
 

Přerov, 20. 12. 2014 

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD, DUNA PROFI 2015.1.50 
Nastavení 
 Základní konfigurace   Základní parametry a sazby -  přidána druhá snížená sazba DPH ve výši 10% 
 Základní konfigurace  Základní parametry a sazby - přidána volba pro výběr sazby, ve které se bude generovat zápis do 

Evidence záloh 
 Základní konfigurace  Základní parametry a sazby – aktualizace limitu na 540 000Kč pro ověřování plateb na zveřejně-

né účty v příkazech k úhradě 
 Základní konfigurace   Fakturace – záložka Ostatní – přidán parametr pro volbu kurzu z kurzovního lístku podle data 

uskutečnění plnění pro vydané faktury na tuzemské plnění 
 Základní konfigurace  Technické parametry  záložka Monitoring dat - nový parametr Závazky a pohledávky pro Moni-

tor pro možnost načítání očekávaných příjmů/výdajů  z číselníku Závazky a pohledávky pro monitor do grafu vývoje stavu 
finančních prostředků (Monitor firmy)  

DPH 
 Obecná úprava pro evidence – práce s druhou sníženou sazbou DPH 
 Evidence záloh - možnost zápisů dokladů s typem EU, které se nezahrnují do českého přiznání DPH   

Pokladna  
 Pokladní deník – nový design formuláře, umožněna práce s druhou sníženou sazbou DPH 
 Pokladní deník - možnost zápisů dokladů s typem EU, které se nezahrnují do českého přiznání DPH  
 Pokladny – na záložce Pokladna nový parametr Nemonitorovat, při zatržení se stav pokladní hotovosti vylučuje 

z přehledu a z celkového součtu aktuálních finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách, zobrazovaných 
v Monitoru firmy 
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Banka 
 Bankovní účty – na záložce Účet nový parametr Nemonitorovat, při zatržení se bankovní účet vylučuje z přehledu a 

z celkového součtu aktuálních finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách, zobrazovaných v Monitoru 
firmy 

Pohledávky 
 Vydané faktury, zálohové vydané faktury, opakující se platby - no-

vý design formulářů, umožněna práce s druhou sníženou sazbou 
DPH 

 Vydané faktury – kombinace běžného zdanitelného plnění a režimu přenesení daňové povinnosti 

Závazky 
 Přijaté faktury, zálohové přijaté faktury, opakující se platby, evidence JSD - nový design formulářů, umožněna práce 

s druhou sníženou sazbou DPH 
 Přijaté faktury – možnost zápisů dokladů s typem EU, které se nezahrnují do českého přiznání DPH 

Cesty 
 Vozidla – nová volba Přiznání k silniční dani. Prozatím v tištěné podobě, XML soubor pro elektronické podání bude dopra-

cován v průběhu ledna 2015  

Obchodní systém 
 Sledování pohledávek odběratelů – při pořizování dokladů (objednávky, dodací listy, faktury) je k dispozici informace o 

odběratelích na tzv. stavovém display. Jde o sledování pohledávek a tzv. kreditů s možností „zablokovat“ transakci při 
překročení kreditu.  
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 Elektronický Výkaz pro INTRASTAT export a import. - možnost vytvořenou sestavu pro Intrastat exportovat do souboru 
pro načtení na portál Celní zprávy, a to jak pro export, tak pro import. Ověření povinnosti vykazovat INTRASTAT, vytvořit 
sestavu a výstupní soubor pro portál Celní zprávy jsou dostupné:  

Pro export z Agendy  Sklady a výkony   Komplet  Výdejky  Intrastat EXPORT 

Pro import z Agendy  Sklady a výkony   Komplet  Příjemky  Intrastat IMPORT 

 Nabídky vystavené, objednávky přijaté, výdejky, generování faktur - umožněna práce s druhou sníženou sazbou DPH 

Sklady 
 Skladová karta – nová položka Pevné umístění na skladové kartě.  Pokud je použita, tj. existuje popis skladu např. na sek-

tory, uličky či regály, pak lze dodací listy a výdejky vytisknout setříděné dle umístění 
 Inventarizace zásob – přidána možnost založení inventury dle umístění, a to v intervalu od - do. Takto lze založit inventu-

ru přesně na soubor, které právě potřebujeme inventarizovat. Nebo si můžeme jen vytisknout inventurní soupis 
s pevným umístěním.  

Kasa 
 Rozšíření o druhou sníženou sazbo DPH, upraveny tiskové výstupy, prodejky, závěrky, přehledy. 

Číselníky 
 Základní číselník Dokladová řada – rozšířen o kontaci Md / Dal pro základ druhé snížené 

sazby DPH a kontaci pro tuto DPH 
 Ekonomický číselník Závazky a pohledávky pro monitor – nový jednoduchý číselník, roz-

šiřující možnosti správného zobrazení Cashflow v Monitoru firmy 
 Obchodní číselník -  nový Číselník pro pevné umístění, pro přiřazení na skladovou kartu 

(např. označení sektoru, uličky, regálu)   
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Monitoring dat  
 Monitor firmy - možnost přizpůsobit přehled aktuálních finančních prostředků, tj. vyloučit vybrané účty a pokladny 
 Monitor firmy - možnost rozšířit Cashflow o očekávané finanční příjmy/výdaje, které nejsou doposud zapsané v Pohle-

dávkách/Závazcích, ale v novém číselníku Závazky a pohledávky pro Monitor 
 Monitor položky - možnost obchodní analýzy položek i na základě archívu dat (lze vytvořit ve volbě Správce  Import ar-

chivních dat pro monitoring) 
 Monitor položky - data vybraná Monitorem položky lze exportovat do Excelu 
 Monitor položky - při práci s archivními daty lze přímo v záhlaví formuláře Monitor položky upravovat výběrová kritéria  

Systém 
 Hromadný upgrade firem  - nová volba přímo ze správce firem 
 Přizpůsobeni dialogu pro výběry velikosti obrazovky 
 Přizpůsobeni dialogu pro výběry pomoci externích souborů EXT_BAN a EXT_SEARCH 
 Přímé odeslání dat k analýze  
 Distribuován nový TeamViewer klient 

 

Ing. Iva Tomanová 

Ing. Dana Dostálová 
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