Změny v AdmWin ve verzi 2.83 od 2.82
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.66 až 2.82. 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. Importy řádků dokladů – faktur, dodacích listů a zakázek
Do lokální nabídky (stiskem pravého tlačítka myši v oblasti řádků) doplněna volba:
“Import z Excel“ – vyvolá standardní okno pro zadání importů. Struktura xls vstupní tabulky dostupná po stisku
tlačítka „Definice struktury xls“. Údaj „Číslo skladové položky“ se importuje jen do zálohových faktur. U jiných
dokladů musí být vazba skladových položek na příjem/výdej
Lze importovat jen řádky bez vazby na jinou evidenci. Tj. importují se jen jako řádky typu text a částka nebo text,
jednotková cena krát množství. Rozhodující je údaj množství. Je-li nulový, importuje se jako řádek typu text a
částka, jinak jako text, jedn.cena krát množství.
U faktur je tato funkce možná jen do záznamu DPH nebo odeslání do EET.
2. Přecenění řádků vystavovaných dokladů (faktur, dodacích listů, zakázek, nabídek)
Do vydaných faktur (i zálohových) doplněna funkce:
“Přecenění“ (stejná jako pro zakázky) umožňující hromadnou cenu prodejních cen 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. U vydaných faktur navíc nákladová
evidovaná na faktuře, tj. nákladová cena platná v okamžiku přiřazení skladové nebo ceníkové položky na doklad
(také se z nich počítá efektivnost), oproti nákladovým cenám aktuálním, které jsou aktuálně platné v ceníku nebo
na skladových kartách. Na vydané faktuře je tato funkce aktivní jen do záznamu DPH nebo odeslání do EET.
Funkce „Přecenění“ na všech dokladech přesunuta z vyvolání tlačítkem do lokální nabídky (stiskem pravého
tlačítka myši v oblasti řádků).
3. Skupiny řádků
Funkce rychlého doplňování předchystaných více řádků typu text a částka rozšířeno z faktur i na prodejky
(vystavené účtenky), dodací listy a zakázky, kde je do oblasti tlačítek pro záznam řádků na doklad doplněno
tlačítko:
“Skupinu řádků“ – nabídne pro doplnění na doklad seznam skupin řádků, které lze nastavit pod volbou „Faktury“
– „Nastavení fakturace“ – „Skupin řádků“. Pro doplnění na doklad se nabízejí jen řádky s vyplněnou skupinou.
4. Zásoby - přecenění
V zadávacím okně pro přecenění zásob u plátců DPH:
- V rozevíracím seznamu určujícím výchozí cenu pro výpočet doplněny 3 možnosti – vyjít z prodejní ceny
včetně DPH v jednotlivých cenových úrovních. Při těchto volbách se o zadané procento zvyšuje – snižuje
prodejní cena s DPH zvolené úrovně a doplní do prodejní ceny s DPH cenové úrovně, která se má
vypočítat. Cena bez DPH se dopočte z této ceny s DPH přesně.
- K nastavení, nakolik desetinných míst výslednou prodejní cenu zaokrouhlit, doplněno zaškrtávací pole
“zaokrouhlit cenu s DPH“ – při zaškrtnutí bude po výpočtu prodejní ceny bez DPH vypočtena cena s DPH,
ta zaokrouhlena na zadaný počet desetinných míst a následně zpět přesně vypočtena cena bez DPH
z této zaokrouhlené ceny s DPH.

Jen v DE
V přehledu účtenek přijatých – do nástrojové lišty doplněno tlačítko:
“Platba“ – a tomu odpovídající volba "Zaplacení účtenky" v menu pod “Zvláštní“ – vyvolá pro v seznamu účtenek
aktuálně nastavenou okno záznamu do deníku příjmu a výdajů o vyrovnání této účtenky platbou pokladnou nebo
bankou. Stejná funkce jako faktur. Záznam je kdykoliv opravitelný ve zpracování deníku.

