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KASA  
 Tisk účtenek na paragonovou tiskárnu – nyní možnost nastavit v číselníku Seznam prodejních pokladen  záložka Tisky 2   

parametr Tisknout kopii účtenky při platbě kartou. Parametr ANO znamená, že při platbě kartou se vytisknou dvě účtenky. 
 Tisk na paragonovou tiskárnu přes ovladače Win, si nově pamatuje nastavení výchozí tiskárny 

z číselníku Seznam prodejních pokladen. U tisků z jiných evidencí si z dialogu před tiskem systém pamatuje 
poslední použitou tiskárnu. Používáme-li modul KASA tak můžeme mít v systému v podstatě dvě 
preferované tiskárny.  
 Tisk účtenek na paragonovou tiskárnu – nyní možnost nastavit v číselníku Seznam prodejních 

pokladen  záložka Tisky 2  parametr Tisknout kopii účtenky a zadat Počet kopií. Pokud je parametr ANO a počet kopií 
např. 2, potom tiskneme každou účtenku 3x. 

  

Sklady a výkony 
 Evidence skladových karet – tabulka pro zadání výběrových kritérií – přidána možnost upravit velikost formuláře tak aby i na 

monitorech s větším rozlišením se zobrazovali všechna dostupná výběrová kritéria. Pohyb ve formuláři pak probíhá pomocí 
„posuvníku“ na pravé straně dialogového formuláře.  

 Na matriční, resp. na skladovou kartu je možné zapsat tzv. pevné 
umístění skladové položky. Možná umístění definujeme v obchodním 
číselníku Umístění pevné. Údaj zadaný na skladové kartě je pak možné 
tisknou na vytvořených skladových dokladech, jakými jsou výdejka, 
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dodací list či příjemka. Slouží pro snadnou orientaci pracovníků ve skladech.  
 

 Upravena sestava Výdej ze skladu dle druhu dokladů souhrnně. 
 

Fakturace 
 Upraveno vystavování Opravného dokladu z dodacích listů. 

 

Obchodní systém 
 Sestava Objednávka přijatá – tisk dokladové slevy za celý doklad. 
 Sestava – Poptávka přijatá – tisk položkové slevy na řádku. 

 
 

Ing. Dana Dostálová 
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