
Změny v AdmWin ve verzi 3.33 od 3.32 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 3.32, 3.31, 3.30, 3.26, 3.25, 3.24, 3.23. 

Pokud se přechází z verze nižší 3.23, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se 
update do verze 3.23 !!! 
 

1. Zakázky 

Do nastavení zakázek doplněn zaškrtávací údaj: 
"Výchozí stav pole 'i minusové položky' při fakturaci" – přednastavení zaškrtávacího údaje „i minusové 
položky“ v okně s volbami převodu položek zakázky na vydanou fakturu nebo vydaný dodací list. Při otevření 
okna bude výchozí stav dle tohoto nastavení. 

2. Zásoby – prodejky (účtenky) 

Přepracována volba z jaké evidence a jak se položky na účtenku zadávají z přepínacího radiobuttonu na 
dlaždice s rozšířením možností zadávání. 
Doplněn vyskakovací seznam pro výběr položek z nastavené evidence po zadání již 3 znaků obsažených 
v názvu položky nebo skladové položky začínající ve svém čísle zadanými znaky.. 

2.1 Okno pro záznam nové účtenky 

Ve všech dále popisovaných seznamech označení řádku a stisk klávesy <Enter> nebo dvojklik myši na něm 
vyvolá zápis označené položky v seznamu do oblasti zadávání nového řádku účtenky k zadání množství 
popř. úpravě prodejní ceny. Všechny výběry po zadání znaků do pole „Název - popis“ nerozlišují velká/malá 
písmena. 
Určení, z jaké evidence budou položky na účtenku vybírány – pomocí dlaždic umístěných v horní části okna. 
Jsou popsány textem: 
„ze zásob“  - výdej ze skladu výběrem – zadáním skladových karet. Může být omezen na zvolený sklad, 

popř. kategorií zásob v „Nastavení zprac. Účtenek“. 
- Tlačítko „Výběr“ – nabídne okno se seznamem skladových karet se všem funkcemi, jako v úloze 

„Informace o zásobách“, jen s tím rozdílem, že vybrané položka se klávesou <Enter> nebo 
dvojklikem myši dojde k potvrzení položky, stejně jako při stisku tlačítka „Na doklad“ v nástrojové 
liště   

- Zadání více než 2 znaků do pole „Číslo položky“.- pokud se naleznou, zobrazí se vyskakovací 
seznam se skladovými kartami začínajícími ve svém čísle skladové položky znaky shodnými se 
zadanými. Zobrazuje se max. prvních 12 položek se shodou. 

- Zadání více než 2 znaků do pole „Název - popis“ – vyhledává skladové karty obsahující ve svém 
názvu řetězec znaků shodný se zadanými nebo začínající, dle zaškrtnutí "Do vyskakovacího 
seznamu jen položky začínající v názvu zadanými znaky" v nastavení zprac. Účtenek. Pokud 
existují, zobrazí se ve vyskakovacím seznamu, Zobrazuje se max. 12 prvních nalezených položek.  

- Čárový kód – je-li nastaveno vyhledávání zásob pomocí čárového kódu, je pod polem, kde je 
očekáváno jeho načtení, zobrazeno pole pro zdaní čísla skladové karty. Při použití čtečky (scanneru) 
čárových kódů je vhodné v nastavení zprac. účtenek potlačit možnost zadávání množství, 
jednotkové ceny i možnost modifikace názvu skl.položky. Pak je-li v nastavení čtečky generován 
CR+LF po sejmutí kódu, celé zadávání probíhá jen sejmutím kódu čtečkou – jedna položka za 
druhou. Je-li množství více než 1, stačí sejmout kód tolikrát, jaké je množství – automaticky se sečte 
do jednoho řádku. 

„z ceníku“  - zadávání ceníkových položek (ceník prací nemusí obsahovat jen práce) jejich výběrem přímo 
na účtenku. 

- Tlačítko „Výběr“ – nabídne ve vyskakovacím seznamu všechny položky ceníku. 
- Zadání více než 2 znaků do pole „Název - popis“ – vyhledává v ceníku položky obsahující ve svém 

názvu řetězec znaků shodný se zadanými. Pokud existují, zobrazí se ve vyskakovacím seznamu, 
Zobrazuje se max. 12 prvních nalezených položek.  

Vedle tohoto způsobu zadávání položek z ceníku zůstává k dispozici i původní hromadný záznam 
položek z ceníku prací s možností určení, který pracovník práci vykonal, pod tlačítkem „Hromadně z 
ceníku“.  

„textem a částkou“  - zadávání položek na účtenku jen prostým zápisem textu a částky. K tomu se nabízí 
číselník řádků textu nastavené pod volbou v menu „Soubor“ – „Textové řádky“ záložka „Pro řádek typu 
Text a částka“. 

- Tlačítko „Výběr“ – nabídne ve vyskakovacím seznamu všechny položky z uvedeného číselníku.  



- Zadání více než 2 znaků do pole „Název - popis“ – vyhledává v uvedeném  číselníku textové řádky 
obsahující ve svém názvu řetězec znaků shodný se zadanými. Pokud existují, zobrazí se ve 
vyskakovacím seznamu, Zobrazuje se max. 12 prvních nalezených textových řádků. 

„text, jednot. cena x kusy“  - zadávání položek na účtenku textem, jednotkovou prodejní cenou a 
množstvím. K tomu se nabízí číselník řádků textu nastavené pod volbou v menu „Soubor“ – „Textové 
řádky“ záložka „Pro řádek typu Jednot.cena x kusy“. 

- Tlačítko „Výběr“ – nabídne ve vyskakovacím seznamu všechny položky z uvedeného číselníku.  
- Zadání více než 2 znaků do pole „Název - popis“ – vyhledává v uvedeném  číselníku textové řádky 

obsahující ve svém názvu řetězec znaků shodný se zadanými. Pokud existují, zobrazí se ve 
vyskakovacím seznamu, Zobrazuje se max. 12 prvních nalezených textových řádků..  

„Jednotková cena x kusy“  - jen prosté rychlé zadávání množství a jednotkové ceny bez textu a bez vazby 
na cokoliv v systému. Tlačítko pro výběr i vyskakovací seznam jsou neaktivní. 

 

2.2 Nastavení zpracování účtenek 

Do oblasti zadávání skladových položek doplněn zatrhávací údaj: 
"Do vyskakovacího seznamu jen položky začínající v názvu zadanými znaky" - při nezaškrtnutí budou 

do seznamu vybrány skladové položky obsahující kdekoliv ve svém názvu zadaný řetězec znaků. To 
nezdlouhavý a na datové toky náročný proces. S růstem počtu skladových karet se doba odezvy od 
zadání 3 znaků po zobrazení vyskakovacího seznamu prodlužuje až do stavu neúnostnosti. Limitující 
počet skladových karet, do kdy je takové vyhledávání únosné závisí na technické rychlosti přístupu 
k datům (SSD, plotnový disk, externí disk, síťové připojení) a především na subjektivním vnímání 
hranice únostnosti.  
Při zaškrtnutí budou do vyskakovacího seznamu vybírány položky začínající ve svém názvu zadaným 
řetězcem znaků – podstatně rychlejší přístup k datům pomocí indexů. Odezva je okamžitá i na 
obrovských počtech skladových karet.  
Výchozí stav – nezaškrtnuto. 

 
 

3. Mzdy  

 

3.1 Upřesnění výpočtu soc. a zdrav. Pojištění pro zaměstnání malého rozsahu. 

Při zatržení „zaměstnání malého rozsahu“ na kartě pracovníka je výpočet pojištění modifikován stavem 
zatržení údaje „počítat pojištění“: 
- zatrženo – bude počítáno zdravotní pojištění vždy, sociální až po dosažení rozhodného příjmu 
- nezatrženo – zdravotní i sociální pojištění bude počítáno až po dosažení rozhodného příjmu 
Na kartě pracovníka : současné zatržení „zaměstnání malého rozsahu“ a nastavení dohody o provedení 
práce (DPP) dle číselníku ČSSZ (činnosti pod body „T“ až „Z“ není povoleno. 

 

 


