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Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2018.1.48 
V Přerově 19. prosince 2017 

Obecné 
 Nový vzhled obchodních dokumentů – vydaná faktura, dodací list, objednávka, nabídka, poptávka, upomínka, prodejka, do-

klad o přijaté platbě apod. Do starého vzhledu se lze přepnout v Nastavení   Základní konfigurace   Aplikační konfigurace 

 záložka Přizpůsobení. 

 Rozšíření položky Název firmy na 50 znaků – ve formulářích, které tuto položku zobrazují 

 GDPR – přidány nové funkce v souvislosti s nařízením EU, které vstoupí v platnost 25.5.2018, Jde o zabezpečení ZIP sou-
borů heslem. tj. bezpečnostní kopie a ZIP soubory z Komprimace a ar-
chivace 

Nastavení 
 Uživatelská konfigurace – na záložce Tisky lze nadefinovat telefonní a 

e-mailový kontakt konkrétního přihlášeného uživatele, který se ná-
sledně natiskne v obchodních dokumentech (např. faktura, dodací list) 

 Nastavení GDPR – nová volba, umožňuje zapnout používání bezpeč-
nostních hesel při tvorbě ZIP souborů 

Účetnictví 
 Daň z příjmů fyzických osob – aktualizace slev na děti za rok 2017 a 

úprava limitu pro solidární daň 
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Pohledávky / Fakturace 
 Ostatní pohledávky – rozšíření dialogu před tiskem sestav z menu, možnost výběru dokladů dle data zápisu a data účetního 

případu  

 Tisk faktury s dlouhým názvem organizace – v souvislosti s rozšířením položky Název organizace v Číselníku organizací na 
100 znaků, u takto dlouhého názvu se zmenší velikost písma - pouze u nového vzhledu obchodních dokumentů 

 Tisk vydané faktury – možnost natisknout údaje o telefonním čísle a e-mailu ke jménu vystavitele faktury. Nejedná se o 
obecné firemní údaje, které jsou natištěné v hlavičce faktury. Pouze u nového vzhledu obchodních dokumentů. 

Závazky 
 Ostatní závazky – rozšíření dialogu před tiskem sestav z menu, možnost výběru dokladů dle data zápisu a data účetního 

případu  

 Příprava příkazu zálohových faktur – oprava chyby při zobrazení variabilního symbolu 

Sklady a výkony 

 Nový SW modul - generování výdejky, resp. dodacího listu z vydané faktury pomocí tlačítka  na ovládací liště 

Výroba 
 Kalkulace celkových nákladů výrobků – další možnost, pevná kalkulační cena je dána předem zápisem na matriční kartě 

výrobku  

 Hromadné mazání realizovaných výrobních příkazů za minulá období - pomocí tlačítka   
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Číselníky 
 Číselník organizací – rozšíření políčka pro název firmy na 100 znaků, tj. 2 řádky x 50 znaků 

Systém 
 Zapamatování zvolených parametrů v dialogu před tiskem – pro další podobný tisk, u vybraných tiskových sestav. Pamatuje 

se pro daného uživatele. Funkci lze zapnout / vypnout.   

 

iva.tomanova@tco.cz , dana.dostalova@tco.cz 
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