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Změny v AdmWin ve verzi 2.11 od 2.10

Neprovádí se žádný update, jen je nutné po instalaci nové verze provést rekonstrukci indexů. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.10
Zásoby 
Výpisy karet, pohybů, cen
Základní výběr v zadávacím okně je rozšířen o údaje:
“Řada“ a “Regál“ – v případě zadání některého z nich bude prováděn výběr skladových karet do zvoleného výpisu na shodu se zde zadanými znaky. Zadání může být neúplné, tj. při zadání jen prvního znaku budou vybrány jen skladové karty začínající ve zvoleném údaji (řada nebo regál nebo v obou) znakem zde zadaným. Např. zadá-li se řada „A“, budou vybrány skladové karty v řadě A1,A2,A3 až AZ.
Výběr na tyto údaje je aktivní pro všechny výpisy, kde se pracuje přímo se skladovými kartami a není aktivní pro výpisy jen skladových pohybů, tj. příjmy za období, výdaje za období (včetně součtovaných), prodeje dle odběratelů, stavy zásob celkem, rekapitulace pohybů, hmotnost obalů z výdejů a výpisy z archivu zásob k datu. 
Zakázky
Nákladové ceny pro rozbor efektivnosti
V záznamu spotřeby na zakázku doplněna možnost zaevidování a opravy nákladové i realizační ceny pro lepší a přesnější vyhodnocování efektivnosti zakázek, i pro další typy řádků než jen ze skladových karet a ceníku prací. Pro typ řádku:
	Textem a částkou:

“Náklady“ – zadává se celková hodnota nákladů 
“Částka“ – uvádí se celková hodnota v cenách realizačních (prodejních)
	Jedn.cena x kusy:

“Náklady“ – zadává se jednotková nákladová cena 
“Jedn.cena“ – zadává se jednotková cena realizační (prodejní)
	Nakoupené služby – jen v režimu opravy. Při záznamu z přijaté faktury nebo z pokladny v PU se do nákladové ceny i ceny realizační doplní hodnota zadaná na faktuře (pokladně). V režimu opravy na zakázce lze do údaje „Částka“ zadat vlastní cenu realizační, popřípadě opravit „Náklady“ pokud došlo k opravě částky za přijatou službu (subdodávku) u přijaté faktury nebo je nutno do nákladů zahrnout vícenáklady spojené s pořízením této služby (subdodávky).
	Práce z ceníku prací – jen v režimu opravy

“Náklady“ – zadává se jednotková nákladová cena 
“Jedn.cena“ – zadává se jednotková cena realizační (prodejní)
	Změna pořadí - pořadové číslování požadavků na zakázce

Pro možnost pořadového číslování požadavků na zakázce a změnu pořadí požadavků na zakázce bylo do nastavení zakázek doplněno:
“ Požadavky na zakázky pořadově číslovat“ – zaškrtávací pole, jehož zaškrtnutí způsobí pořadové očíslování požadavků na zakázkách a zobrazení tohoto pořadového čísla v seznamu požadavků ve zpracování zakázek. Automaticky se čísluje po 10 z důvodu možnosti změnou tohoto pořadového čísla měnit zobrazení požadavků na zakázce. Každý nový požadavek na zakázce je pak do požadavků přidán s pořadovým číslem o 10 vyšším, než poslední.
V seznamu požadavků lze pak přímo v řádku požadavku ručně přepsat toto pořadové číslo a tím změnit pořadí zobrazovaných požadavků (ale jen ve zpracování zakázek). Např. je-li zapotřebí přemístit řádek č.140 za řádek 60, pak na řádku 140 přepíšete poř.č.140 na číslo 65 - dojde k okamžitému přesunu tohoto řádku na pozici za řádkem 60.
Mzdy
Aktualizován tiskopis “Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“ dle nového vzoru 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 5.
Zadání tohoto tiskopisu zůstává stejné, mění se jen grafické uspořádání vlastního tiskopisu.
Poznámka: údaje o zástupci se přebírají z nastavení tisku přiznání k DPH.
DPH
Upřesnění zadání údajů o zástupci pro tisk přiznání k DPH, podání souhrnného hlášení a žádosti o vrácení částky na vyplacených bonusech
Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je žádost zpracovávána a podávána zástupcem za daňový subjekt.
Kód zástupce: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce - fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby - zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je žádost podávána právnickou osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává žádost.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu / Osoby oprávněné k podpisu: žádost bude opatřena vlastnoručním podpisem buď přímo daňovým subjektem
- 	fyzickou osobou podávající svou žádost, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat žádost za daňový subjekt
- 	právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce), nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
	Nová struktura XML souboru přiznání k DPH platné od 1.1.2011 - DPHDP3

Do systému byl doplněn nový XML výstup daňového přiznání k DPH pro elektronické podání přes portál daňové správy nebo datovou schránku. V zadání se uživatelsky nic nemění, údaje jsou přebírány automaticky z přiznání k DPH v tištěné podobě. V systému zůstávají oba výstupy:
	DPHDP3 – platný od 1.1.2011

DPHDP2 – platný do 31.12.2010
Systém si dle zvoleného období volí příslušnou strukturu automaticky.

Jen v PÚ
Roční kurzový přepočet zůstatků závazků a pohledávek
V kurzovém přepočtu závazků a pohledávek k datu je po zjištění existence jejich zaúčtování zobrazeno upozornění na tuto skutečnost s dotazem, přejete-li si pokračovat. V případě kladné odpovědi budou do zpracování vybrány jen faktury, kde kurz v evidenci denních kurů k zdanému datu bude jiný, než na k tomuto datu nevyrovnané faktuře a vypočtený kurzový rozdíl bude nenulový.



