2013.2.79

V Přerově 27. května 2013

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013.2.79

Účetnictví
 Přehled zaúčtování - úprava součtových údajů na poslední straně sestavy
 Výkaz zisku a ztrát – oprava číslování řádků (původní chybné číslování začínalo 2xx), na vykazované hodnoty ve
výkazu to nemělo vliv

Pohledávky/Fakturace
 Vydané faktury - záložka Pozastávky – oprava problému s mazáním pozastávek
 Vydané faktury – oprava tisku faktury bez QR kódu

Závazky
 Přijaté faktury – povinné vyplnění datumové položky „Účetní případ“
 Přijaté faktury – oprava chyby neuložení informace o ověřeném DIČ, pokud funkce ověřování probíhala v režimu
prohlížení dokladů.

 Přijaté faktury – doklady se záporným součtem DPH (nejčastěji opravné doklady) se nově označí stavem „není
potřeba kontrolovat“ … tedy žlutou barvou.

Přijaté/vystavené objednávky
 Přijatá objednávka – načítání do kasy v režimu přebírání prodejních cen z objednávky – na základě parametru se
přebírá i ručně zadaná dokladová sleva/přirážka
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 Vystavené objednávky – ošetření síťového provozu při současné editaci dvou záznamů v objednávkách
 Vystavené objednávky – opraven výběr z Číselníku organizací při zadání přesného názvu dodavatele

Vystavené nabídky
 Umožněno mazání řádků v již uložených dokladech a přepočet dokladu
 Opraven vstup do Nastavení základní konfigurace  Nabídky a poptávky

Zakázky
 Rozbor zakázky - upraven výpočet částky dokladů s režimem přenesení daňové povinnosti
 Rozbor zakázky – v dialogu před tiskem přidán parametr pro načítání nákladů minulého období; zatím jen pro
evidence Pokladní deník a Přijaté faktury

Kasa
 ošetřen síťový souběh při vystavování faktur
 ošetřeno "numerické přetečení dat" při zadání nesmyslné položkové slevy nebo zadání nemyslné ceny, např. čtečkou
čárových kódů načtením EAN kódu do položky cena

Číselníky
 Číselník organizací – údaje z ověření se nově zapíší ke všem shodným DIČ, pokud jsou v číselníku vícekrát

Systém
 Test spolehlivosti plátce DPH funguje i v prostředí proxy serveru
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 Zahrnuta nová verze XFRX knihovny, mj. s opravou tisku QR kódu
 Při obnově z bezpečnostní kopie, z archivu a při importu dat firmy se nyní provádí příprava nových indexů

Ing. Iva Tomanová
Ing. Dana Dostálová
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