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Novinky – DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA PROFI, DUNA OBCHOD verze 2014.2.110
DPH
 Přiznání DPH – oprava znaménka při načítání částky DPH do ř. 33 a 34 (oprava daně u pohledávek v insolvenci)
 Soupis dokladů pro DPH – vypuštěn tisk dokladů s typem EU (tj. doklady, které neprochází českým přiznáním DPH)

Banka
 Homebanking - příkazy k úhradě do zahraničí – opravena chyba u Obecného formátu – Gemini
 Homebanking - bankovní výpisy – opravena chyba u všech formátů Gemini, kde to padalo do chyby, když soubor neexistoval.
 Homebanking - příkazy k úhradě – opravena chyba s číslováním řádku plateb u formátu Gemini 4. 1., přidáno nové číslování jednotlivých
plateb hromadného příkazu u formátu Multicash. U všech formátů přidáno ošetření na délku čísla účtu.

Fakturace
 Import faktur ve formátu ISDOC - založení nového záznamu do číselníku organizací včetně sídla (název, ulice, místo, PSČ)
 Import faktur ve formátu ISDOC – upravena aktualizace existujících záznamů v číselníku organizací (pokud v přihrávaném souboru nejsou
údaje např. kontakt, telefon, e-mail a v číselníku organizací byly uvedeny, tak nyní zůstávají nezměněny)

Sklady a výkony
 Inventarizace zásob – generování korekčních dokladů = příjemek s cenou dod1
 Skladové karty, matriční karty – opraveny všechny sestavy, kde se tiskla skupina zboží na 5 míst, rozšířeno na 10 míst. Opraveny všechny
dialogy před tiskem sestav – rozšířeno pole skupina zboží na 10 znaků.

Přijaté objednávky
 Opraveno odesílání objednávek e-mailem z ovládací lišty
 Import přijatých objednávek XML - upravena aktualizace existujících záznamů v číselníku organizací (pokud v přihrávaném souboru nejsou
údaje např. kontakt, telefon, e-mail a v číselníku organizací byly uvedeny, tak nyní zůstávají nezměněny)
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Kasa
 Tisk na paragonovou tiskárnu v grafickém režimu – opraven tisk počtu kopií při parametru „skrýt dialog před tiskem“
 Zákaznický display – upraveno zpomalování při zadávání položek, pokud je připojen zákaznický display
 Import dat z datového terminálu – upraveno přihrávání položkové slevy

Systém
 Ulož/přihrej – změna metody přiřazení a výpočtu nových ID (unikátní identifikační číslo záznamu) tak, aby nedocházelo k vyčerpání FoxPro
limitu pro přidělování čísel
 Slovníček frází – opravena chyba s ukládáním frází (po uložení a zavření formuláře zmizely)
Ing. Iva Tomanová
Ing. Dana Dostálová
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