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Důležité informace
SK Zaokrouhlování hotovostních plateb od 1.7.2022 na 5centy
Tato úprava se připravuje -> S ohledem na zákon je třeba od 1.7.2022 (SK) zaokrouhlovat platby na 5centy tak,
že 1-2 centy "dolů" a 3-4 centy "nahorů". Úprava bude zajišťovat, že se zaokrouhluje celková cena k platbě
hotově, nikoli dílčí součty nebo cokoli jiného. Zaokrouhlování se týká pouze platby provedené hotově. Úhrada
dokladu v cizí měně se přepočte na EUR a poté se zaokrouhlí hotovostní platba
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Verze 1.11.26 (Září 2022)
Nové globální parametry pro položky a uživatele
Po vzoru globálního parametru pro dodací listy a faktury jsme vytvořili globální parametr pro modul nabídky “gpNoPrintOfferZeroQty”. Funguje na stejný princip, a to sice, pokud je zapnutý, tak na tiskovém reportu
nezobrazuje stornované nebo vynulované položky.
Dále jsme vytvořili nový globální parametr „gpUsrClearUserPermissions“, který z vyřazeného uživatele smaže
hodnoty pravidel, individuální a skupinová práva, práva na pravidla a obnoví právo na sklady na hodnotu
nepřiřazeno. Globální parametr zatím nepočítá s hromadnou úpravou.

Kontakt zákazníka se přenáší napříč objednávkami,
statistikami a fakturami
Nově se v záložce seznam v modulu prodejních objednávek propisuje kontakt, který byl při vytváření na webu k
dané objednávce přidělen. Dále se tento kontakt přenáší i do modulu statistik prodeje a nákupu, a také do
modulu odběratelských faktur.

Kontrola adresáta při odesílání emailu
Přidali jsme kontrolu, která zamezí odeslání emailu bez adresáta. Jako malý bonus se při prázdném předmětu
zeptá, pokud chceme opravdu odeslat bez předmětu.

Desetinná místa při tisku dokladu
Při tisku dokladů jsme ve sloupci Cena/jedn. zvětšili počet desetinných míst až na 4 místa, a to v českém i
anglickém jazyce. Doklady, u kterých tyto změny byly provedeny jsou: faktury, objednávky, a proformy – jedná
se o prodejní i nákupní moduly pro všechny výše vypsané. Počet desetinných míst se nastavuje pomocí
globálního parametru „gpDecPlacesINV_PRI“, pro tisk na dokladech se pak musí nastavit parametr
„gpPrintDecPlacesByGp“

Filtrování produktů skladem a frontou
Opravili jsme filtr modulu produkty, jedná se o pole sklad a fronta. Nyní pole fronta filtruje položky, které mají
na kartě fronta alespoň jednu objednávku se skladem naší fronty. Co se týče pole sklad, tak ten filtruje položky,
které mají na kartě sklad náš filtrovaný sklad.
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Chyba v kontrole dodatečného přiznání DPH a OSS režim DPH
Zjistili jsme, že rozšíření kontroly o zemi přiznání způsobovalo problémy při ověření. Oprava spočívá v tom, že
pokud bude potvrzené řádně přiznání a nepotvrzené dodatečné přiznání ve stejném měsíci, tak potvrzené
doklady s datem tohoto měsíce budou spadat do dodatečného přiznání.
Dále jsme vytvořili nové pravidlo pro faktury “DPH OSS datum vstupu opravy do přiznání”, jak název napovídá,
při vyplnění pravidla doklad vstoupí i do OSS výkazu.

Evidence a tlačítko pro kontrolu DIČ
Tlačítko u klientů, které slouží pro ověření DIČ nově zobrazí textový tip, když na něj uživatel najede kurzorem
myši. Dále, pokud se pokusíme DIČ ověřit při prázdném seznamu, tak se zobrazí upozornění namísto chybové
hlášky.

Původně bylo možné tlačítkem pro kontrolu DIČ zahltit poznámky daného klienta. Zamezili jsme tomu přidáním
nového tlačítka Historie platnosti DIČ, které se také nachází v modulu klienti, karta základní informace.
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Nyní se výstup informací z tlačítka Ověření DIČ uloží jen jednou denně, a to přímo do Historie kontroly platnosti
DIČ. Dále se zde zapisují kontroly i z jiných míst, a to například při fakturaci nebo autofakturaci. Okno obsahuje
všechny potřebné informace jako například datum a čas kontroly, DIČ klienta, název a adresu klienta, a pokud
se DIČ nepodařilo ověřit, tak i chybovou hlášku a stav ve kterém byl.

Tabulky emailového reportu s prověřenými DIČ
Upravili jsme tabulku emailového reportu s informacemi o neplatných DIČ tak, že pokud jsou všechna prověřená
DIČ platná a do tabulky nevstoupí žádné informace, tak se pošle věta: „Všechna prověřená DIČ jsou platná.“.

Mazání skladových karet v modulu montáž / demontáž
Nad hlavičkami montáží / demontáží byla přidána nová možnost, která nám umožní smazat skladové karty. Pro
zpřístupnění možnosti je podmínkou mít určité právo - “Doklady \ smazání skl. karty (musí být zaplý GP servis)”,
a pro nastavení tohoto práva je za potřebí zapnutý globální parametr - “gpDocItemServis”. Dále s touto změnou
přišly dva nové sloupce, a to status hlavičky a status položky.

Kontrola na množství montovaného produktu
Opravili jsme ukládání skladových montáží tak, aby proběhla kontrola na množství montovaného produktu na
skladě. V případě, že není dostatečné množství, tak vyskočí hláška.

Proklik z vícero položek objednávky na produkty
Nově je možné se prokliknout z položek objednávky na produkty za pomocí tlačítka běž a produkty. Při výběru
vícero položek najednou se v okně produktů ukážou všechny produkty, které jsme vybrali. Ve finále tato úprava
dovoluje v modulu produkty filtrovat více produktů najednou.

Proklik z dodacích listů do klientů
Přidali jsme tlačítko pro proskočení z modulu dodacích listů do modulu klienti. Tlačítko se nachází v levé
nástrojové liště.
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Tabulky marketingové zařazení klientů
V modulu klientů, pohled seznam všech osob na kartě marketingové zařazení jsme rozšířili tabulky zařazení
klienta a distribuční seznamy. Zároveň jsme posunuli tlačítko Přidat do distribučního seznamu a rozšířili sloupce,
aby byly delší texty lépe vidět. Upravili jsme funkcionalitu tabulek tak, aby se změny provedené uživatelem
propisovaly ihned. Přidali jsme také možnost prokliku na daný distribuční seznam, ten je možný přes kontextové
menu.

Změny v okně pro tisk
Dále jsme v modulu klienti odebrali tlačítko email v okně pro tisk, tato úprava se propsala i do ostatních modulů,
které používají stejné okno pro tisk, například produkty. Dále jsme v daném okně pro tisk odebrali panel nástrojů,
který měl nesmyslná tlačítka jako například pro nový záznam, editaci nebo mazání záznamu.

Rozšíření horní lišty Esyca
Rozšířili jsme horní nástrojovou lištu Esyca o dvě nové ikony. První ikona je pro modul příležitostí a druhá ikona
je pro modul projekty.

Úprava tabulek položky faktur v projektech
V modulu projekty jsme na kartě faktury zvětšili tabulky položky faktur – nákladové a položky faktur – výnosové.

Rozšíření filtru modulu potvrzování cen objednávek
Do filtru modulu potvrzování cen objednávek jsme přidali nové zaškrtávací pole „Blokované v objednávce“.
Pokud je pole zaškrtnuté, tak se vyhledávají jen objednávky, které mají produkt zablokovaný a na skladě. Zároveň
je s touto změnou přidán do modulu nový sloupec, který udává počet zablokovaných produktů v objednávkách.
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Oprava zaúčtování technického zhodnocení majetku
Rozdělili jsme zaúčtování na dvě části – zaúčtování pořízení a zaúčtování vyřazení. Historicky se totiž účtovalo
obojí dohromady, což znemožňovalo uživatelsky zaúčtovat vyřízení, pokud bylo pořízení v uzavřeném účetním
období.

Duplicity ve výběru záznamů
Zamezili jsme přidávání duplicitních záznamů do výběru v každém modulu, který měl kartu výběr. Například v
modulu produkty nám dvojklik na vybraný produkt vložil tento produkt do výběru – karta výběr, pokus o přidání
stejného produktu je nyní neúspěšný a tedy opravený.

Duplicitní hodnoty v navigátoru produktů
Přidali jsme kontrolu do modulu produkty, karta navigátor. Zamezili jsme vkládání duplicitních atributů se
stejnou hodnotou.

Úprava filtrů a vzhledů modulů
Napříč celým Esycem jsme upravili chování nebo vzhled některých filtrů nebo modulů. Například v modulu
statistika prodeje a nákupu jsme provedli malé vizuální změny ve filtru – doplnili jsme názvy před první tři pole,
přidali jsme textové tipy a do okna pro vyhledávání produktů jsme přidali filtr na produkty pro snadnější
vyhledávání. Tyto změny byly provedeny a přeloženy i do slovenské a polské lokalizace Esyca.
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Podobné změny jsme provedli v modulu plateb, kde jsme hlavně filtr upravili tak, aby byl kompaktnější a
pohodlnější pro uživatele s menšími obrazovkami, a pro modul fronta, kde jsme opravili špatně zobrazující se
odškrtávací boxy a zbarvili boxy „dodavatelé“ a „odběratelé“, také jsme přidali textové tipy a tlačítko pro
zobrazení nápovědy.
Do modulu pohyby skladu zboží jsme taktéž přidali textové tipy, a to na nad prvky „vše“ a „c“.
Dále jsme upravili modul střediska – reporty. Nově se dají zmenšovat a zvětšovat velikosti dvou hlavních tabulek.
Přidali jsme pole pro filtrování a vyhledávání. Ke stávajícím polím jsme doplnili patřičné názvy.
V modulu přiznání DPH jsme změnili podbarvení hlaviček na zelenou, žlutou a oranžovou. Dále jsme přidali
legendu pro dané barvičky. Historicky se v modulu objevovala i červená ale aktuálně nemůže takový řádek
vzniknout.
Co se týče modulu uzavření/otevření účetních období, tak tam jsme upravili názvy sloupců z „USR_ID“ na „ID
uživatele“. Podbarvili jsme sloupce patřičnými barvami a zároveň s touto úpravou jsme přidali do filtru legendu
barev a tlačítko, které otevře nápovědu pro dané stavy. Dále jsme přesunuli filtr skupina uživatelů pod filtr stav.
V modulu dodávky jsme upravili uspořádání některých polí, zároveň s touto úpravou jsme opravili texty, které
byly nečitelné a nad pole „Počet…“ jsme přidali textový tip.
V modulech faktury, objednávky a jiné, které přebírají stejný filtr jsme přidali názvy před první tři pole – pohled,
manažer a typ. Přidali jsme textový tip nad pole vztah ID a některé pole jsme přeskupili za cílem zpřehlednit tyto
filtry. Tyto změny byly převedeny i do slovenské a polské lokalizace.
Zároveň jsme přidali posuvník do interní poznámky modulu objednávky. Stejnou změnu jsme provedli v tabulce
záložky detail – modul účtový rozvrh.
Do modulu deník majetku jsme přidali pole pro sériové číslo a také možnost filtrovat dle sériového čísla. V
modulu kontaktní osoby jsme přidali tří stavové zaškrtávací pole pro platnost kontaktu a příznak nespamovat
kontakt, dále pokud je kontakt vyřazen, tak se u jména kontaktu zobrazí příznak vyřazen. Úpravy, které se týkají
kontaktů, tak jsou obecné – chová se takto všude, kde je komponenta kontaktu použita.
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Při tisku nabídek se v okně výběr reportu zobrazovala možnost „Objednávky“, opravili jsme tak, aby nebylo
matoucí. Nyní je tedy možnost správně pojmenována, a to jako „Nabídky“.
Opravili jsme zobrazení některých polí u klientů na kartě pro odběratele. Jedná se o roletku pro měnu u nastavení
kreditního rámce, dále jsme zvětšili pole pro poznámku a jako poslední jsme opravili pole vytvořeno a změněno.

Dotahování ID položky z CRM
V modulu příležitosti na kartě produkty a subtypy se nově nachází sloupec, který dotahuje z CRM pole ID
položky. Název sloupce je CRM ID. Tato úprava je na zakázku.

Formátování předmětu emailu
Nastavili jsme formátování předmětu mailu v případě, že máme na uživateli, karta texty nastavený předmět.
Původně se totiž předem vytvořený předmět nalepil na číslo faktury, proformy atd.

Chybové hlášky chybějícího práva
Ve vybraných oblastech Esyca jsme upravili formát hlášek, které se zobrazují při chybějícím právu. Nyní bude
hláška obsahovat číslo chyby, text, id práva a modul.

Nové pravidla pro přebírání adresy a DIČ do dobropisu
Vytvořili jsme nová pravidla pro adresy, která budou upravovat dotahování adresy a DIČ do dobropisů.
Scénář 1: Máme fakturu, která má adresu s nastaveným pravidlem, do hodnoty tohoto pravidlo se vkládá DIČ
adresy, kterou si přejeme dotahovat do dobropisu. Vytvořený dobropis z dané faktury bude mít adresu a DIČ
dle hodnoty pravidla.
Scénář 2: V tomto scénáři má uživatel a adresa nastavené i pravidlo druhé, to má za úkol nechat na dobropisu
DIČ z faktury, ale adresu dotahovat dle DIČ v hodnotě pravidla. Při tvorbě dobropisu z dané faktury bude mít
dobropis DIČ z původní faktury ale adresu dle hodnoty pravidla.

Právo na změnu účtu v modulu hlavní kniha
Vytvořili jsme právo “Účetnictví \Hlavní kniha \ Hromadná změna účtu”, které se vztahuje na možnost změnit
účet v modulu hlavní kniha. Pokud právo není na uživateli nastaveno, tak nově bude pro něj tato možnost
vypnutá, dokud se mu právo nenastaví.
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Práva pro kopírování a hromadné přiřazení práva
Dále jsme vytvořili nová práva, na které jsme pověsili možnosti pro kopírování práva ze skupiny a z uživatele, a
hromadné přiřazení skupiny a práva. Navíc jsme opravili tlačítka pro přiřazování a odebírání skupin tak, že nejsou
aktivní, pokud není přidělené patřičné právo.

Právo pro editaci práv na uživateli
Upravili jsme právo „Uživatelé \ Práva“ tak, že pokud má uživatel pouze příznak čtení, tak není schopný klikat na
šipky pro přiřazování nebo odebírání práva na uživateli.

Restrikce na uživatele pro parametry skladu
Založili jsme nové restrikce, které mají za úkol zamezit uživateli v editaci parametrů skladu v modulu projekty.
Tato možnost bude otevřená jen při zakládání nového skladu.

Úprava filtru účetních záznamů
Do detailního filtru modulu účetních záznamů jsme přidali nové pole pro filtrování – vytvořil. Díky této změně je
nyní možné filtrovat účetní záznamy podle toho, kdo je vytvořil.

Doplnění sloupce pořadí pro klienty
Z modulu klientů, pohled distribuční seznamy se nyní propisuje sloupec pořadí do pohledů seznam všech osob
a seznam všech adres. Sloupec se zobrazuje jen tehdy, když je v detailním filtru vybrán distribuční seznam. Dále
si jej musí uživatel v nastavení rozvržení gridu přidat, sloupec má název Pořadí DS.

Export ve formátu ISDOC
Opravili jsme export formátu ISDOC. Aktuálně by se měla ve správném ISDOC formátu vygenerovat i faktura
hrazena typem banky Avízo.

Odstranění evidence sítě
Odebrali jsme funkce „sítě“, které již nejsou Esycem využívány a nemají obecné využití. Odstranili jsme je s cílem
zjednodušit systém jak pro uživatele, tak pro vnitřní vývoj, a to s nulovým dopadem na stávající procesy všech
zákazníků.
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Ošetření a zpřehlednění rychlé fakturace
V modulu dodací listy jsme ošetřili tlačítko pro rychlou fakturaci. Historicky se totiž okno otevíralo jen na záložce
seznam. Nyní jsme chování upravili tak, aby nás kliknutí na tlačítko rychlé fakturace vždy přesměrovalo na
záložku seznam.
Další změnou rychlé fakturace je nová funkce, která rozhoduje, zda při fakturaci je pole variabilní symbol povinné.
Pokud je povinné, tak se název pole zobrazí tučným písmem.

Autofakturace
Ve velkém měřítku jsme upravili autofakturaci. Jedna z drobnějších úprav byla změna funkcionality týkající se
termínu dodání a expedice. Při vytváření objednávky jsme zamezili možnosti nastavit datum dodání na dnešní a
status dokladu KTE jsme upravili tak, aby pustil autofakturaci, pokud si uživatel zadá zítřejší termín dodání.
Dále se provedla změna, která nastavila všem zákazníkům, kteří ještě nemají nastaveno, pravidlo Zakázat
automat „K autofakturaci“.
Založila se obecná konfigurace na objednávky z webu tak, aby vznikl jeden řádek pro všechny, a tedy nikoli jako
nyní, 2 řádky pro každého klienta. Smazali se všechny duplicitní konfigurace. Zůstanou jen řádky klientů, který
mají skutečně svou unikátní konfiguraci.
Jako poslední změnu, kterou jsme provedli je úprava procedury nastavující statusy autofakturace. Status NPP se
nově nenastaví, pokud má objednávka u všech položek nastaveno Zálohově zaplaceno.
Tato úprava je na zakázku.

Ruční generování skladových karet
Upravili jsme generování tak, že v průběhu může uživatel dále pracovat – běží tzv. na pozadí. Opravili jsme také
chybové hlášky, které se zobrazují při generování tak, aby byl uživatel schopen lépe pochopit a vyhledat odkud
chyba pochází.

Šablony do importních modulů
Doplnili jsme šablony pro importní moduly, a to do modulu import termínů dodání, import objednávek z xml,
import dodavatelských cen a import majetku. Šablony je možné stáhnout nebo stáhnout a rovnou otevřít díky
tlačítku a zaškrtávacímu poli v modulu.
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Zamezení založení duplicitní příležitosti
Nad tabulkou příležitostí jsme upravili zakládání nových příležitostí voláním tak, aby se již nevytvářely duplicitní
záznamy. Úprava kontroluje čísla příležitostí.

Změna kontroly otevřenosti období uživatele (majetek)
V modulu účetní deník jsme provedli úpravy, které změnily fungování kontroly při mazání období. Doposud se
kontrolovalo oproti uživateli, který odpis vytvořil a nyní se kontroluji oproti uživateli, který operaci provádí.

Úprava kontrol při tvorbě nové objednávky
Při vytváření nové objednávky jsme provedli řadu úprav. Jednou z úprav je srozumitelnost chybových hlášek,
které se zobrazují při chybějících právech. Dále jsme upravili kontrolu nad právy, historicky totiž tvorba nové
objednávky kontrolovala právo objednávek na úrovni zápis a ne nový. A jako poslední jsme upravili kontrolu
nad projekty.

Převádění párovacího symbolu účtů
Upravili jsme inventarizaci účtů, které se inventarizují dle párovacího symbolu – saldo dle párovacího symbolu.
Nyní bude v nultém období dalšího roku jako párovací symbol popis dané inventarizační skupiny. Ostatní účty
si zachovají původní logiku.

Změna procesu vrácení zálohy – starý i nový modul platby
Zjednodušili jsme proces vrácení zálohy. Z kontext menu jsme zrušili možnost „Párovat vrácenou zálohu“.
Upravili jsme kontrolu u vyřízení proformy na stav 4, když se suma volných rovná nule tak, aby byla kontrola
možná. Dále jsme upravili položky přijetí zálohy a vrácení tak, aby nevyjížděly jako volné.

Úpravy v modulu „Účtový rozvrh“
V modulu „Účtový rozvrh“ jsme provedli několik úprav. Opravili jsme drobný nedostatek, k němuž docházelo při
čištění vyhledávacího formuláře – aktuálně po kliknutí na tlačítko „C“ dojde k vyprázdnění i comboboxu „Naše
DIČ“. Zároveň jsme upravili název comboboxu „Obd“, který nově zní „Období“. Spolu s tím došlo k jeho rozšíření
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tak, aby byl text v něm lépe čitelný. Tuto úpravu jsme provedli rovněž u comboboxů „Typ účtu“ a „Typ saldo
účtu“.

Přidání a odstranění reklamačního mailu
Provedli jsme vylepšení v modulu „Klienti“, pohledu „Seznam všech adres“, v záložce „E-maily a WWW“. Nyní je
možné přímo v této záložce provádět následující úkony:
•

přidat reklamační e-mail

•

přidat neplatný reklamační e-mail

•

zneplatnit reklamační e-mail

•

odstranit reklamační email

•

odstranit neplatný reklamační e-mail

Informace k subjektům – vyhledávání prostřednictvím IČO
V modulu „Informace k subjektům“ jsme upravili tu část, která se objeví po zaškrtnutí radiobuttonu „IČO“. Jelikož
výstupní data jsou zde pevně dána, odstranili jsme neaktivní checkboxy a nahradili je textem, který vás rovnou
informuje o tom, co bude doplněno do výstupního souboru.
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Verze 1.11.25 (Červenec 2022)
Legenda barev v modulu klienti
Nově jsme v modulu klienti (v pohledu Seznam všech osob a Seznam všech adres) umístili v horní části
barevnou legendu, vysvětlující podbarvení vyfiltrovaných záznamů. Jde o:
1.

Dodavatel

2.

Odběratel

3.

Odběr. i dodav. (dříve bylo umístěno na záložce „Základní informace“ v pohledu seznam všech osob)

4.

Dlužník (dříve bylo umístěno na záložce „Základní informace“ v pohledu seznam všech osob)

Nová kontrola u nastavení účtů do státní a firemních výkazů
Nově v modulu účetního rozvrhu při zadávání vstupu do účetních sestav nebude možné vložit účet do jedné
sestavy vícekrát se stejným filtrem. Ošetřeno je také u editace již existujícího záznamu (pokud by chtěl uživatel
změnit na již existující záznam.).

Sjednocení výpočtu volného kreditu a testu kreditu před
fakturací
V případě evidence kreditu v různých měnách jsme sjednotili výpočet volného kreditu, aby byl identický
s testem kreditu před fakturaci. Do teď bylo možné ve specifických výjimečných situacích narazit na
nekonzistenci. Funkčnost je podmíněna zapnutím globálního parametru gpTestCreditInCurrency.
Aktuálně zůstává odlišena pouze kontrola na objednávky určené k autofakturaci, se kterými pracuje kontrola
kreditu, ale nejsou zohledněny přímo v hodnotě volného kreditu. Sjednocení v této oblasti je plánováno do
budoucí verze.
V kontrole kreditu byl upraven formát hlášení nedostatečné výše kreditu, aby bylo přehledněji vidět konkrétní
hodnoty, ze kterých byla výše volného kreditu vypočtena.
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Nastavování kreditního rámce a jeho navýšení v cizích měnách
Nově bude možné nastavovat kreditní rámec a jeho navýšení v různých měnách. Funkčnost je podmíněna
zapnutím globálního parametru gpTestCreditInCurrency.
V modulu Klienti/Seznam všech osob na záložce Odběratel je vedle údajů o kreditu zobrazena měna, ve které
je veden kredit klienta. Zároveň bylo upraveno rozvržení prvků na záložce, aby zůstaly přehledně seskupeny.
Pokud má klient nastaven kredit v cizí měně, probíhají kontroly kreditu proti této měně. V případě shody měny
kreditu a dokladu jsou porovnány devizové částky, v případě rozdílných měn je proveden přepočet finančním
kurzem z kurzovního lístku do měny kreditu k účetnímu datu faktury.
V gridu klientů byly upraveny sloupce:
•

Měna kreditu (nový sloupec)

•

Stávající sloupce kreditu jsou doplněny o měnu textem „v měně“

•

Nové sloupce uvádějící výši volného kreditu, kreditního rámce a navýšení v tuzemské měně

V gridu objednávek prodejních byly sloupce upraveny obdobně.
Filtr klientů v seznamu osob byl rozšířen o měnu kreditu a vysvětlující ikonu nápovědy.
Změnou měny klienta dojde k přepočtu hodnot kreditu. Změnou měny i částky kreditu platí vložené částky
s novou měnou.
V případě nefakturovaných dodacích listů systém pracuje s měnou objednávky a jejím kurzem.

Tisk dokladové inventarizace účtu (banky a pokladny cizích
měn)
V případě tisku reportu konečných zůstatků z účtového rozvrhu je devizová částka zůstatku zjištěna přímo
z modulu financí jako denní zůstatek v devize pro příslušnou banku nebo pokladnu. Konkrétní banka nebo
pokladna je zjištěna z účtu 2. třídy prostřednictvím konverzní tabulky pro Platby hlavní.
Původní chování provádělo přepočet do deviz z tuzemské částky v účetnictví, což v případě určitých měn
(HUF) nevrátilo přesnou devizovou hodnotu zůstatku.

Číselník „EDI komunikace”
Do modulu „Číselníky” jsme přidali číselník „EDI komunikace”, k němuž se pojí nové právo „Číselník \ EDI”.
Tento číselník umožňuje evidenci EDI komunikace s partnery, aby existoval rychlý přehled o tom, s kým máme
EDI zprovozněnou.
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Jedná se o evidenci stavu, založením záznamu do číselníku nevzniká samotné nastavení EDI komunikace.

Podpisy a texty e-mailů v HTML
Přidali jsme možnost formátovat podpisy a texty e-mailů. Díky této novince lze vytvářet naformátované
podpisy nebo texty e-mailů využitelné v různých modulech.
V záložce „Texty” v modulu „Uživatelé” nově přibyla tlačítka „HTML view” a „HTML edit”. Tlačítko „HTML edit”
slouží ke spuštění textového editoru, obrázky lze přidávat pomocí uložení do base64 a použití surových dat.
Obsah, který je vytvořen v textovém editoru, se poté převede do HTML kódu, který si lze opět zobrazit díky
tlačítku „HTML view”.

Tlačítka s obdobnou funkcí přibyla i do e-mailových formulářů v jednotlivých modulech, což umožňuje úpravu
textu a podpisu pro konkrétní e-mail. V případě potřeby lze naformátovaný text v e-mailovém formuláři
převést na prostý text pomocí radiobuttonu „Text”.

Přesunutí funkcí „Subjekt info” a „Konkurzy”
Ze záložky „Moduly” jsme odstranili moduly „Subjekt info” a „Konkurzy”. Namísto toho jsme nově vytvořili
modul „Informace k subjektům”, který najdete v modulu „Klienti”. V reakci na to jsme odstranili právo „Moduly
\ Konkurzy” a právo „Moduly \ Subjekt info” jsme přeměnili na právo „Obchod \ Klienti \ Informace
k subjektům”.
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Modul „Informace k subjektům” svou funkčností odpovídá oběma předchozím modulům.

Limit pro bezplatnou dopravu
Provedli jsme několik změn v souvislosti s limitem pro bezplatnou dopravu.
Upravili jsme obchodní pravidlo „Limit pro bezplatnou dopravu”, díky němuž lze nastavit speciální výši limitu
pro bezplatnou dopravu pro konkrétní subjekt. Nyní jej lze mít uveden i v jiné než lokální měně. Měna pro tuto
hodnotu je primárně čerpána z nastavení měny odběratele, pokud ta není nastavena, vychází se z měny
subjektu.
V případě neaktivního obchodního pravidla, se měna limitu pro bezplatnou dopravu řídí nastavením v „Ceníku
doprav“ v modulu „Číselníky“. Groupbox, který se zde nachází jsme totiž upravili tak, že si v něm lze nastavit
limit pro bezplatnou dopravu v cizí měně.

V případě zájmu o aktivaci této funkce kontaktujte zákaznickou podporu. Funkcionalita je vázána na nastavení
globálního parametru a zároveň musí být na novou logiku upraven navázaný e-shop.
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Přidání ikonek do horní nástrojové lišty pro rychlé otevření
modulu
Do horní nástrojové lišty jsme přidali pět nových funkčních ikonek, které slouží k rychlému otevření modulů
„Dodávky“, „Smlouvy odběratelské“, „Smlouvy dodavatelské“, „Nabídky prodejní“ a „Nabídky nákupní“.

Převod zaokrouhlené devizové částky do lokální měny
Upravili jsme převod devizových částek do lokální měny. V případě automatického či ručního zaokrouhlení
devizové částky je do lokální měny nově převedena zaokrouhlená devizová částka násobená kurzem, nikoli její
podoba před zaokrouhlením. Netýká se nákupních nabídek a objednávek.

Oprava funkce tabulátoru a změna rozložení prvků v modulu
Klienti, odstranění prvku Síť – Nadřazený uzel
Jednotlivé prvky v modulu „Klienti“ v pohledech „Seznam všech osob“ a „Seznam všech adres“ jsme nově
zarovnali do sloupců a název textového pole „IČ“ jsme změnili na „IČO“. V pohledu „Seznam všech osob“ jsme
přesunuli textová pole „Středisko“, „Manažer“, „E-mail“ a „Způsob platby“ tak, aby tvořili předposlední sloupec.
To samé jsme provedli s textovými poli „Středisko“, „Manažer“ a „E-mail“ v pohledu „Seznam všech adres“.
Zároveň jsme v modulu „Klienti“ v pohledech „Seznam všech osob“ a „Seznam všech adres“ opravili funkci
přeskakování mezi jednotlivými poli pomocí tabulátoru. Nově je přeskakování mezi jednotlivými poli postupné,
nikoli nahodilé jako tomu bývalo doposud.
Došlo také k odstranění prvku „Síť – Nadřazený prvek“, který byl odstraněn ze záložky „Základní informace“
v pohledu „Seznam všech osob“.

Úprava ceny poslední položky sady (dorovnání do celkové
ceny)
Upravili jsme způsob zaokrouhlování cen produktů, které tvoří sadu. Nově se po zaokrouhlení cen jednotlivých
produktů upraví cena posledního produktu sady tak, aby součet cen jednotlivých produktů odpovídal ceně
za celou sadu.

Odstranění pole „Vyřazeno 2”
Z „Hodnot atributů“ v číselníku „Produktový navigátor“ jsme odstranili pole „Vyřazeno 2“.
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Optimalizace modulu Celní deklarace
Provedli jsme optimalizaci napříč celého modulu Celní deklarace. Docházelo totiž k častým výpadkům.
Přeskládali jsme skákání ve filtru pomocí klávesy Tab. Nyní je pořadí označených prvků zleva doprava.

Při generování intrastatu se nám nově automaticky předvyplní počet záznamů ke zpracování, tudíž stačí jen
kliknou OK.

Po spuštění generování se nově provede i test na platné celní kódy, řeší to problém, kde se muselo po
vygenerování opravovat finální hlášení.
Jelikož nové generování intrastatu běží ve vlastním vlákně, tak je teď možné v průběhu generování dále
pracovat s ESYCEM. Generování lze také kdykoliv zastavit novým tlačítkem STOP Generuj Intrastat a poté zase
spustit, přičemž i vidíme zbývající počet záznamů ke zpracování a průběh zpracování.

Dále jsme zrušili tlačítko pro ukládání hlášení – zůstanou pouze tři, pro CZ formát CSV a pro SK a PL formát
XML. Není již potřeba přemýšlet nad výběrem správného exportu, Esyco samo dle nastavení databáze
zobrazuje export potřebného souboru (není potřeba ručně vybírat).
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V záložce Detail jsme opravili chybu, kde dvojitý klik v poli položek končil chybou, a ne změnou filtru.
Také jsme opravili chybu, kde při nevyhledání žádného záznamu zůstaly záznamy z předchozího hledání.
Všechny texty JCD jsme přepsali na aktuálně platný JSD, nejen v modulu Celní deklarace ale i v modulech pro
faktury, skladové přesuny, či práva a pravidla.
Zrušili jsme již nepotřebné tlačítko pro Diskety a cú.

Revize sestavy Podklady pro intrastat
Do sestavy Podklady pro intrastat (Moduly – Sestavy a BI – Sestavy jednoduché) byly přidány nové sloupce, a
to konkrétně DIČ Partnera a Směr. Dále také sloupce Název intrastatu a Země intrastatu, ty se ale zobrazují jen
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když máme ve filtru zaškrtnuto „Pouze podklady pro intrastat“. Zároveň jsme sestavu sjednotili se
samostatným modulem intrastat dle poslední platné legislativy.

Úprava prvků filtru v modulech doklady, faktury atd.
V modulech doklady, faktury, proformy a dalších, které používají stejný formulář jsme po vizuální stránce
upravili filtr.
Posunuli jsme všechny prvky ve filtru o kousek doprava a před první tři políčka byly nově dopsány popisky
pohled, manažer (manažer klienta) a typ (typ dokladu). To stejné jsme udělali u políček pro stav, dopravu a
středisko. Dále jsme posunuli políčko pro zaškrtnutí SUM a počítadlo pro záznamy. Poslední věcí, kterou jsme
upravili bylo přidání nápověd nad pole pro ID Faktur a Objednávek, či pole pro ID Adres a Subjektů.

Prodejní objednávky a přeškrtnuté F
Nad přeškrtnuté F byla přidána nápověda „Pouze objednávky, které nebyly označeny k autofakturaci“.
Jak text napovídá, toto zaškrtávací pole má za úkol nezobrazovat objednávky, které jsou fakturované
autofakturací.
Nápověda byla přidána jak v českém, tak i ve slovenském a polském jazyce. Nápovědy byly samozřejmě
přidány i do rozšířeného filtru.

Fakturování dodacího listu bez kontroly
Opravili jsme chybu, kde docházelo k bezproblémovému fakturování dodacího listu se subjektem bez kreditů.
Šlo o proces, při kterém se nekontroloval subjekt a jeho výše volného kreditu.

Zakládání vazeb na řádky DPH po vytvoření nové celní sazby
Nově dochází k automatickému zakládaní vazeb mezi celní sazbou a řádkem DPH po založení nove celní
sazby.

Doplnění skladové ceny do Testu integrity
V kroku číslo 1 (nezaúčtované doklady) testů integrity jsme doplnili do výstupu cenu ze skladových karet, kde
je zohledněno i dohadná cena a to, zda je skladová karta celá oceněná, či nikoli.
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API metoda – seznam prodejních faktur
Do metody jsme nově přidali informaci o stavu dokladu a saldu dokladu.

OSS výkazy
Bylo doplněno nove pole (resp. sloupec) do gridu položek OSS přiznaní Období, sestavené jako rok +Q tj.
např. 2021/Q4, díky němuž je možné uživatelsky rozlišit rozpady samotného přiznaní na vice řádků.

Účtový rozvrh – nový filtr
Nově je možné vyhledat chybějící vstup do konkrétní sestavy nebo duplicitu.

Přidání sloupce v modulu Evidence slev
Na záložce využití slevy v modulu evidence slev, jsme do gridu přidali sloupec (schválil slevu), který zobrazuje
uživatele (kód), který v době fakturace (pokud není faktura, tak přiřazení slevy na objednávku) schválil slevu.

„Běž na“ z modulu Zboží na cestě
Nyní ve svislé nástrojové liště v modulu Zboží na cestě lze nalézt tlačítka „Běž na“ pro moduly Doklady a
Dodací listy.
Pokud má záznam vyplněnou fakturu, tak se přes tlačítko Běž na doklady dostaneme do modulu Doklady (jen
pro čtení).
Na druhou stranu, pokud má záznam vyplněný dodací list, tak se přes tlačítko Běž na dodací listy dostaneme
do modulu Dodací listy.
Jako malý bonus jsme v modulu Zboží na cestě opravili špatně viditelný, a tudíž i špatně operovatelný spodní
posuvník.

Přesunutí prvků v modulu Klienti
V modulu klienti, na záložce Základní informace u subjektů bylo potřeba přemístit prvky Nespolehlivý plátce
DPH, Datová schránka a pole Vytvořeno/změněno.
Nespolehlivý plátce DPH je teď tam, kde patří, a to je vedle prvku Plátce DPH.
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Datovou schránku a pole Vytvořeno/změněno jsme posunuli o kousek nahoru, aby to vše bylo o trochu
uspořádanější.

Mazání nepoužívaných modulů
Odebrali jsme moduly, které se již nepoužívaly. Těmito moduly byly Import HP faktur, Import faktur SONY,
Import objednávek ze souborů, Redakční manažer a Úvěry. Zároveň jsme tak odebrali práva, která patřila pod
tyto moduly.

Úprava práva nabídky a objednávky
Upravili a vylepšili jsme fungování práv Nabídky a Objednávky. Původně jsme pro modul Nabídky museli mít
nastavená práva pro Objednávky.
Nyní tyto práva udávají pravomoci jen u stejnojmenných modulů.

Rozšíření podpisů o nové moduly
V modulu Uživatelé jsme na kartě Texty rozšířili podpisy pro moduly dodací listy a proformy. Nyní si tak
můžete vytvořit automatický předmět, obsah mailu nebo podpis pro dodací listy a proformy.

Sloupec PartNo orig. v modulu Fronta
Do modulu Fronta jsme přidali sloupec PartNo orig. z modulu Produkty.

Srozumitelnost chybových hlášek
Upravili jsme řadu chybových hlášek tak, aby byly srozumitelnější a bylo zřetelnější, kde se chyba nachází.
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Šablony v modulu Import produktů
Přidali jsme tři nová tlačítka do modulu Import produktů, tyto tlačítka slouží pro stáhnutí šablon ve formátu
XLS pro úpravu v Excelu. Šablony obsahují nápovědy a popisky sloupců. Obsahují také všechny atributy, které
lze importovat nebo aktualizovat.
Šablony jsou rozděleny na tři typy:
•

Šablona pro import nebo aktualizaci produktů

•

Šablona pro import nebo aktualizaci obchodních pravidel

•

Šablona pro import speciálních cen

Na obrázku lze také vidět pole pro zaškrtnutí, které umožňuje automaticky otevřít tabulku ihned po uložení.

Upravené chování výběrových seznamů u Produktů
Upravili jsme reagování ESYCA na točení kolečkem myši v záložce Navigátor u modulu Produkty podle toho,
kde máme zrovna kurzor a které okno je zrovna vybrané.
Například pokud chceme posouvat v okně Atributy, tak musím mít kurzor myši mimo pole s hodnotami.
Dále pokud mám kurzor kompletně mimo okno Atributy, tak na pohyb kolečka myši nereaguje.
A nebo pokud máme otevřený výběrový seznam s hodnotami a chceme v něm posouvat, tak musíme mít
kurzor nad seznamem samotným nebo nad daným polem Hodnoty.

Duplicitní texty u produktů
Dále jsme upravili kontrolu nad duplicitou textů u modulu Produktů v záložce Texty. Momentálně se už
nestane, že by se dal uložit produkt, který má dva a více textů se stejným typem a regionem.
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Upozornění na novou verzi databáze
Nově, při zapnutém ESYCU na verzi, která nesouhlasí s poslední vydanou verzí, vyskakuje malé okénko v
pravém dolním rohu. Hláška bude vyskakovat každou hodinu, dokud uživatel nerestartuje ESYCO a
neaktualizuje si jej tak.

Párování dokladů ve stavu 2 a výše s dohady
Přidali jsme novou kontrolu, která má za úkol nedovolit párování dokladů, které nejsou ve stavu 2 a výše na
dohady. V modulu Evidence dohadů již nebudeme schopni párovat dobropisy a faktury, které jsou ve stavu 0 a
1 k dohadu. A to i doklady, které jsou potvrzené.

Parametry při generování faktur ze smluv
Vytvořili jsme nové parametry, které se dají použít při generování faktur ze smluv v textovém poli pro fakturaci.
Parametry:
•

@NO – následující období

•

@C – kód měny

•

@VC – hodnota s měnou

Takto vypadají parametry v ESYCU

Takto vypadají parametry ve vygenerované faktuře
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TOPconfig HPI – automatické použití slevy místo BIDu
Pro customizované řešení importu objednávek HPI s TOPconfig produkty byl upraven proces automatizace:
•

Automaticky založená objednávka nemá přiřazeny BIDy

•

Automaticky je vyhledána odpovídající sleva v Evidenci slev k objednávce (dle OPG a BundleId)

•

Ve vyhledané slevě je automaticky aktualizována výše slevy na položce TOPconfig

•

Sleva je automaticky použita na položku objednávky, v případě neshody je odeslána mailová
notifikace o chybě

Podklady DPH (PL verze)
Upravena logika tisku a exportu sestavy podkladů DPH s ohledem na vyúčtování záloh.

Automatické vyřízení dokladu hrazeného hotově
V číselníku Banky a pokladny lze nově nastavit v poli Aut. vyřídit fakturu se saldem do částku, která bude při
každém párování plateb této pokladny (nebo i banky) na doklad ověřena proti absolutní hodnotě salda
dokladu. Pokud je saldo v absolutní hodnotě do nastavené částky, systém generuje po spárování vyřízení
odpovídající změně dokladu na stav 4 – Vyřízeno.
Účelem úpravy je umožnit automaticky generovat vyřízení dokladů hrazených v EUR na Slovensku na dobírku,
kdy předem není známo, zda bude úhrada provedena hotově nebo kartou. Skutečná výše platby se pak může
lišit proti vystavené faktuře. Funkcionalitu lze však využít obecně jako automat na čištění salda dokladů
hrazených konkrétní bankou nebo pokladnou do požadované výše.
Typ dokladu nesmí být proforma ani interní doklad. Měna dokladu musí být shodná s měnou banky/pokladny.

Změna logiky nastavení Naše DIČ objednávky na neplátce při
dodání do tuzemska
V případě založení nové objednávky:
•

na neplátce DPH

•

s určením státu dodací adresy = tuzemsko

Bude nastaveno Naše DIČ na tuzemské, ačkoli se jedná o zákazníka s fakturační adresou v zemi, pro kterou je
nastavena DPH registrace.
Př. Fakturace na slovenského zákazníka neplátce s dodáním do Česka – Naše DIČ bude CZ a použito české
DPH.
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Funkčnost je shodná jak při založení objednávky s výběrem dodací adresy v Esyco, tak při založení objednávky
prostřednictvím EsycoAPI.
Pokud je země dodací adresy nenastavena nebo dodatečně změněna, zůstává původní chování určení
výchozího Naše DIČ země z fakturační adresy.
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Verze 1.11.24 (Květen 2022)
Kopírování a přesun položek objednávky
Dříve při použití funkce kopie položek objednávky, nebo přesunu položek objednávky vznikla nová
objednávka vždy jako potvrzená. Nebralo se tedy v potaz nastavení globálního parametru, který určoval, zda
nově vzniklá objednávka má vzniknout potvrzená, či nikoliv. Nově se bude objednávka po použití těchto funkcí
zakládat potvrzená/nepotvrzená dle nastavení globálních parametrů:
•

gpDontCheckNewPurOrder – Nová nákupní objednávka je vždy nepotvrzená.

•

gpDontCheckNewSaleOrder – Nová prodejní objednávka je vždy nepotvrzená

Pokud je tedy pro daný směr globální parametr = 1, pak se nově založená objednávka z kopie položek založí
nepotvrzená. Pokud je globální parametr = 0, pak se založí jako potvrzená.

Změny v modulu celní deklarace – celnice – Intrastat
Nově u generování podkladů pro Intrastat již není možné vybírat mezi hlášením zjednodušeným a plným. Tato
možnost již nemá aktuálně využití.

Dále se u volby „Generuj Intrastat“, když se otevře nové okno pro zadání počtu faktur automaticky předvyplní
počet faktur, které je potřeba zpracovat. Údaj je však v případě potřeby možné uživatelsky upravit.

Kontrola před započetím inventury
Nově je možné před započetím inventury si ověřit, zda neexistují na skladě nesrovnalosti, které by bránily
započetí inventury. Vznikl tedy pro to nový report, kde si vyberete sklad, na kterém chcete provést kontrolu a
report následně zobrazí, zda je potřeba provést nějaké korekce před inventurou. Dříve tuto činnost bylo
potřeba řešit přes zákaznickou podporu.
Report najdete v Moduly -> Sestavy a BI -> Sestavy jednoduché v záložce Sklady, pod názvem „Kontrola před
inventurou“, kde stačí vybrat sklad a stisknout tlačítko hledat. Následně se vám zobrazí tabulka, kde je popsán
typ chyby, číslo dokladu, lokace, pohyb, označení produktu, množství, případně poznámka.
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Nový importní modul – Import adres klientů
Do Esyco jsme přidali nově možnost importovat hromadně adresy klientů, k již existujícímu subjektu. Modul
slouží pouze pro import (nelze přes něj dělat změny nad adresami). Modul naleznete v Moduly – Importy –
Import adres klientů. Pro vstup do modulu je potřeba mít potřebné právo – Moduly \ Importy \ Import
adres klientů. V modulu jsou 3 tlačítka:
1.

Šablona pro import – vygeneruje soubor XLSX se všemi údaji, které je možné importovat, včetně
popisu sloupců. Popis sloupců je potřeba před exportem odstranit a soubor následně uložit ve
formátu XML.

2.

Načíst ze souboru – slouží k načtení importního souboru, který musí být ve formátu XML. Pokud jsou
v importním souboru nějaké chyby, červeně se obarví sloupce Chyba a Název adresy a zároveň se
v horní části modulu vypíše detail chyby

3.

Dokončit import – slouží pro finální vložení dat do databáze adres klientů – zpracují se jen validní
záznamy (zeleně podbarvené ve sloupci Chyba). Úspěšně importované záznamy navíc po dokončení
podbarví sloupec Název adresy a zapíše se do sloupce CLA_ID nově přiřazené ID adresy.

Oprava funkce tabulátoru v modulu Klienti
Opravili jsme funkci přeskakování mezi jednotlivými políčky pomocí klávesy TAB v modulu klienti v pohledech
Marketingové informace a Souhrnné informace. Nově bude přeskakování mezi jednotlivými poli postupné,
nikoliv nahodilé jako tomu bývalo doposud.
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Úprava pro akci smazání skladové karty nad dodacím listem
Nově se bude při akci smazání skladové karty ověřovat přístup do daného účetního období pro uživatele, který
akci chce provést. Dříve se nebralo v potaz, zda daný uživatel má, nebo nemá přístup do daného účetního
období, když bylo tedy uzavřené a byl v něm uživatel přidán jako vybraný, tak nebylo možné smazání skladové
karty provést, období muselo být otevřeno pro uživatele JOBu(automatu).

Úprava výchozí hodnoty pole „Sestava“ nad produktem
V modulu produkty při vytvoření nového produktu se nově nastaví jako výchozí hodnota v poli sestava jako
„Normální“. Tato hodnota je totiž v drtivé většině používána. Dříve se nastavovala hodnota „Nepřiřazeno“ a
musel tedy uživatel pokaždé tuto hodnotu nastavovat.

Nový importní modul – Import majetku
Do Esyco jsme přidali možnost hromadně nahrávat majetek. Modul najdete v Moduly -> Importy -> Import
majetku. Pro přístup do modulu je potřeba mít nastavená práva pro uživatele Moduly \ Importy \ Import
majetku. Importní soubor je potřeba mít ve formátu XML. Datumy v souboru musí být ve formátu YYYY-MMDD. Popis importních polí je přiložen níže.
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Platnost prodejních nabídek
Pro nabídky prodejní vzniklo nové obchodní pravidlo „Platnost nabídky do data“, kde výchozí hodnota je
prázdná. Případné datum se následně zobrazí ve standardním reportu nabídky (nejsou zohledněny reporty
vyrobené na míru). Toto datum se zobrazí pod číslem nabídky a je připraven v jazykových mutacích CZ, SK, EN,
PL. Pokud datum není vyplněno, nezobrazuje se ani žádný text ohledně platnosti v tiskovém reportu.
Zároveň do položek byl přidán sloupec „Volné ve frontě“ (toto přibylo také v modulu objednávky), který
zobrazuje volné kusy dané položky nad vybranou frontou.

Dotažení manažera do objednávek nákupních/prodejních
Upravila se logika dotažení manažera do objednávek, které jsou vytvářeny přímo v Esyco (změna se tedy
netýká objednávek založených z e-shopu), ta je bodově sepsána níže:
•

•

když je nastavený globální parametr gpOrdersManageByUSR – Objednávky – defaultně manager
objednávky podle uživatele, tak se uživatel vytvářející objednávku nastaví vždy jako manažer
objednávky
pokud globální parametr výše není nastaven, pak se manažer dotáhne nově přednostně z adresy
(dříve bylo ze subjektu). Pokud na adrese není nastaven, pak se použije ze subjektu (pokud není ani
tam – tak se nastaví ten, kdo vytváří objednávku)

SK Zaokrouhlování hotovostních plateb od 1.7.2022 na 5centy
Od 1. 7. 2022 se bude na SK zaokrouhlovat při platbách v hotovosti při setinách na 0 nebo 5. Zaokrouhlovat se
bude celková cena platby v hotovosti. Když bude celková cena 1 nebo 2 centy, tak se to zaokrouhlí na 5 centů,
jinak se bude zaokrouhlovat 1, 2, 8, 9 k nule a 3, 4, 6, 7 k pětce. Když se jedná o úhradu v cizí měně, cena se
převede na eura a potom se zaokrouhlí hotovostní platba.
Do Esyco se přidaly nově také adekvátní položky pro nastavení v modulu Banky a poklady viz. Obrázek níže.
Lze nově nastavit, že se zaokrouhlí faktura hrazená pokladnou se zaokrouhlováním (prakticky však je nutné
řešit platby přes systém ekasa a zaokrouhlování řeší samotná EsycoPOS napojená na eFox pokladní tiskárnu od
Elcom).
Samotné platby se nezaokrouhlí automaticky – ne každá platba totiž má být zaokrouhlena. Zákon určuje
zaokrouhlení v případě “úhrady ceny”, v systému půjde tedy o fakturu hrazenou hotově.
Navíc lze nastavit na pokladně nebo bance, že se bude automaticky generovat vyřízení nedoplatků nebo
přeplatků faktury v určitém limitu při párování plateb. Toho využijete pro úhrady SK dobírek, kdy nevíte
předem, zda dopravce částku vybere hotově (tedy bude zaokrouhlovat platbu), nebo kartou (nebude
zaokrouhlovat). Následný rozpis hrazených faktur od dopravce může tedy obsahovat částky odlišné od
vystavených faktur na dobírky. Při nastaveném automatickém vyřizování na bance (kam chodí úhrady dobírek)
např. Do 0.03 EUR se i drobné rozdíly vzniklé zaokrouhlením hotovosti ihned vyřídí a není nutné je řešit
dodatečně ručně. Funkci lze obdobně využít i pro standardní úhrady v libovolné měně.
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Nová API metoda – Obchodní pravidla produktů
Vytvořili jsme novou API metodu, která vrací seznam obchodních pravidel produktů. Pokud máte zájem o
zpřístupnění, kontaktujte prosím tým podpory.

Fakturace na neplatnou adresu
Nově není umožněno vytvářet rychlou ani pomalou fakturací v Esyco faktury z objednávek/dodacích listů,
které jsou na adresu, která je neplatná. Tato situace může nastat, když se například vytvoří objednávka na
nějakou adresu, kterou následně zneplatníme a až po zneplatnění chceme objednávku fakturovat.
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Verze 1.11.23 (Březen 2022)
Oprava účtování interních dokladů
Při zaúčtování Vyúčtování z celního úřadu se do účetnictví přenese jen záznam z DPH (ne z faktury). Obecně to
tedy znamená, že pro dva doklady typu "Vyúčtování_z_celního úřadu, s DPH" a "Vyúčtování_z_celního
úřadu, bez DPH" se jako zdroj nebude účtovat faktura. Do Vyúčtování se přenese pouze DPH.

DPH na faktuře, která obsahuje produkty se sazbou DPH s 0%
(např. antigenní testy)
Vzhledem k tomu, že existují různé typy produktů, u kterých je při prodeji DPH s 0% (např. antigenní testy,
připojištění apod.) a k těmto různým druhům produktů se vztahují legislativně různé paragrafy - jiné na
antigen a jiné na připojištění, je nutné, aby v tiskových reportech bylo písemně uvedeno, že je DPH s 0% a na
základě jakého paragrafu.
1. ve větvi Produkty v byl vytvořen nový číselník „Text k DPH produktu na faktuře“.

Číselník obsahuje ID, Odkaz, Popis, Jazyk, Text, Platnost Od, Platnost Do, Vyřazeno. Tento číselník je
editovatelný pro klienta a ten si může měnit, přidávat a odebrat texty dle potřeby.
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2. Bylo vytvořeno nové pravidlo pro produkt "Text k DPH produktu na faktuře", které když má vyplněnou
hodnotu (ID z číselníku), tak se na tiskových reportech zobrazí požadovaný text z tabulky číselníku (dle jazyka
reportu a jazyka textu). Pokud nebude číslo vyplněno, tak se na tiskopisech nebude nezobrazovat nic.
3. Úprava se týká tiskových reportů - faktura, dobropis, proforma.

Reklamační podmínky - detail reklamace
1. Ve větvi Reklamace byl vytvořen nový číselník „Reklamační podmínky subjektu“, kde se zadává
ID Subjektu a k němu text reklamačních podmínek

2. Na detailu Reklamace je nyní nový textbox s názvem „Reklamační podmínky subjektu“, do
kterého se dotahují texty z nového číselníku

3. Pro operace s číselnikem je nutné mít právo „Číselníky \ Reklamace \ Reklamační podmínky
subjektu“
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Prodejní objednávky - uživatelské právo na změnu množství a
stornování u produktů se skladovou kategorií A,D
Tato úprava umožňuje spravovat práva pro uživatele na základě skladových kategorií nad produkty dle typů A,
B, C, D apod.. Jde primárně o to, aby v potvrzených objednávkách uživatelé mohli/nemohli provádět editace
množství, mazání položek atd..
Před editací detailu objednávky se překontrolují všechny řádky a u těch, kde uživatel nemá přidělené právo na
skladovou kategerii, se zakáže editace a pozadí řádku je vykreslené šedě. Rovněž nejde smazat řádek ani přes
kontextové menu ani přes zkratku a nejde vyvolat změna produktu - tlačítko mezerník. Uživatel je informovaný
o tomto stavu oknem, které se zobrazí na začátku editace:
Chybová hláška -> "V objednávce jsou produkty se skladovou kategorii, na kterou nemáte právo. Tyto
produkty nepůjdou editovat!"
1. pro tuto úpravu byl vytvořen číselník ve větvi Produkty s názvem „Skl.kategorie x Uživatelé“

2. na tento číselník se váže právo stejné jako pro „Skladové kategorie“ – č. 4107 „Číselníky \ Produkty \
Skladové kategorie“
3. Při níže uvedených volbách kontextového menu nad položkami objednávky
-

Přesunout vybrané položky

-

Stornovat vybrané položky

-

Vymazat vybrané položky

-

Změnit počet kusů

-

Přecenit vybrané položky

bude překontrolované právo na skladovou kategorii produktu. Nebude-li vyhovovat nad jedním produktem,
nebude povolena celá dávka a zobrazí se chybová hláška -> "Nemáte práva na skladové kategorie těchto
produktů"
4. pro použití úpravy je nutno zapnout Globální parametr -> „Kontrola povolených skladových priorit na
uživateli“
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Výchozí rok filtru po otevření v modulu konverzní tabulky
Tato úprava v Modulu Účetnictví -> Konverzní tabulky zajišťuje nastavení vždy pro aktuální rok (pozor,
nemusí to být poslední rok, protože někdy je založen rok již dopředu (koncem roku)). Zároveň je zajištěn
refresh gridu i po změně roku.

Noční přepočet sumačních dat účetních - včetně aktuálního
měsíce
Noční přepočty sumačních a inventarizačních hodnot (které lze ručně též spustit v modulu Uzavření/otevření
období - "Přepočíst sumační a inventarizační data") prováděné JOBem nově automaticky přepočítávají
navíc také aktuální období (dříve pouze starší období než aktuální měsíc dle nastavení jobu, ve výchozím stavu
2 předchozí měsíce).

Verze 1.11.22.0
Automatizace vytváření bazarových produktů
Na uživateli je nové pravidlo - Vytváření bazarových kopií produktu, pokud ho má uživatel nastaveno, tak
po použití tlačítka „Kopie produktu“ v modulu produktů může vytvářet nový produkt dle popisu níže:

Při nastaveném pravidle výše, se zobrazí dialog, zda chce uživatel vytvořit standardní kopii produktu nebo
kopii jako bazarový produkt. Pokud chce bazarový produkt, tak vyskočí okno zobrazené níže:
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Po použití tlačítka „Ano“ se uživateli zobrazí dialog pro vytvoření bazarového produktu:

V tomto dialogu je nutno vyplnit sekce:
•

Stav produktu (CheckBoxy, s možností výběru pouze jednoho z nich):
o Rozbaleno
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Poškozený obal
Po opravě
DEMO
Balení (CheckBoxy, s možností výběru pouze jednoho z nich):
o Komplet
o Náhradní krabice
o Bez příšlušenství
Popis - TextBox, do kterého bude možné zapsat libovolný text
Záruka
o Typ záruky (ComboBox - Měsíce, Roky...) - defaultně nastaveno na měsíce
o Doba trvání záruky (Možnost ručního zadání číselné hodnoty) defaultně natavena
hodnota 6
o
o
o

•

•
•

Ve spodní části nového okna jsou 2 funkční tlačítka:
•
•

OK - potvrzení vybraného nastavení a vytvoření nového produktu
Storno - výmaz nastavených hodnot (nastavení defaultního rozvržení)

Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří nový produkt, který je kopii stávajícího, ale dle nastavení se upraví u
nově vytvořeného produktu následující body:
•
•

PartNo: kopie stávajícího PartNo + "BAZAR"
Název produktu: "BAZAR- " + Název produktu + " - "STAV PRODUKTU" (dle zvoleného
checkboxu výše) + " (BALENÍ)"

Nově vytvořenému produktu se nastaví příznaky:
•
•
•
•
•

Vyřazen
Není viditelný v ceníku
Typ záruky (dle vyplněné hodnoty viz výše)
Délka záruky (dle vyplněné hodnoty viz výše)
Text zadaný do pole popis se zapíše do popisu produktu - VŽDY NA ZAČÁTEK tučně

Zobrazení TARIC kódů ve fakturách a dodacích listech
V UI Esyco v modulech Faktury a Dodací listy, v zobrazení položek (v detailu i seznamu) je nově „Celní kód
TARIC“. Tento kód je desetimístný. Taric kód je rovněž obsažen v tiskových reportech. Při tisku (reportech) se
TARIC kód zobrazí pokud je zapnut nový globální parametr gpPrintTARIC (Tisknout TARIC na faktuře a
dodacím listu).
Dodací list:
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Faktura:
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Pohyby skladu a statistika prodeje - zohlednění korekcí do
nákupní ceny a zisku
V modulu Pohyby skladu (pohled standard) je nový sloupec pojmenovaný „Cenová korekce/ks“, ve kterém je
uložena výše korekcí z nákupních cenových dobropisů za 1 ks.
Další nový sloupec „Pořizovací cena/ks“, ve kterém je uložena celková cena za 1 ks včetně všech oceňovacích
položek.
Podobně sloupec „Pořizovací cena/celk“ uvádí pořizovací cenu za všechny ks na příslušném řádku.
Stávající sloupce „Zisk/ks“ a „Zisk/celk“ zohledňují nově cenové korekce, takže výše zisku je rozdílem Prodejní
ceny a Pořizovací ceny.
Výpočet zisku je zohledněn také v pohledu Sumarizace.
V pohledu Sumarizace II. byl přejmenován sloupec „Nák.cena+oc+VPN“ na „Pořizovací cena“, aby odpovídal
pohledu Standard.
Na záložce detail v pohybech skladu je přidáno nové pole Korekce (KOP), které obsahuje cenovou korekci na 1
ks. Níže uvedené pole Zisk počítá s výší korekce. Detail korekcí zůstává standardně uveden v položkách
skladového pohybu v gridu na detailu.
V modulu Statistika prodeje a nákupu je ve výpočtu zohledněna výše korekcí ve sloupci Zisk a %Zisk. Je nutné
ve filtru zatrhnout pole „Vedlejší“, které zohlední jak ocenění vedlejšími pořizovacími náklady (původní
chování), tak i cenovými korekcemi (nové chování).
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Nastavení kreditního rámce, když nejsou správně zadané údaje
kontaktní osoby
V minulosti nešlo při editaci Subjektu (např. na záložce Odběratel) uložit změny, jelikož kontaktní osoba na
subjektu neměla vyplněny správně všechny povinné údaje. Bylo vytvořeno nové právo "Neupozorňovat na
chybějící kontaktní údaje" na uživateli. Uživatel s tímto právem nedostane chybovou hlášku a může uložit
změny na subjektu (nebo nový subjekt) bez jinak standardně vyžadovaných správných údajích na kontaktech.

Zrušení editace produktu v otevřené objednávce (nákupní i
prodejní)
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Bylo upraveno chování pro editaci produktu nad otevřenou objednávkou (prodejní i nákupní). Tato
úprava zajišťu je to, že se nezavře okno s již vybranými produkty do dané objednávky.

Cenové dobropisy chyba zaúčtování Sklad - chybí Korekce
ocenění příjmu
1. V * případě *cenového dobropisu v cizí měně opraveno správné dotažení částky v tuzemské
měně do pohybu skladu zboží.
2. Sjednocení významu znamének - cenový dobropis má standardně kladné množství a zápornou
cenu, což se promítne jako záporná korekce do pohybu skladu. Nicméně jsou respektovány i jiné
varianty znamének u množství a ceny (korekce může být tedy i kladná hodnota).
3. Pokud nesouhlasí množství v položce cenového dobropisu na množství v pohybu skladu, je
přepočtena jednotková cena na odpovídající množství v pohybech skladu tak, aby celková částka
v pohybech skladu odpovídala celkové částce položky cenového dobropisu.
4. V modulu Pohyby skladu zboží do základního filtru pridáno nové pole "Cen.dobropis". Při jeho
zadání systém vyhledá a zobrazí záznamy s vazbou na tento dobropis. Lze zadat také neúplné
číslo dokladu. V tomto případě jsou vyhledány všechny cenové dobropisy začínající na uvedené
číslo.

Změny v intrastatu 1.1.2022 (CZ, SK, PL)
Následující změny (primárně jde o změnu struktury souboru exportu) se týkají CZ, SK a PL.
•
•
•
•
•

Změny pro CZ
nové pole DIČ (pokud není známo, má se uvést kód QV123)
DIČ se dotahuje do intrastatu z faktury
z toho plynoucí nutný rozpad řádků na více záznamů
menší úprava logiky pro plnění země původu + zaokrouhlení množství v MJ

•
•
•
•

Změny pro SK
identifikačné číslo DPH partnerskej spoločnosti (dovozcu) a
krajina pôvodu vyvezeného tovaru.
Pro partnera bez ič dph platí - 202. Zástupný identifikátor QN999999999999 sa použije pri
vykazovaní vývozu tovaru v rámci EÚ, keď je odberateľom súkromná osoba. Najčastejšie pôjde o
dodanie tovaru v rámci predaja tovaru na diaľku.

•
•

Změny pro PL
struktura souboru se nemění, pouze pole co bylo původně nepovinné (země původu) se stává
povinným

Výsledkem jsou tedy úpravy hlášení (vývoz):
CZ - přidáno DIČ Partnera
SK - přidáno ICD_PARTNERA, přidáno KRAJINA_POVODU (do 31.12.2021 bylo jen u dovozu)
PL - přidáno KrajPochodzenia (do 31.12.2021 bylo jen u dovozu)

43

ESYCO NEWS

Rozdíl v hodnotách v řádku přiznání k DPH
Úprava ve formuláři přiznání CZ DPH pro účel řádku 47 – byla odstraněna stará možnost vepsat přímo
částku do formuláře v Esyco a místo ní se bude automaticky propisovat hodnota řádku 47 z přiznání do
XML souboru. Řádek 47 na konkrétní položky dokladu nastavíte standardně ručním nastavením
konkrétního řádku dokladu ve stavu 0 – nepotvrzeno.

Účtování dodatečných ocenění DL nočním jobem bez nutnosti
přístupu do období původního DL
Úprava zajišťuje možnost změny automatického nočního jobu, který přeúčtovává Dodací listy. Nově si job
poradí v situaci, kdy v uzavřeném období je zaúčtovaný a potvrzený dodací list a v dalších obdobích nastane
dodatečné ocenění, které se poté změní, nebo dochází k více navazujícím oceněním za sebou (vedlejší náklady
nebo cenové korekce).
Nově automatický noční job zvládne zaúčtování aktuálních oceňovacích položek dříve zaúčtovaného Dodacího
listu v uzavřeném období. Byla implementována také možnost, provést tuto operaci ručně přímo v systému
Esyco v kontextové volbě nad dodacím listem Zaúčtovat dodatečná ocenění.
Úprava se nasazuje s databázovým projektem. Pro změnu v konfiguraci nočního jobu je třeba kontaktovat
Podporu, která zajistí správné nastavení parametrů pro daného zákazníka!

Párování proformy s fakturou automatem
Pokud je nastaveno automatické použití zálohy při fakturaci, pak pokud již je faktura plně uhrazena (má 0
saldo), nebude systém pokračovat použitím zálohy, i kdyby byla k dispozici (případy částečné fakturace ze
zálohy).

Kontrola platnosti DIČ při fakturaci v Esyco
Nová úprava zajišťuje kontrolu platného DIČ proti systému VIES na úrovni aplikace Esyco na předem
definovaných místech.
Pro kontrolu platného DIČ je třeba mít zaplý nový Globální parametr "gpCheckVatNo" (Ověřit platnost DIČ ve
VIES při fakturaci.). Kontrola DIČ je prováděna na následujících místech:
•

Modul Klienti, pohled Seznam všech osob, záložka "Základní informace" -> ikona otazníku. Výstupem
je oznámení DIČ CZXXXXXXXX je platné / je NEPLATNÉ v okně „Poznámka“.
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•

Rychlá fakturace -> při upozornění na neplatné DIČ vyskočí upozorňovací hláška. Při volbě „NE“ je
uživatel vrácen do objednávky. Při volbě „ANO“ pokračuje rychlá fakturace.

•

Pomalá fakturace -> při volbě "NE" je uživatel vrácen zpět do režimu editace faktury. V režimu čtení
faktur žádné hlášky nevyskakují.

•

V režimu editace hláška vyskočí – ANO = pokračuje editace ; NE = editace ukončena.

•

Kontrola dále probíhá při Autofakturaci. Standardní chování v autofakturaci doklad s neplatným DIČ
při aktivní kontrole nezpracuje. Pokud si budete přát upravit chování odlišným způsobem a zároveň
využít této nové funkcionality, kontaktujte naši podporu.

Ceny Subjekt
V případě nastavení globálního parametru gpSpecialPricesMinPrice (Cenotvorba - výběr nejnižsí
ceny) = 1 a zároveň globálního parametru gpSpecialPricesPreferSpc - (Cenotvorba - u min.price
upřednostni speciální ceny) se upřednostní nejnižší speciální cena před cenovou hladinou klienta bez
ohledu na to, zda cenová hladina nemá nižší cenu (tedy je fakticky minimální).
Chování platí pouze pro klienta, jehož sídelní adresa má nastaveno pravidlo Klient - pevná cena
produktů.

Majetek/Inventář - evidence SN a Osobního čísla subjektu
(zaměstnance)
Úprava zavádí nové pole „Osobní číslo“ na Subjektu (fyzické osobě) a na Uživateli záložka „Základní
informace“. Toto je pak svázáno v moulu Inventář s majetkem (např. HW). Osobní číslo je jedinečný
identifikátor zaměstnance.
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Osobní číslo je u subjektu zobrazeno pouze v případě, kdy má osoba zatržen parametr Zaměstnanec, jinak je
skryto.

V modulu Inventář je osobní číslo zobrazeno jako nový údaj vedle kontaktu bez možnosti editace.

V modulu Inventář při dáno na detail inventární karty majetku a do rozšířeného filtru pro vyhledání Sériové
číslo. Na detailu je údaj označen zkratkou S.Č. (jako v modulu Záruky) a lze vyplnit maximální délku 50 znaků.
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Modifikace úpravy - dotahování VS do faktury / proformy /
dobropisu přednostně z "Orig" čísla objednávky
Byl vytvořen nový globální parametr gpVariableSymbolIsRelSym, který mění možnosti dotahování
hodnot do pole „Variabilní symbol“ ze stavu "zapnuto/vypnuto" na níže uvedené 3 stavy:
•
•
•

GP hodnota = 1 -> přebírá vždy číslo objednávky (nikoli originální číslo objednávky)
GP hodnota = 2 -> bude nově přebírat přednostně "Originální číslo objednávky" (REL_ORIG) a
pokud by nebylo vyplněno, pak použije "Číslo objednávky" (REL_SYM)
GP hodnota = 0 -> variabilní symbol se generuje dle čísle dokladů = Esyco standard

Úprava se týká v prodejním směru rychlé i pomalé fakturace z objednávek, vytváření proforem a dobropisů. Ve
směru nákupním je standardní situace zadávání VS ručně zachována.

Spárování proforem
Před opravou se v případě použití zálohy v cizí měně na tuzemskou fakturu zobrazovala částka devizová jako by
byla korunová. Nyní se správně do položky Použití dostatává měna a kurz dle původní platby, aby to odpovídalo
výpočtu zálohy a počítání „ve stejné měně“.

Objednávky - přefiltrování typu objednávky v roletce dle Naše
DIČ (jako u faktur)
Bylo upraveno combo s typem objednávky, které nyní zobrazuje objednávky dle zvoleneho Naše DIČ. Při
změně Našeho DIČ dojde k aktualizaci zobrazeného typu objednávek.
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HP_OPG import prověření upfront
Tato úprava importu HPI se týká pouze importu slevy, kdy již stejné OPG existuje s nižší verzí. U importu
HPI slevy vyšší verze se ve starších verzích vyřazují pouze položky slevy typu Rebate. Přitom nehraje roli,
zda je položka slevy použitá na nefakturovanou objednávku, nebo není použita vůbec, nebo je na
fakturovaných objednávkách.

Napojení na FIO
Bylo vytvořeno napojení na FIO banku pomocí API pro čtení pohybů na účtu. V případě zájmu kontaktujte naši
podporu.
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Verze 1.11.21.0
Nové pole Zprostředkovatel na objednávkách
Pro Esyco business bylo vytvořeno nové pole Zprostředkovatel, které naleznete v detailu modulu Objednávky.
Pole má pouze evidenční význam.

Dále byly pole ZM, ZM bez ZR a ČM, ČM bez ZR společně přesunuty na pravou stranu modulu Objednávky.

Optimalizace účetní závěrky
Byl optimalizován převod zůstatků účtů do dalšího roku v modulu Účtový rozvrh. Dle zátěžových testů proběhl
i převod účtů 311 s desítkami tisíc skupin v inventarizaci uživatelsky bez "time-out" hlášení.
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Preferovaná adresa subjektu pro fakturaci placených oprav
Bylo založeno nové obchodní pravidlo Preferovaná adresa subjektu pro fakturaci placených oprav v modulu
Klienti. Jako hodnota pravidla je potřeba nastavit ID adresy subjektu, pro kterou systém poté fakturuje placenou
opravu vždy na tuto adresu bez ohledu na Naše DIČ a zemi klienta.

Kontrola na otevřené přiznání
Byla upravena kontrola na uzavření přiznání DPH pro příslušný měsíc. Kontrola nově řeší pouze
ta přiznání, do kterých mají položky dokladu dle řádků vstup.

Cenové dobropisy
Systém nově v generování pohybů skladu zohledňuje nastavení globálního parametru gpPsmItemInvAccPrefer,
které platí i pro ruční generaci v modulu Pohyby skladu zboží volba Ocenění skladové karty.
Z číselníku typů oceňovacích položek byly vyřazeny nevyužívané typy. Zachovány zůstaly pouze viz obrázek
níže.
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DPH CZ – novela 2021 - nový vzor přiznání k DPH
V podávaném výkazu DPH (xml) nedochází ke změně, ale pouze k aktualizaci vzoru pro přiznání k DPH,
kde došlo k vizuální změně v Esyco business (změny popisu řádků 24 a 26). Ve kterém je nyní zobrazován
nejnovější vzor přiznání č. 23. Tiskový vzhled sestavy nebyl upravován (nemá již praktické využití, jelikož
je podáváno pouze elektronicky).

Zakázková úprava – Vyplnění variabilního symbolu do faktury,
dobropisu a proformy podle čísla objednávky
V případě, že je nastaven nový globální parametr gpVariableSymbolIsRelSym, systém vyplní variabilní
symbol ve faktuře, dobropisu i proformě prodejní (odběratelské) jako číslo zdrojové objednávky,
v případě fakturace více objednávek je vyplněno jako variabilní symbol první z objednávek.
V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zakázková úprava – Zákaz editace faktury prodejní po uložení
Do Esyco business byla přidána nová restrikce, která omezuje editaci externí prodejní faktury, dobropisu
a proformy po jejím uložení.

Restrikci lze aktivovat nastavením nového globálního parametru

gpDenyEditInvoiceItem. Jednotlivým uživatelům lze tuto restrikci v případě nastavení globálního parametru
zrušit nastavením práva Ignoruj omezení globálního parametru – Zákaz editace položek prodejní faktury
po uložení.
V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zakázková úprava – HP OPG import slev
Byl upraven proces importu slev ze SEDI, kdy nově systém na kartě produktu zjistí Ceníkový nákup
a tuto hodnotu systém dále využije namísto listprice. V případě, že Ceníkový nákup není vyplněn je použita
hodnota z listprice.
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Zakázková úprava – Párování hromadné platby Gopay
Došlo k obecnému přejmenování termínu Faxová banka na Avízo. V modulu Banky a pokladny bylo přidáno
nové pole Banka výpisu, které je viditelné pouze na bance typu Avízo. Pole propojuje avízovou banku
s devizovou.

V modulu Platby bankou byla přidána na položce platby nová volba Gopay clering XML, která slouží k importu
XML

pro

spárování

plateb (volba je dostupná

pouze, pokud je nastavený

globální parametr

gpACT_ID_BankFee).

V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.
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Zakázková úprava – Nabídky prodejní/nákupní EU DPH
Byl vytvořen nový typ nabídek Nabídka prodejní EU DPH mimo a Nabídka nákupní EU DPH mimo,
který slouží pro jiné než tuzemskou DPH registraci. V detailu modulu Nabídky bylo přidáno pole Naše DIČ.

V modulu Produkty v objednávkovém módu klienta bylo přidáno tlačítko Vytvořit nabídku. Po stisku tlačítka
je otevřen modul Nabídky v editaci s vybranými položkami.
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Zakázková úprava – Účet v hlavičce faktury dle Naše DIČ
Nová úprava zohledňuje při fakturaci Naše DIČ dokladu a tím při vystavení dokladu na stejného klienta
z různého Naše DIČ je dotažena různá banka podle měny dokladu (účet v hlavičce faktury).
V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zakázková úprava – Vyhledání vystavených faktur
Pro vyhledávání vystavených faktur byl v modulu Doklady (pohled Standard) a modulu Faktury
(pohled Standard) přidán nový sloupec Zál. zapl. (Záloha zaplacena).

V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zakázková úprava – Sady produktů
V Esyco business v modulu Produkty bylo přidáno podbarvení v pozadí názvu produktu, kdy sada
je podbarvena žlutě a hák světle žlutě.
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Dále byl v modulu Produkty přidán nový sloupec Sestava-název, který zobrazuje název sestavy produktu.

Nakonec je nově dostupný filtr Počet komplet. sad, který po zaškrtnutí checkboxu zobrazí nový sloupec
Počet kompl. sad s množstvím sad, které jsou k dispozici skladem.

V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

55

ESYCO NEWS

Zakázková úprava – Blokovaný zákazník
Pokud má subjekt v modulu Klienti nastaven checkbox Zablokován je na všech objednávkách v modulu
Objednávky daného klienta zaškrtnut nový checkbox Zablokován (klient).

Zakázková úprava – Obchodní pravidla sídelní adresy
V modulu Klienti pohled Seznam všech osob byly do záložky Odběratel přidány Obchodní pravidla pro sídelní
adresy.

V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.
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Zakázková úprava – Logika zjištění ceny bez ceníku dodavatelů
v objednávkách dodavatelů
V Esyco business byla upravena logika zjištění ceny bez ceníku dodavatelů, kdy:
•

zjištění

ceny

probíhá

z

dodavatelského

ceníku,

pokud

je

nastaven

globální

parametr

gpExtendedPurchasePrice,
•

jestliže není cena zjištěna v předchozím bodě, probíhá zjištění z posledního nákupu,

•

jestliže není cena zjištěna ani v bodě 2. hledá se cena z nákupní ceny produktu.

Nový globální parametr gpCalProOrderingPPR_PUR, upřednostní bod 3. před bodem 2.
V případě zájmu o spuštění funkcionality nebo získání více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.
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