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Pohledávky / Fakturace
❖ Tisk vydané faktury v cizí měně – úprava tisku souhrnného rozpisu DPH v Kč. Pokud faktura neobsahuje české
DPH, tak se netiskne, ale lze nastavit při parametrickém tisku

❖ Saldokonto odběratelů – upraveno párování plateb se zaškrtnutím „Evidence záloh“ v pokladně a bance. Nově
❖
❖

se nepáruje tato platba s konečnou fakturou, pokud by se shodoval variabilní symbol, ale pouze se zálohovou
fakturou
Sestava Sledování pohledávek – přidána možnost seřadit záznamy v sestavě podle čísla dokladu, lze zvolit v dialogu před tiskem
Vydaná faktura na zápornou částku – opraveno automatické označování této faktury jako zaplacené. Týká se
faktur ručně zapsaných i vygenerovaných z jiných zdrojových dokladů (výdejka, objednávka apod.)

Závazky
❖ Saldokonto dodavatelů – upraveno párování plateb se zaškrtnutím „Evidence záloh“ v pokladně a bance. Nově
❖

se nepáruje tato platba s konečnou fakturou, pokud by se shodoval variabilní symbol, ale pouze se zálohovou
fakturou
Tisk Sestavy Sledování závazků – přidána možnost seřadit záznamy v sestavě podle čísla dokladu, lze zvolit
v dialogu před tiskem

Sklady a výkony
❖ Matriční karty - nová volba v menu Hromadné mazání matričních karet. Platí pro ty matriční karty, které k sobě
nemají vygenerovanou žádnou skladovou kartu.

Objednávky
❖ Odeslání vystavené / přijaté objednávky e-mailem pomocí ikony
– opraveno
❖ Vystavená / přijatá objednávka – opraven tisk objednávky ze záložky Řádky

Cesty
❖ Silniční daň – upraveno zaokrouhlování částek v sestavách Silniční daň roční i kvartální, zaokrouhlená částka
se posílá i do příkazu k úhradě

Servisní akce
❖ Nová volba Synchronizace dokladů po zahájení roku (modul ÚČTO) – v menu Správce. Umožňuje aktualizovat
doklady v archivech evidencí, pokud došlo ještě ke změně v předcházejícím účetním období a tato změna má
vliv i na aktuální účetní období, které již funguje odděleně.

Obecné
❖ Výběr z formulářů – opraveno chybné zobrazování tlačítek OK a STORNO při potvrzování vybraného záznamu
iva.tomanova@tco.cz , dana.dostalova@tco.cz

