „Vypočítat novou prodejní cenu včetně DPH?“ s možností volby:
	Ano – novou sazbou DPH bude vypočtena nová prodejní cena včetně DPH – základem je prodejní cena bez DPH, se zaokrouhlením dle aktuálního nastavení v obecných hodnotách pro zásoby.

Ne – novou sazbou DPH bude vypočtena cena bez DPH – základem je prodejní cena včetně DPH, tj. prodejní cena včetně DPH se nezmění. 
Tato volba nemá žádný vliv na nabídky a nevyfakturované položky již zaevidované ve spotřebě na zakázky. U nich se jen změní sazba DPH. 

Bankovní účty - zpřehledněn a rozšířen seznam formátů pro elektronický platební styk. Vybírá se volbou ze seznamu:
1. Všeobecný - pro homebanking, kde lze nastavit strukturu
2. KB Data (ABO 1991) - původní Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. 
3. Moravia Banka, a.s. v likvidaci - už jen pro vypořádání
4. GE Money Bank, a.s.
5. ABO včetně AV - Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Raiffeisenbank, a.s.
6. Citibank a.s. - Citibank Europe plc, organizační složka 
7. Gemini - Volksbank CZ, a.s., Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
8. SWIFT MT940 (MultiCash) - HVB Bank Czech Republic a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Adresář firem
Přidána funkce pro výběr PSČ i názvu obce - tlačítko se zobrazením šipky za polem pro PSČ. Pro urychlení tohoto výběru je nutné před stiskem tohoto tlačítka zadat alespoň první znaky názvu obce (nebo PSČ), pak systém do zobrazeného seznamu vybere jen příslušnou část z obsáhlé databáze PSČ (17tis.záznamů). Po potvrzení některého řádku v nabídnutém seznamu PSČ se do okna firmy z adresáře firem vždy zapíše PSČ a název obce 

Zakázky
V záznamu spotřeby na zakázku doplněno tlačítko:
„Jedn.cena x kusy“ – přidá řádek spotřeby s textem, jednotkovou cenou a množstvím pomocí standardního okna pro záznam tohoto typu řádku (stejně jako je na fakturách). Používejte tento typ jen vyjímečně – nemá žádnou vazbu na sklad, spotřebu práce apod. (nemá definovaný původ) a nelze tedy dále nijak vyhodnotit do nákladů, efektivnosti.

Fakturace
	V seznamech všech typů faktur i v otevřeném okně faktury je jejich stav (neuhrazená, uhrazená, přikázaná k úhradě, vyúčtovaná záloha) rozlišován i barevným pozadím za textem vyjadřujícím stav.
	V okně faktury byl seznam všech úhrad přesunut do zvláštního okna volaného stiskem tlačítka

„Detailní přehled úhrad“ – standardní okno se seznamem, umožňující tisk a export do MS Excel a přetřídění seznamu klikem myši na záhlaví sloupce.
V okně vlastní faktury zůstává zobrazena jen celková částka všech úhrad za „Uhrazeno“ a identifikace první (nejčastěji jediné) úhrady této faktury: číslo dokladu, datum a pořadové číslo záznamu platby v deníku. Je-li zde uvedeno jen datum, je platba pod datem poslední uzávěrky, v které byl deník do data uzavření odmazán a identifikace poř.číslem a číslem dokladu by byla zavádějící při vyhledání záznamu platby v aktuálním deníku.


Jen DE
Zjednodušeno zahájení provádění záznamů do deníku – zrušena volba variant nastavení struktury údajů, které mají být evidovány a hloubka podrobnosti rozdělování příjmů a výdajů pro vlastní potřebu. Systém je přednastaven pro nejobvyklejší způsob vedení evidence příjmů a výdajů, které se přibližuje dřívějšímu jednoduchému účetnictví. Možnost si záznamní povinnost upravit dle vlastní potřeby nadále zůstává v nastaveních.
	Terminologická úprava – termín „účetní druhy“ nahrazen termínem „členění příjmů/výdajů“.

