Novinky v SB KOMPLET v roce 2012

SBFAKT
2012

1. Alt K klonuje FV/FP
2. Alt O opravuje a upravuje FV/FP
3. Při nedoplatku faktury Pokladna Ne, se hledá v bankovních výpisech a dle
partnera a VARS, pokud se najde, páruje se na banku
4. Doplněno třídění knihy faktur dle RADA+pořadí
5. Vytváření souboru SBFAKT.LOG – evidence přepočtů na konci roku,
6. Kontrola použití R10/R11 - přenesená DPH (§92) na ceník prací
7. U storna zahraničních Fa ruší i DD
8. CMENA=XXX v předkontaci FV/FP nastaví měnu na EUR
9. Tisk etiket v objednávkách - TISKET=FORMETIK.XXX, $1,...,$6
2013

10. CI_FU13.DBF – obsahuje čísla a adresy FÚ. Vyplněním čísla FÚ v
konstantách přiznání automaticky upravily texty a čísla úřadů, doplní
adresu do ADRESY.DBF
11. Kontrola adres na rejstřík ARES Ministerstva financí ČR. Pro funkčnost je
třeba mít v kořeni SB KOMPLETU soubory WGET.EXE, WG.BAT a
WGETARES.BAT, být připojen k internetu.
Údaje z ARESu jsou importovány při zakládání nového partnera v
ADRESY.DBF. Po zadání klíče a IČO, program "vyzvedne" informace z
ARESu a nabídne jejich doplnění do okna se vkládanými údaji nového
partnera. Dále je možné existující partnery kontrolovat stiskem <Alt> <K>
v oknech s výběrem adres. U fyzické osoby možnost změny pořadí Jména
a Příjmení.
12. Úprava Alt U – při práci v minulém roce, nastaví datum na 31.12.minulého
roku

SBPEN / SBJUCT
2012

1. sestava Přehled plnění k řádkům přiznání, která je na první pozici v Alt T
na soupisu daň. plnění
2. DPHEVD.XMF pro formulář evidence §92
3. kontrola Hlášení §92 na uzavřené DAP
4. Možnost opravovat Alt O v PP skoro vše – Datum, banka, číslo dokladu
5. V přehledu PP – Ctrl O vloží do čísla příkazu číslo z posledního
opravovaného příkazu (Alt O)
6. Upraven tisk příkazů – počet opakování, číslo příkazu, tisk partnera
7. Formulář příkazu @OnnOOOO tiskne DOD_ODB
8. Účtování kurzových rozdílů na konci roku
9. Vytváření souboru SBPEN.LOG – evidence přepočtu, uzavření, otevření
DPH, export přiznání, atd.
10. kontrola Souhrnného hlášení na uzavřené DAP
11. kontrola limitu denních hotovostních plateb a účet – Parametry DPH
12. Výpočet obratu v Přehledu přiznání Alt O
13. Párování banky – do okna s párovanou fakturou doplněno středisko,
výkon a nedoplatek
14. Filtrování střediska v bance a PP 7** vybere vše začínající 7
15. Alt F v přehledu PP
16. Alt F v pokladně dle data
17. Úprava tisku finanční analýzy – ve všech modulech
18. Pokud je v poznámce FP PRPL/prpl –přednostní platba, při třídění
v okně PP se platba předřadí.
19. DAP verze 18
2013

20. Kontrola adres na rejstřík ARES Ministerstva financí ČR. Pro funkčnost je
třeba mít v kořeni SB KOMPLETU soubory WGET.EXE, WG.BAT a
WGETARES.BAT, být připojen k internetu.
Údaje z ARESu jsou importovány při zakládání nového partnera v
ADRESY.DBF. Po zadání klíče a IČO, program "vyzvedne" informace z
ARESu a nabídne jejich doplnění do okna se vkládanými údaji nového
partnera. Dále je možné existující partnery kontrolovat stiskem <Alt> <K>
v oknech s výběrem adres. U fyzické osoby možnost změny pořadí
Jména a Příjmení.
21. Úprava okna pro příjem zálohy v bance
22. Úprava Alt U – při práci v minulém roce, nastaví datum na 31.12.minulého
roku

SBSKLAD
2012

1. @DODAV.. a @DODNAZ....... , dodavatel zboží (na kartě) a jeho název
2. v poli POZNAMKA nebo TEXT1 v ADRESY.DBF TRID=NETR / KOD /
NAZEV / LOC / JKV / JEDN / MNOZ / CCENA / KOD2 setřídí doklad dle
zadání
3. Formulář etiketa – doplněny prvky @NEPRAZDNY
4. Možnost zadávat cenu na příjemce v cizí měně na 3 des. místa
CMENA=EUR Tisk při pořízení v EUR, z dokladů v Kč.
5. F5 po vložení celkové ceny zásob – přepočet z valut
6. Alt G – graf tržeb v účetních dokladech dle dnů a hodin
7. Přidán sloupec CASTKA_PR N 13 2, do které se ukládá cena prací bez
DPH
8. Do exportu i výpočtu reglety doplněno pole DODAVATEL, SKLADEM,
SKLADEM_KC a PRODANOSK
9. Doplněna možnost opravy karet dle souboru – CSV
10. Tisk etiket na termotiskárně
11. Úprava tisku výrobních čísel
12. AKTC
Aktuální cena – při výpočtu prodejní ceny (F6) na příjemce se
použije aktuální cena
13. DPH 15/21 resp. 17.5%
2013

14. Kontrola adres na rejstřík ARES Ministerstva financí ČR. Pro funkčnost je
třeba mít v kořeni SB KOMPLETU soubory WGET.EXE, WG.BAT a
WGETARES.BAT, být připojen k internetu.
Údaje z ARESu jsou importovány při zakládání nového partnera v
ADRESY.DBF. Po zadání klíče a IČO, program "vyzvedne" informace z
ARESu a nabídne jejich doplnění do okna se vkládanými údaji nového
partnera. Dále je možné existující partnery kontrolovat stiskem <Alt> <K>
v oknech s výběrem adres. U fyzické osoby možnost změny pořadí Jména
a Příjmení.
15. Volba VARNAZ=xxx , při příjmu/výdeji daným druhem dokladu a výskytu
xxx v názvu karty, program zobrazí varování.(xxx je řetězec 1-n znaků).
16. Úprava Alt U – při práci v minulém roce, nastaví datum na 31.12.minulého
roku
17. Tisk etiket v objednávkách - TISKET=FORMETIK.XXX, $1,...,$6
18. Doplněno pole ETIK N 5 v OBJE_POL.DBF – pro tisk etiket vykrytelného
množství
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