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Změny v AdmWin ve verzi 2.14 od 2.13
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.13.
Pokud se přechází z verze nižší 2.13, nutno před instalací nové verze provést zálohování!
 
Nabídky
V záznamu položek (řádků) typu:
	“Text a částka“ – doplněn údaj “Náklady“ – celková nákladová cena celkem za položku vyjádřenou na tomto řádku.
	“Název, cena * kusy“ – doplněn údaj "Náklady" – nákladová (pořizovací nebo nákupní) cena za jednotku popsanou na řádku nabídky. Celková nákladová cena se vypočte automaticky vynásobením množství.

Oba tyto nové údaje:
	se použijí při výpočtu předpokládané efektivnosti nabídky

jsou doplněny i v seznamu položek nabídky, kde je lze změnit
se automaticky přenesou do požadavků zákazníka při jejich vytvoření z nabídky.
Knihy jízd
Přeuspořádáno menu pro jízdy - nastavení dopravních prostředků pro jízdy přesunuto do podmenu “Nastavení pro jízdy“, kam byla doplněna i nová úloha “Nejčastěji opakované jízdy“, kde lze nastavit nejčastější opakované jízdy pro jejich rychlé doplnění do konkrétní knihy jízd.
V záznamu jízdy doplněny nové údaje a rozšířeny některé stávající. O tyto nové údaje rozšířen i zobrazený seznam z knihy jízd a výpisy jízd. 
	Okno pro záznam do evidence (knihy) jízd
Stávající údaje “Odkud“ a “Kam“ rozšířeny na 40 znaků, popis účelu jízdy rozšířen na 70 znaků. 

Doplněny nové údaje:
"% zvýšení spotřeby" – procento zvýšení spotřeby při jízdě s přívěsným vozíkem, při jízdě ve městě, při jízdě v zimním období apod. dle legislativních možností, kdy lze uplatnit procento zvýšení spotřeby. Je-li nenulové, pak se použije při výpočtu jízdného (nákladů na jízdu) do nákladové ceny za spotřebované PHM.
"důvod" – krátké textové zdůvodnění zvýšené spotřeby. Např. „vozík“, „město“, „zima“ apod.
"Jízdu lze doložit" – jen pro informativní účely - označení dokladu (druh a číslo), kterým lze opodstatněnost jízdy pro zahrnutí do nákladů z hlediska daně z příjmu doložit - fakturou, dodacím listem, paragonem, účtenkou, nabídkou, smlouvou, zápisem z jednání apod.
"Poznámka" – pro jakoukoliv textovou poznámku k evidované jízdě v knize jízd.
Tlačítko:
 "Výběr jízdy" – zobrazí seznam nastavených nejčastěji opakovaných jízd, ze kterého se vybraná doplní do zaznamenávané jízdy.
	Nastavení nejčastějších opakovaných jízd 
Pro zrychlení záznamů do knihy jízd si zde lze nastavit nejčastěji zapisované jízdy.

Nastavení se zadává v datovém okně typu seznam ovládaném standardní zkrácenou nástrojovou lištou přímo do řádků tohoto seznamu.
Zadávané údaje (sloupce):
“Odkud“ – textový popis místa začátku jízdy
“Kam“ – textový popis místa ukončení jízdy
“Účel“ – textový popis za jakým účelem, z jakého důvodu byla jízda realizována
“Km“ – počet ujetých km
“%zvýš.“ – procento zvýšení spotřeby
“důvod“ – důvod použití % zvýšené spotřeby.
DPH
Nastavení textů tištěných na vystavované doklady (faktury vydané a daňový doklad při přijetí zálohy za zdanitelné plnění) za vlastní uskutečněná plnění osvobozená, plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a plnění mimo tuzemsko.
Nastavení je přístupné z okna “Identifikační údaje firmy“ pod volbou v menu “Soubor“ > “Základní údaje“ po stisku tlačítka "Texty osvobození tištěné na doklady" v oblasti pro DPH.
Nastavení se upravuje v datovém okně typu seznam ovládaném zkrácenou nástrojovou lištou bez možností založení nových a zrušení evidovaných, protože ta jsou vázána na konkrétní druh vlastního uskutečněného plnění dle záznamu DPH na výstupu.


Změny a doplnění textů se provádí přímo v řádcích tohoto seznamu ve sloupcích:
“Druh plnění“ – označuje konkrétní druh vlastního zdanitelného plnění, pro který bude na tomtéž řádku nastavený text při tisku dokladů použit. 
“Text tištěný na doklad“ – text, který se vytiskne na doklad pro nastavený druh zdanitelného plnění.
“pokračování na 2.řádku“ – případné pokračování textu na druhém řádku, pokud by první nedostačoval.
“Tisk“ – určuje, zda bude text tištěn nebo ne. Mění se dvojklikem myši nebo klávesou Enter na opačný stav, než je právě nastavený.
“Text pro anglický doklad“ – text zdanitelného plnění, který se vytiskne při tisku faktury v anglické jazykové mutaci pro nastavený druh zdanitelného plnění.
“2.řádek angl.“ – případné pokračování textu na druhém řádku, pokud by první nedostačoval, při tisku faktury v anglické jazykové mutaci.
“Text pro německý doklad“ – text zdanitelného plnění, který se vytiskne při tisku faktury v německé jazykové mutaci pro nastavený druh zdanitelného plnění.
“2.řádek něm.“ – případné pokračování textu na druhém řádku, pokud by první nedostačoval, při tisku faktury v německé jazykové mutaci.
Ve všech nastavených textech mohou být použity zástupné znaky:
“%%“ – místo nich se při tisku automaticky dosadí částka vlastního zdanitelného plnění ze souvisejícího záznamu DPH
“§§“ – místo nich se dosadí označení paragrafu osvobození ze souvisejícího záznamu DPH.
Poznámka - Stále platí, že tyto texty se na fakturách tisknou jen, je-li v nastavení tisku faktur zatrženo „Tisknout § osvobození od DPH“.

