
Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2018.1.150
V Přerově 29. června 2018

Účetnictví
 PAP (modul pro příspěvkové organizace) – úprava načítání účtů 241, 243 do části X (rozpis na partnery

pouze pro obraty MáDáti a Dal, konečný stav bude vypočítán v řádku bez uvedení IČO partnera).
 Mzdové závěrky – oprava funkce ULOŽ/PŘIHREJ (přebírání zaúčtování ze zdrojového dokladu)

Pohledávky
 Export pohledávek do XLS souboru pro banku ČSOB – nový volitelný modul, volba se nachází v agendě

Pohledávky - menu Faktury – Export pohledávek pro banku
 Inventarizace pohledávek – úprava načítání faktur do sestavy, podle zadaného data „Inventarizace ke dni“

se vybírají jen faktury s datem vystavení k tomuto dni a vylučují se případné platby po tomto dni

Pokladna
 Tisk pokladního dokladu – možnost natisknout stejný doklad 2x na jednu stranu pod sebou, tj. jako kopii
 Hromadný tisk poklad. dokladů – možnost volby tisku jednoho pokladního dokladu na stranu, standardně

jsou nastaveny dva doklady na stranu

Závazky
 Přijatá faktura – kontrola duplicity stejného EČDD pro konkrétní DIČ (podobně jako u VS)



Nastavení
 Fakturace – pro modul ÚČTO zpřístupněn parametr „Tisknout slevu u ručně přepsaných cen“, který umožní

vypnout tisk textu o slevách v záhlaví řádků faktury

Objednávky
 Přijaté objednávky - hromadné generování výdejek a faktur pomocí tlačítka 

Nabídky, poptávky
 Nabídky - import vystavených nabídek z datového terminálu

Systém
 Instalace - instalační program vypne cachování síťového protokolu SMB2 a SMB3, které může způsobovat

poškození dat a indexů. Přechod na vyšší verzi protokolu SMB si vynutila jarní aktualizace WINDOWS 10
(1803) 

 Indexace a setřepání, kopie firmy, import firmy - úprava funkcí, nyní se opraví nulová a duplicitní ID, která
mohla vzniknout v síťovém provozu po zmíněné aktualizaci WINDOWS 10

Upozornění: 

Po  nainstalování  této  verze  doporučujeme  u  aplikací  provozovaných  v  síťovém  provozu  spustit  u  všech  zpra-
covávaných firem Indexaci a setřepání.

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