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Účetnictví
 Rozvaha (podnikatelské subjekty) – úprava formuláře v souvislosti



s volitelným zahrnováním časového rozlišení do části C.II.3. nebo
D. v pohledávkách a C.III. nebo D. v závazcích. Navedení do nových řádků Rozvahy je potřeba uživatelsky nastavit v Účtové osnově.
Tisk hlavní knihy – nová podoba tiskové sestavy (volby Základní
a Syntetická), ke každému účtu se natisknou měsíční obraty a průběžné zůstatky dle datumového rozpětí

Pokladna
 Pokladní doklad – úprava účetní metody při rozúčtovávání položek a řádků, při běžném účtování dokladů
jako celku nedochází ke změně. Posloupnost kroků při účtování je následující: účtování řádku (záložka
Řádky) – účtování položky (záložka Položky) - účtování dokladu jako celku. Tzn. pokud budou existovat
vlastnosti na řádku, které se zohledňují při účtování, tak se rozúčtují automaticky zvlášť a pokračovat se
bude rozúčtováním položek. Pokud nebudou u řádků ani položek uvedeny žádné odlišné vlastnosti (kontace,
zakázka, aktivita atd.), tak se doklad zaúčtuje podle Druhu dokladu jako celek … samozřejmě s rozdělením
na základ a DPH.

 Pokladní doklad – nově se kvůli správnému zaúčtování automaticky generuje dorovnávací položka, pokud


při načtení příjemky do pokladního dokladu uživatel ručně vypíše na záložce Doklad haléřové dorovnání,
které není součástí příjemky.
Pokladní doklad – nová datumová položka Uskutečnění plnění
– přidána na pokladní doklad z důvodu snadnějšího zahrnování do Kontrolního hlášení. U dokladů „V“ se nově toto datum
uvede do KH do položky DPPD, ale odpočet v přiznání DPH
se provede dle data uplatnění odpočtu beze změny. Doklady
„P“ se dle data uskutečnění plnění nově zahrnují do Přiznání
DPH i KH.

Sklady a výkony
 Výdejka – nově lze měnit měnu dokladu včetně řádků s následnou aktualizací prodejních cen dle zvolené
měny

Nabídky a poptávky
 Vystavené nabídky – vylepšená ergonomie při vyplňování políčka Středisko
 Vystavené nabídky – možnost změny textového řádku na skladový. Změna se provádí v „lupě“ řádku dvojklikem myší na políčko Typ (změna hodnoty 0 na typ 1)

Kasa
 Nový volitelný modul PLATEBNÍ TERMINÁL GPE - On-line komunikace systémů DUNA s vybranými platebními terminály, které podporují protokol GPE s propojením TCP/IP. Toto řešení využívá Česká spořitelna
a Komerční banka. Hlavní výhodou je, že s tímto modulem odpadne nutnost ručně přepisovat částku k
úhradě při prodeji v agendě Kasa do platebního terminálu.

 Prodejka – vylepšená ergonomie vyplňování dialogu o platbě při platbě kartou - v políčku „poslední čtyřčíslí
čísla karty“ je nyní možné dvojklikem myší vyjádřit platbu kartou (vhodné např. u bezkontaktních plateb). U
dotykového ovládání lze navíc kliknout na symbol karty.

Číselníky
 Seznam prodejních pokladen – na záložce Přídavná zařízení jsou v souvislosti s parametrem „Používat terminál platebních karet“ nové možnosti nastavení, např. vybrat v Typu připojení „GPE protokol“.

Obecné
 Příprava příkazu k úhradě – úprava formuláře v souvislosti s maximalizací okna (přizpůsobení velikosti


písma velikosti položky)
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