Změny v AdmWin ve verzi 2.82 od 2.81
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.66 až 2.81. Jen po instalaci z těchto verzí nutno
provést rekonstrukci indexů!!!
Pokud se přechází z verze nižší 2.66, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update
do verze 2.66!!!
1.

Zásoby

1.1 Prodejky - účtenky – do záznamu nové prodejky doplněno tlačítko:
“Přecenit“ – hromadná změna cen na prodejce zadaným koeficientem (procentem) s určením, která cena je pro
výpočet výchozí hodnotou (stávající na dokladu, průměrná cena pořízení, poslední nákupní, aktuálně platná
v cenících v jednotlivých cenových úrovních). Stejné zadávací okno jako pro změnu cen na nabídce nebo
zakázce.
1.2 Dodací listy
1.2.1 Přijaté dodací listy
V záznamu řádku typu “Jedn. cena x kusy“ doplněna možnost souvztažného zápisu na zadanou vybranou zakázku do zobrazeného pole "Na zakázku č.:". Funkčnost je shodná se stejnou na přijatých
fakturách. Tj. je-li při uložení řádku vyplněno číslo zakázky, zapíší se zadané údaje i do spotřeby na tuto
zakázku. Tento řádek se stává na přijatém listě nezměnitelný, ale na zakázce jej lze upravit - především
opravit prodejní realizační cenu na zakázce. Pokud se tato cena neopraví, zůstává v úrovni nákupu. Na
přijatém dodacím listě lze takový řádek pouze vymazat (zrušit) a zapsat znovu. Při zrušení na dodacím listě
se současně vymaže i na zakázce, aby nedocházelo k násobení jednoho a téhož nákladu na zakázce.
1.2.2 Vydané dodací listy
"Přecenění" – hromadná změna prodejních cen na dodacím listě zadaným koeficientem (procentem)
s určením, která cena je pro výpočet výchozí hodnotou (stávající na dokladu, průměrná cena pořízení,
poslední nákupní, aktuálně platná v cenících v jednotlivých cenových úrovních). Stejné zadávací okno
jako pro změnu cen na nabídce nebo zakázce.
1.3 Výpisy zásob – doplněn kontrolní výpis "Kontrola pohybů na doklady" - kontrola, zda za zvolené období
nedošlo v důsledku výpadků el.proudu, sítě, aj. přístupů ke sdílenému úložišti dat (disku) ke stavům, kdy je položka
zapsána ve skladových pohybech a není na příslušném dokladu. Upozornění! Toto zpracování je na větším objemu
dat časově náročné, obzvláště při zpracování v síti!
Zadávací parametry:
- jen volba období datem “Od“ - “Do“. Upozornění! Pečlivě zvažte datum “Od“, abyste se nedostali do
období, ve kterém jste si vlastním jetím roční uzávěrky nechali vymazat některé druhy dokladů. Vypsalo by
se vám mnoho stránek, na kterých by byly vypsány skladové pohyby související s doklady, které jste si již
nechali odstranit.

Jen v PU - (podvojné) účetnictví
Do výpisů z účetnictví doplněn nový výpis:
"Měsíční výnosy/náklady" – kde jsou do 12 sloupců nadepsaných měsícem a rokem od zadaného data “Od“ ve
volbě období sečteny hodnoty účtované na jednotlivé výnosové a pak nákladové účty za jednotlivé měsíce,
kromě přeúčtování na uzávěrkový účet zisků a ztrát (účet 710…).
Zadávací parametry:
- datum “Od“
- volitelně středisko
- volitelně činnost

Jen v Program Autoservis
1. V přehledu opravovaných vozidel na kartě “Údaje o vozidle“ doplněna oblast “Olej měněn“ s údaji o poslední
výměně motorového oleje:
- "Dne" – datum poslední výměny motorového oleje
- "Stav tach." – stav tachometru (počet najetých km) při poslední výměně motorového oleje
- "Olej zn." – údaje o použitém motorovém oleji

2. Do záhlaví zakázky doplněn údaj:

“Schvalovací č.“ – schvalovací číslo leasingové společnosti nebo číslo likvidačního protokolu pojišťovny. Je-li
vyplněno, tiskne se na zakázkový list.
3. V okně pro tisk zakázkového listu – doplněno zaškrtávací pole:
"Při předání vozu zákazníkovi tisknout datum a čas předání" – na zakázkovém listě bude vytištěno datum a čas
z předpokládaného ukončení v záhlaví zakázky, jako datum a čas předání vozidla zákazníkovi po opravě. Lze
zaškrtnout jen v případě, že je v nastavení zakázek zaškrtnuto "Tisknout předpokládaný termín ukončení".

