Změny v AdmWin ve verzi 2.02 od 2.01

Zálohování a obnova
Formát zálohy zůstával po dobu 17 let stejný z důvodu obnovitelnosti dřívějších záloh. Windows 64bit však tento formát již nepodporují, tzn. musel být vytvořen nový formát zálohy, který je funkční i pod Windows 64bit. Bohužel tímto formátem nejsou starší zálohy, vytvořené v předchozích verzích, obnovitelné.  Proto, pro přechodnou dobu než uživatelé přestanou používat 32bit Windows a než většina uživatelů přejde na verzi 2.02 a vyšší, je v okně pro Zálohování a obnovu dat doplněno zaškrtávací pole:
"Použít původní formát komprimace platný do v.2.02" – při zaškrtnutí bude použitý původní formát pro zálohu nebo obnovu. Použijte jen výjimečně při přenosech záloh mezi různými stanicemi - PC. K použití pouze pro zkušené uživatele, kteří vědí, a musí určit, v jakém formátu záloha je. Při omylu je vrácena chyba č. 3, pokud záloha není v původním formátu. Nebo chyba č.11036, pokud jste určili nový formát a data jsou v původním formátu.
Upozornění: Pokud budete přecházet na Windows 64bit, měli byste všechny starší zálohy nejprve převést do nového formátu zálohy, tzn. všechna data znovu zazálohovat v původním prostředí pod novou verzí AdmWin od v.2.02.
Objednávky
Do okna objednávky bylo přidáno tlačítko:
"Dle požadavků" – po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech nesplněných a dosud neobjednaných požadavků zákazníků pro doplnění na objednávky. Pokud je v záhlaví objednávky vyplněné číslo zakázky před stisknutím tohoto tlačítka, pak se zobrazí jen seznam požadavků na tuto zakázku.
Na objednávku se z požadavků doplňuje celý řádek. Proto pokud je zapotřebí na objednávku zapsat pouze část jednotek ze zaevidovaných na řádku požadavku, je jednou z možností tento řádek požadavku zkopírovat a upravit na nich množství. Doplnění vybraného řádku na objednávku proběhne po stisknutí tlačítka “Na doklad“ z nástrojové lišty požadavků.
V případě potřeby nového objednání požadavku, který byl již jednou objednán, lze toto provést změnou stavu v požadavcích na zakázku (viz dále – Zakázky - požadavky).
Poptávky
Do okna poptávky bylo přidáno tlačítko:
"Dle požadavků" –  po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech nesplněných a dosud nepoptaných požadavků zákazníků pro doplnění na poptávky. Pokud je v záhlaví poptávky vyplněné číslo zakázky před stisknutím tohoto tlačítka,  pak se zobrazí jen seznam požadavků na tuto zakázku.
Na poptávku se z požadavků doplňuje celý řádek. Proto pokud je zapotřebí na poptávku zapsat pouze část jednotek ze zaevidovaných na řádku požadavku, je jednou z možností tento řádek požadavku zkopírovat a upravit na nich množství. Doplnění vybraného řádku na poptávku proběhne po stisknutí tlačítka “Na doklad“ z nástrojové lišty požadavků.
V případě potřeby nového poptání požadavku, který byl již jednou poptán, lze toto provést změnou stavu v požadavcích na zakázku (viz dále – Zakázky - požadavky).
Zakázky
1. 	Do seznamu požadavků na zakázku byl doplněn sloupec "Stav", který může nabývat hodnot Objednáno, Poptáno, Splněno, nebo nevyplněno. Pokud je stav jiný než Splněno, pak lze dvojklikem myši nebo klávesou Enter měnit na následující: z nevyplněného na Poptáno, Poptáno na Objednáno a Objednáno zpět na nevyplněno. Důvodem je možnost znovu objednat nebo poptat tento požadavek, neboť na objednávce (poptávce) se nabízejí jen požadavky, které dosud nebyly objednány nebo poptány.
2.  Detailní výpis spotřebovaných položek je doplněn:
-	v zadání o zaškrtávací pole "Jen které nejsou v požadavcích na zakázku", jehož zaškrtnutí způsobí, že budou vypsány jen spotřebované položky, které nejsou v požadavcích nebo jejichž spotřeba je vyšší než je požadováno,
-	v zobrazení u skladových položek přímo nakoupených na zakázku o sloupec s uvedením čísla dokladu, kterým byly tyto položky pořízeny, název dodavatele a interní druh (kód) na tomto dokladu.

