
 

   

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.64 
V Přerově 25. července 2012 

Účetnictví/Daňová evidence 
 VÚD / Nepeněžní operace – oprava zaúčtování prvního řádku u dokladů s více řádky (kontace, zakázka, aktivita) 
 Obratová předvaha (jen ÚČTO) – oprava tiskové sestavy, zarovnání sloupců 

DPH 
 Soupis dokladů pro DPH – oprava soupisů bez řádků, doplnění chybějícího řádku s VS/DIČ/IČO/Název firmy 

Pohledávky/Fakturace 
 Tiskové sestavy Nezaplacené faktury a Nezaplacené po splatnosti – přidání výběrů pro faktury s pozastávkami (tisk 

jen za pozastávky nebo naopak po odečtení pozastávek)  
 Tisková sestava Přehled pozastávek – doplněny součty jen za pozastávky v daném výběru 
 Kopie faktury – již se nepřenáší číslo zakázky z původní faktury 

Závazky 
 Tiskové sestavy Nezaplacené faktury a Nezaplacené po splatnosti – přidání výběrů pro faktury s pozastávkami (tisk 

jen za pozastávky nebo naopak po odečtení pozastávek)  
 Tisková sestava Přehled pozastávek – doplněny součty jen za pozastávky v daném výběru 
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Číselníky 
 Ekonomické: Účtová osnova – oprava navedení účtů do řádků Rozvahy pro rok 2012. Při vstupu do Účtové osnovy (v 

datech s pravděpodobností chybného původního převodu) nabídne DUNA dotaz na automatický posun řádků. Zvolte 
ANO, pokud jste si opravu navedení již neprovedli ručně. Při volbě NE bude dotaz ještě 2x zopakován, aby bylo 
možné posun provést až po kontrole údajů v účtové osnově. Správné navedení můžete zkontrolovat např. podle účtu 
321, který měl původní navedení do řádku 104, nově má mít navedení do 106. 

Sklady a výkony 
 Skladová/matriční karta - při vyhledávání dle čárových kódů pomoci tlačítka  je nyní možné používat funkci 

kopírování CTRL+C nebo vkládání čárového kódu z klávesnice 

 Přijaté objednávky - struktura souboru v XML formátu pro načítání z jiných aplikací, např. e-shopu, rozšířena o 
položku DPH 

Systém 
 Oprava problému při vybírání vedlejších tiskových šablon před tiskem 

iva.tomanova@tco.cz 

dana.dostalova@tco.cz 

2012.1.64

2/2

mailto:iva.tomanova@tco.cz
mailto:dana.dostalova@tco.cz

	Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.64
	Účetnictví/Daňová evidence
	DPH
	Pohledávky/Fakturace
	Závazky
	Číselníky
	Sklady a výkony
	Systém



