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Přerov, 13. 4. 2017

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2017.2.27
Pokladna
❖ Pokladní doklad s EET – lze provádět opravu částky dokladu. Při změně, která má dopad do EET, dojde k vystornování původně zaslané tržby a odeslání nové datové věty s opravenou tržbou. (Tržba je odeslána s aktuálním datem a časem
opravy.)

Banka
❖ Tuzemské příkazy k úhradě – přidán nový formát CDFF pro CITIbank
❖ Příkazy k úhradě do zahraničí – přidán nový formát CDFF pro CITIbank, formát SEPA XML pro platby v EUR pro KB a Sberbank

Pohledávky/Fakturace
❖ Vydaná faktura, zálohová vydaná faktura – změna principu rozpočítávání zaokrouhlovacího rozdílu u faktur se zaokrouhlením, nově se zaokrouhlení promítá jen do sazeb, ve kterých nějaké zaokrouhlení vzniklo

❖ Vydaná faktura s EET, zálohová vydaná faktura s EET – lze provádět opravu částky dokladu. Při změně, která má dopad do
EET, dojde k vystornování původně zaslané tržby a odeslání nové datové věty s opravenou tržbou. (Tržba je odeslána s aktuálním datem a časem opravy.)

Kasa
❖ Dárkové poukazy – lze evidovat nově v EET, prodej jako nabití kreditu a uplatnění jako čerpání kreditu
❖ Tlačítko součet – nově samostatný součet tržby
❖ Denní závěrka – přidáno pamatování volby sestav před tiskem závěrky
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EET
❖ Rozšíření funkčnosti tlačítka „Součet“ na ovládací liště – možnost zobrazení součtů za jednotlivé zdrojové evidence + tisk
zobrazených údajů

Číselníky
❖ Číselník organizací – opraveno načtení adresy z ARESu u firmy, která byla vymazána z Veřejného rejstříku (tj. původní Ob❖
❖

chodní rejstřík), ale v jiném rejstříku je její zápis platný
Skupiny zboží a výkonů – nový parametr Dárkový poukaz pro uplatnění v EET jako nabití a čerpání kreditu
Matriční karta – parametr Dárkový poukaz se označuje automaticky, pokud je tento parametr nastaven pro skupinu zboží

Systém
❖ Tisky – distribuována nová verze XFRX knihovny 17.0.1.
❖ Podpora tisku na paragonové tiskárně STAR TSP100 (72 mm)
Ing. Iva Tomanová
Ing. Dana Dostálová
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