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 //Legenda: //N: ...Novinka //O: ...Oprava //I: ...Informace  SB KOMPLET 20.2.51  Modul SKLAD N: v pohybech šarží doplněn export a filtr N: u příjmu se po zadání šarže automaticky doplňuje množství z položky příjemky  N: pro druh pohybu lze nastavit výchozí volbu ANO/NE pro načítání cen z objednávek. V případě nastavené volby se dialog s dotazem „Načíst ceny z objednávky“ nezobrazuje. N: úspěšná certifikace komunikace s platebním terminálem České spořitelny  Modul ÚČETNICTVÍ O: opravena nevýznamná chyba zobrazená při ukončování programu  Modul MZDY N: nová sestava Měsíční hlášení odvodů na zdravotní pojišťovnu, která pro zadané období a patřičnou pojišťovnu připraví detailní podklady pro kontrolu N: příprava na změny ve výpočtu nezabavitelných částek platné od 1.7.2020  Modul FAKTURACE N: import faktur z XML struktur generovaných systémem Cezar  N: import faktur vytvářených v Mall CZ i Mall SK     SB KOMPLET 20.2.50  Modul PENÍZE I: XML export DPH přiznání bude nově obsahovat vždy zálohový koeficient pro krácení DPH  Všechny moduly N: pro komunikaci s externími DLL knihovnami jsme začali využívat jinou koncepci, která umožní doplňovat funkcionalitu bez nutnosti registrace nových COM objektů. Tato technologie funguje bez problémů od verze Windows Vista výše. Pro spouštění SB KOMPLETu na Windows XP je nutná drobná konzultační úprava. V tomto případě kontaktujte linku naší technické podpory. N: integrovaná podpora importů ze souborů ve formátu JSON   ******************************************************** 
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 SB KOMPLET 20.1.62  Modul SKLAD N: v přehledu karet zásob je možné volitelně zobrazovat jen aktivní karty. Výchozí hodnota je v prostředí na záložce Sklad. Zobrazení se dá přepínat z lišty nástrojů ikonou  N: podpora importů objednávek z MALL N: uživatelské texty na kartách zásob (Text A – Text E) je možné filtrovat na část textu zadáním symbolu * před hledaný text v dialogu pro výběr O: nabídka stromečku kategorií někdy nezobrazila všechny zanořené položky  Modul PENÍZE N: při ukládání úhrad faktur a zálohových plateb se pro uložení saldokontního případu začalo používat nové pole v úhradách „Saldo“.   Modul ÚČETNICTVÍ N: export saldokonta a hlavní knihy do XLS, doplněn o VARS, datum splatnosti a datum úhrady faktury  Modul FAKTURACE O: úprava zaokrouhlování hotovostních plateb v cizí měně O: změněna metodika tvorby saldokontních případů, tak aby lépe podporovala párování      MZDY 20.1.61  Modul MZDY N: sestava pro vyplnění XLSX tabulky se žádostí o dotaci Antivirus N: pokud se nepodaří smazat všechny indexové soubory, tak smaže alespoň mzdové indexové soubory N: oprava konstanty Životní minimum na 3860 platné od dubna 2020  MZDY 20.1.60  Modul MZDY N: nové typy docházky a mzdových složek pro následné vykazování podkladů pro ANTIVIRUS O: opravena chyba při editaci docházky O: vráceny "posunovátka" u tisku ELDP O: datová věta NEMPRI má vynechané prázdné datumové segmenty    SB KOMPLET 20.1.55  Modul SKLAD I: sjednoceno chování při načítání hlavičky objednávky(ek) do skladového dokladu. Pokud je na objednávce zadána konkrétní hodnota, převezme se vždy i když je v hlavičce skladového dokladu už nějaká hodnota vyplněna. Při hromadném načítání objednávek (tlačítko Načíst označené nebo Načíst všechny v nabídce objednávek) se hodnota načte pouze, pokud je na všech načítaných objednávkách stejná. V opačném případě zůstane v hlavičce skladového dokladu hodnota beze změny. Tento proces se týká hodnot načítaných z adresy partnera případně z předkontací a to: Sleva, Způsob úhrady, Dodací podmínky, Splatnost, Prodejce, Případ, Středisko a Zakázka. Pole Sklad, Popis a Poznámka se z objednávky převezmou pouze v případě, že nejsou na skladovém dokladu vyplněné.  Modul PENÍZE N: pro zahraniční příkaz doplněn export pro Citfin spořitelní družstvo. Zatím jen v testovacím režimu. Momentálně tedy podporujeme pro zahraniční příkazy SEPA platby (většina bank), DUZ formát pro ČSOB a CSV formát pro Citfin. 
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 Všechny moduly I: pouze sjednocení číslování verze pro všechny moduly 20.1.53 a 20.1.54  SB KOMPLET 20.1.54  Modul PENÍZE O: při přijetí zálohové platby a generování daňového dokladu k této platbě mohlo dojít k chybnému uložení zálohové věty mezi odeslané zálohy. (modul Fakturace –> Přijaté –> Odeslané zálohové platby). Také vygenerovaný DDZP mohl v tomto případě vykazovat chyby. Typ DPH není vyplněn (správně má být „U“) a Typ dokladu není „ZP“.  Všechny moduly O: opraveno chybové hlášení ve funkci Okno –> Zvětšit aktivní a Okno –> Zvětšit všechny   SB KOMPLET 20.1.53  Modul FAKTURACE O: při opakovaném účtování faktury přes dohadné účty se nepoužil zadaný dohadný účet – opraveno O: opraveno přenášení přílohy z knihy pošty do knihy faktur přijatých N: sestavy nad knihou faktur jsou nově připravit i setříděné podle variabilního symbolu  Modul PENÍZE N: nový dialog pro editaci DD k záloze. Pro editaci se nabízí aktivní tuzemské daňové kódy. Nový dialog je použitý jak u párování výpisů, tak při editaci pokladního dokladu.  Modul SKLAD O: vystavená objednávka dopočítávala do celkové částky DPH i z položek reverse charge (např. pro daňový kód I1, D1 ale také R1) Nyní je sice na řádku zobrazena informativně sazba DPH ale celková částka je bez DPH. O: v okně editace ceníku jsou potlačeny tlačítka pro třídění, výběr a součet. Tyto funkce zde nemají význam a při jejich stisku se objevilo chybové hlášení. N: lze měnit pořadí nabídky druhů příjmů a výdejů. Pořadí se nastavuje v modulu Nastavení. N: v cenotvorbě je doplněna možnost porovnání ceny z ceníku proti ceně vypočítané z karty nebo prodejních cen a použití nižší z těchto cen do prodejních dokladů.  Modul MZDY O: okno Roční mzdy neaktualizovalo období v nástrojové liště (ToolBaru) O: opravena chyba při zobrazení dialogu pro platbu nemocenské a zmáčknutí tlačítka pro nabídku adresy O: opraveno ukládání dlouhých textů ve formuláři Příloha k žádosti … O: doladěny nové XML věty pro speciální případy - nemoc dřív než 12 měsíců od nástupu, loňská otcovská přihlášená až letos apod. O: opravena chyba vznikající při editaci docházky  Modul NASTAVENÍ N: v předkontaci banky lze zadat IBAN u vlastních účtů. Dosud se dal zadávat pouze v modulu Peníze. N: skladových předkontací (druhů příjmů a výdejů) lze měnit pořadí záznamů. Pořadí aktuální věty se mění novými tlačítky šipka nahoru a šipka dolů vedle přehledu. O: v přehledu skladových předkontací se nezobrazovaly zadané účty   Všechny moduly O: opraveno chování okna Lišta otevřených oken    SB KOMPLET 20.1.52  
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Modul FAKTURACE O: při převodu nevyčerpaných zdaněných záloh do nového roku mohla náhodně nastat situace, kdy se k některým zálohám nepřenesl daňový doklad  Modul MZDY N: doplněny formuláře „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a „Výpočet daně platné“ pro rok 2020  SB KOMPLET 20.1.51   Modul NASTAVENÍ O: příprava nového roku nepřenesla soubor se státy DPH registrace. Chyba se mohla projevit na více místech většinou hlášením, že není vyplněný platný stát DPH. Po stažení aktualizace doporučujeme spustit v aktuálním roce konverzi (Nastavení – Data – Konverze 2019). O: výběr EET certifikátu v seznamu prodejních míst nenabízel seznam certifikátů  Modul SKLAD O: doplněna kontrola přetečení číselné hodnoty „Stav na dny“ v analýze prodeje O: nefungovalo načtení uloženého souboru s opačným znaménkem do skladového dokladu   Modul MZDY O: opravena chyba při editaci období v exekucích  SB KOMPLET 20.1.50  Modul MZDY N: nové formuláře a datové věty potřebné pro eNeschopenka – NEMPRI, ZZVDPH, HZUPN N: možnost výpočtu exekucí i z daňového bonusu - propojené exekuce kdy se obě sráží do jedné cílové částky N: příznak ukončení exekuce – pokud je zaškrtnuto, tak se daná věta nebere do výpočtů N: přepracované okno s údaji zaměstnance, zobrazení poznámek přímo v prvním okně N: možnost uložené datové věty z mezd přímo do datové schránky N: možnost tisku poznámek do mzdového listu N: doplněn titul za jménem všude kde je to potřebné N: do příkazu bance se ukládá zpráva pro příjemce i odesilatele, ne všechny banky je ale umí posílat N: možnost zadání hodinové pracovní doby samostatně pro každý den v sudém i lichém týdnu N: u nerezidentů samostatné pole pro zadání evidenční čísla pro SOC, ZDR i FU O: upraveno zobrazení i editace období ve všech browserech O: věta NEMPRI obsahuje segmenty pouze pro měsíce, kdy zaměstnanec pracoval.  Modul FAKTURACE N: v adresáři obchodních partnerů je možné zadat prioritu platby, která se použije na přijatých fakturách O: při klonování FP od neplátce se nesprávně doplňovala sazba P1 - opraveno  Modul SKLAD N: doplněna nová výpočtová sestava Analýza prodeje dle odběratelů. Sestavu lze přepínat tlačítkem Tabulka/Doklad (F9) do tří základních pohledů: - Všechny záznamy – prodeje za jednotlivé karty následované součtem za odběratele - Jen odběratelé – pouze součty za jednotlivé odběratele - Jen karty – položky karet zásob za jednotlivé odběratele bez součtových řádků Z pohledu „Jen odběratelé“ lze dvojklikem získat soupis prodaného zboží pro vybraného odběratele. Zpět do přehledu odběratelů se vrací opět tlačítkem Tabulka/Doklad (F9)  N: v sestavě Výkaz nákupu a prodeje jsou doplněny detailní hodnoty za první dva vybrané sklady (sloupce SK1 nákup MJ, SK1 prodej MJ, SK1 stav MJ, SK2 ….)  N: při uložení přijaté objednávky lze nastavit kontrolu na dosažení podlimitních stavů zásob N: do sestavy inventury byly doplněny nové možnosti při filtrování N: podpora platebních terminálů KB od společnosti Worldline (KB SmartPay)  Modul NASTAVENÍ 
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N: v záložce pro převod skladu do nového roku je u volby „skladové karty“ nová volba „zachovat historii pohybů“. Pokud bude zaškrtnutá společně s volbou „skladové karty“ zkopírují se do nového roku všechny pohyby aktuálního (starého) roku a pak se teprve doplní počáteční stavy.   
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 *************** Novinky k verzím roku 2019 ***************  SB KOMPLET 19.3.50  Modul FAKTURACE N: aktualizace struktury pro předávání podkladů o náhradním plnění N: úpravy v dialogu pro univerzální export dat dopravcům N: doplněn export do XLS z okna Zálohy a Úhrady N: export faktury do ISDOC doplňuje i kódy skladových karet  Modul SKLAD N: na přehledu výrobních příkazů je doplněno datum dokončení, které lze editovat dvojklikem přímo v tabulce N: doplněna standardní funkce exportu z přehledu příkazů N: pro „Hotovostní prodej“ byla doplněna řada nových funkcí - využití úplné cenotvorby skladu - odložená účtenka - zadání čísla věrnostní karty zákazníka - uzávěrka kasy (mincovka) - OffLine prodej a následný export kumulovaných prodejů - doplnění funkcí pro obsluhu z klávesnice atd.  Modul MZDY N: okno Roční mzdy se dá v Prostředí zakázat  O: opravena chyba ve výpočtu odvodu za firmu v případě spouštění v jiném roce  Modul ÚČETNICTVÍ N: hledání v dávce upraveno tak, že pokud zadám číslo tak se hledá podřetězec, pokud zadám i řadu tak se hledá od začátku N: odstraněny indexy NSX ze salda a hlavní knihy    



     Informace k verzi  

© H&M DataSoft spol. s r.o.   Stránka 7 (celkem 41) 

  SB KOMPLET 19.2.53 Modul MZDY N: zrušena karenční doba - náhrada za nemoc se počítá od prvního dne nemoci. V evidenci nemocí pro rok 2019 zůstanou první tři dny oddělené, aby se dalo přepínat mezi obdobími. N: změna koeficientu pro odvod soc. za firmu na 0,021  Modul SKLAD O: po zadání měny a kurzu na rozpracovaném dodacím listu se ztratila možnost přepočítat položky dokladu zadaným kurzem - opraveno. Na příjemce už tato funkcionalita nebude podporována. O: při tisku faktury ze skladu se nemusel vytisknout celý text preferenční věty (pokud byl delší než 1024 znaků) – opraveno O: do ceny objednávky se přičítaly i položky s nulovým množstvím – opraveno ve verzi z 9.8.2019 O: nová objednávka si při založení nezapsala automatický status – opraveno ve verzi ze 14.8.2019   SB KOMPLET 19.2.52  Modul FAKTURACE O: opravena chyba vznikající při klonování proforma faktury a ponechání původního klíče obchodního partnera – nebyl znám stát registrace k DPH a zdánlivě nebyl povolené žádný typ DPH N: upraven import faktury ze systému DMS (Škoda Auto)  Modul SKLAD O: při uložení DL s fakturou se nepřenášela poznámka z položek DL O: při uložení nové karty zásob nefungovalo založení výchozího skladu a položky ceníku  Modul PENÍZE  O: pokladní doklad zaúčtoval částku 10% sazby DPH bez popisu a účtu (opraveno v rev. 8.7.2019)   SB KOMPLET 19.2.51  Modul SKLAD N: u příjemky se nově zadává kromě kurzu také cizí měna. Příjem v cizí měně se nyní chová standardním způsobem podobně jako ostatní doklady (objednávka, faktura,…). Dosud musely být ceny před uložením příjmu vždy přepočítané do Kč. Nyní se ceny editují v cizí měně a k tomu se zadá měna a kurz editace (F7). Měnu a kurz je nejvhodnější zadat ještě před zápisem jednotlivých položek. Při uložení příjemky se v ukládacím dialogu zobrazí informativně částka v cizí měně a kurz, ale všechny ostatní hodnoty VČETNĚ případných VPN už se editují v národní měně (Kč). V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat naši technickou podporu.   O: při uložení karty zásob se neukládala kategorie pro eshop a skladová cena O: drobná oprava při číslování importovaných objednávek    SB KOMPLET 19.2.50  Modul FAKTURACE N: vydanou fakturu lze vystavit v režimu „Registrace DPH v EU“  - SOP doplněn o sloupec Stát registrace k DPH - pokud se vydává faktura neplátci, do státu v němž je dodavatel registrován k DPH, tak se automaticky nastaví typ DPH na Registrované, patřičný kód státu, a položky faktury budou nabízet sazby DPH platné pro zadaný stát a faktura podle toho bude spočítána N: editor faktury (V i P ) kontroluje zadaný variabilní symbol a případně varuje pokud fa s takovým variabilním symbolem od téhož partnera je již v evidenci N: zrušen výpočet DPH koeficientem zaokrouhleným na 4 des místa 
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N: v adrese obchodního partnera lze zadat příznak Skupinové DPH což zajistí vystavení faktury bez DPH N: filtr v ceníku prací opraven aby filtroval kód sazby ne konkrétní sazbu N: filtr na knize faktur vydaných doplněn o stát DPH N: filtr na knize faktur přijatých doplněn o prioritu platby O: opravena funkcionalita pro doplnění tabulky DPH z hlavičky nebo položek faktury O: faktura se zálohou v cizí měně za určitých podmínek nezaúčtovaly DPH ze záloh   Modul SKLAD N: na kartě zásob byla doplněna nová uživatelská pole (2 texty, 2 čísla a 5 voleb) N: přijatou objednávku lze zadat v režimu „Registrace DPH v EU“ N: dodací list lze zadat v režimu „Registrace DPH v EU“  Modul MZDY N: formulář Příloha k žádosti automaticky načítá informace o důchodu N: změna limitu pro použití srážkové daně z 2500 na 3000 platná od 05.2019 N: pro výpočty lze použít i proměnnou PRO která bude naplněna posledním písmenem kódu profese N: import podkladů z XLS reaguje i na případný sloupec SCHVALENO, kterým se dá zajistit načtení jen určitých řádků, pokud takový sloupec v XLS neexistuje, načte se všechno N: lze editovat rodné číslo uložené ve větě mzdy N: nové okno Roční mzdy – zobrazí veškeré věty mezd evidované pro daného zaměstnance, podle osobního čísla, osobního čísla HPP nebo podle rodného čísla. Použití je v případě několika souběžným pracovních poměrů pro kontrolu ročních sestav.  N: nová částka nezabavitelného minima platná od června 2019   Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ O: opravena chyba vznikající při exportu pomocné dávky a neznámém klíči adresy N: export dávky do XLS umožňuje i rozklíčované KZ (stanice, datum a čas vzniku dokladu) O: opravy potřebné pro tvorbu definovaných sestav exportovaných do XLS   *********************************************************  SB KOMPLET 19.1.57  Modul SKLAD N: byla rozšířena podpora komunikace s aplikací MST pro mobilní terminály čárových kódů. Nově lze exportovat inventurní soupis jako předlohu a importovat inventuru nasnímanou terminálem jak z předlohy, tak i volným pohybem. Také byla rozšířena možnost exportu příjmu, výdeje i objednávky do předlohy v terminálu. Pro podrobnější informace kontaktujte naši technickou podporu.  Modul FAKTURACE O: při přidávání zálohy k faktuře se částky už použitého DPH počítají nově i přes klíč obchodního partnera O: při kopírování zálohy se zkopíroval i odkaz na daňový doklad O: při opravě fa z minulého roku se duplikovaly připojené daňové doklady O: editor faktury přijaté neuměl správně vybrat některé adresy O: opraveno chování editoru faktury pro řady kratší než 4 znaky  Modul MZDY O: přepočet aktivních zaměstnanců pro dané měsíce bere v úvahu i datum ukončení PP na dobu určitou – pokud je tento PP prodloužen, musí se změnit i datum ukončení aby se správně nastavily měsíční příznaky O: uvolněna editace data přijetí exekuce – používat VELMI OPATRNĚ !  SB KOMPLET 19.1.56 Modul Nastavení 
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N: v tabulce Kódy DPH se dají pravým tlačítkem myši doplnit kódy pro skupinové DPH  Modul SKLAD O: při načtení rozpisu nebo řetězení v objednávce přijaté se mohlo stát, že se u některých položek nenačetla správná kategorie ceny ze seznamu prodejních cen. Standardní ceny z karty nebo z ceníku se načítaly správně.  Modul Peníze O: nefungovalo storno DD dokladu v přehledu obecných daňových dokladů  SB KOMPLET 19.1.55 Modul Nastavení O: oprava procesu automatických aktualizací, která se vyskytla ve verzi 19.1.54.  SB KOMPLET 19.1.54 Modul FAKTURACE N: v položkách faktur vydaných je doplněn sloupec marže, zobrazující nenulovou hodnotu u řádků se zásobou (s odkazem na skladovou kartu) O: opravena kontrola již pořízené faktury proti nové zapisované do knihy pošty O: opravena původní metodika účtování dohadných položek s ručním zadáváním cesty k dávce  Modul MZDY O: opravy v Potvrzení o zdanitelných příjmech  Modul Peníze N: při tvorbě zahraničního bankovního příkazu doplněny standardní funkce jako vymazání vybraného řádku příkazu, označení použitého řádku v přehledu a také byly opraveny některé drobné nedostatky (číslo řádku, název partnera, atd.).  I: v DPH došlo ke změně načtení daňových plnění bez nároku na odpočet. Do přiznání i soupisu se dříve načetl základ DPH, pokud byl na dokladu uveden. V nové verzi zůstává řádek se základem v soupisu daňových dokladů, ale do přiznání DPH se nenačítá.  Modul NASTAVENÍ O: opraven problém při provádění aktualizace ihned po startu Nastavení. Mohla situace, že se modul Nastavení neukončil korektně a aktualizaci nebylo možné dokončit.   SB KOMPLET 19.1.53  Po instalaci aktualizace je nutná indexace datových souborů  Modul MZDY N: připraveny nové konstanty platné pro výpočty mezd v roce 2019 N: připraveny nové sestavy platné od 1.1.2019 ( Potvrzení o zd. příjmech a další) O: při opravě základních údajů zamce se správně krátí dovolená i doplňují příznaky měsíců, kdy pracoval O: opraveno doplňování rodného čísla nebo evidenčního čísla do hlášení na ZDR pojišťovnu N: okna Zaměstnanci a Mzdy doplněny o sloupec Druh činnosti. Zdr. pojišťovna a datum přihlášení na zdr. poj N: filtr v okně Zaměstnanci je rozšířen o pole Doba určitá a Zkušební doba, tyto údaje lze editovat v okně Oprava základních údajů o zaměstnanci N: sestava pro kontrolu na ZDR pojišťovnu doplněna o datum nástupu a datum přihlášení k ZDR   Modul FAKTURACE O: přepočet obratů obchodních partnerů počítal dluh pouze z dokladů aktuálního kalendářního případně fiskálního roku. Nyní se počítá ze všech existujících dokladů bez ohledu na datum dokladu. O: při vložení řádku do opravované faktury se zařadila vložená položka až na konec dokladu   
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Modul SKLAD O: při vložení řádku do opravované objednávky (přijaté i vystavené) se v přehledu a tisku zobrazila vložená položka až na konci dokladu  Modul Peníze N: doplněna možnost standardního filtrování při tvorbě nového bankovního příkazu O: účtování daňových dokladů z přijatých i odeslaných plateb (DDZP,DDZV) neakceptovalo zadaný účet zálohy. Vždy se použil standardní účet záloh z předkontací.   SB KOMPLET 19.1.51  Popis metodiky účtování dohadných položek od verze 19.1.  1. při ukládání fa (P i V) se dá zadat dohadný účet (DU) a datum (DD) a zaškrtnout požadavek na dohadné účtování - pokud je takový účet zadán, tak se při tvorbě účetního dokladu faktury účty z položek faktury nahradí DU - fa se zaúčtuje ne proti 5 nebo 6 ale celá proti DU - tento doklad je uložen v dávce Fakturace patřičného roku odpovídajícího faktuře  2. Současně se vytvoří druhý - dohadný doklad, účtovaný dne DD, který obsahuje rozúčtování položek faktury proti DU - jako účty jsou použity účty z položek faktury a první řádek obsahuje celkovou částku tohoto dokladu vzniklou sečtením jednotlivých řádků účtovanou proti DU   - dohadný doklad má číslo z řady podle předkontace Ostatní - Příjmy nebo Výdaje příštích období, číslo je další pořadové číslo v dané řadě - číslo tohoto dokladu se zapíše do hlavičky a při opakovaném účtování se od tam vezme, negeneruje se znovu - datum tohoto dokladu je bráno z hlavičky fa - DD - datum dokladu řídí rok do kterého bude dohadný doklad zapsán - dohledá se podle ROKY, tak aby datum DD padlo do účetního období patřičného roku  3. Poznámky - původní i dohadný doklad mají položky zaúčtované na stejná střediska i zakázky a řádky jsou "rozpadené" tak jako by byly použity původní účty z položek - v knize fa na konkrétní faktuře v dialogu Opravit fakturu je dole u dohadných údajů tlačítko Zaúčtovat  - pokud je vyplněno číslo dohadného dokladu, tak se (po varování) znovu vytvoří a zaúčtuje dohadný doklad s uvedeným číslem - pokud číslo dohadného dokladu není vyplněno, vezme se další z řady patřičných dohadných předkontací a vygenerované číslo se uloží jako číslo dohadného dokladu - hlavičkové údaje s dohadným dokladem, účtem a datem jsou dostupné, pokud je fa nezaúčtovaná, dají se libovolně měnit. Pokud jsou smazány, fa se zaúčtuje normálně (nedohadně). - toto tlačítko od verze 19.1. ztrácí původní význam, protože dohadné položky se vždy zaúčtují automaticky. Dá se použít pro opakovanou tvorbu dohadného zápisu, např. pokud byl uložen do špatného roku.  pro verze před 19.1. - dohadný doklad nevznikal automaticky, musel se pokaždé vytvořit ručně buď hromadně nebo jednotlivě - při účtování faktur v cizí měně, nemusel mít první řádek dohadného dokladu správnou částku v cizí měně - pokud se účtovalo na FV na 6 účet nebo na FP na 5 účet, tak se při běžném účtování tyto účty "přehodily" na opačnou stranu ale v dohadném dokladu se nepřehodily  verze od 19.1. - dohadný doklad vzniká automaticky současně s účtování faktury - po zaúčtování z editoru faktury je zobrazeno okno s informací (i) - firma a rok, kam byl dohadný doklad uložen. Pokud není nalezen rok odpovídající DD, tak je dohadný doklad zaúčtovan do aktuálního roku a info okno má formu Varování (žlutý trojúhelník) a v titulku POZOR.  
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4. Firma a rok jednoznačná identifikace firmy - je Rok zpracování + Název + Celý název firmy Pole Firma slouží k uživatelské konfiguraci stromu firem pro spouštění  POZOR - pokud někdo má v poli Název letopočet, tak se nebude dát dohledat správný adresář pro účtování dohadných položek! Automatické dohledávání loňského a příštího roku, bude nesprávně fungovat u firem které v průběhu roku 2019 přejdou na fiskální rok. U takových firem bude nutno mít předchozí fiskální období (třeba leden - březen 2019) označeno rokem 2018 aby platilo, že předchozí rok je  (AktuálníRok-1) také bude muset být rok 2018 označen jinak (2118) aby ho nenašel dřív než rok 1-3 2019.  5. Pro nalezení odpovídajícího roku se hledá v ROKY shoda v černě označených polích Rok zpracování  - číselné označení roku, mělo by odpovídat číslu roku z data posledního dne účetního období (někteří to mají jako rok začátku účetního období) Název - zkrácený popis firmy, případně definující jednotlivé pobočky, samostatné sklady atd. POZOR - toto pole často obsahuje číslo roku (ROK) Celý název firmy - celý název firmy, jedná se o detailní název firmy, měl by korespondovat s názvem v Adresy - klíč FIRM Červeně označené pole Firma slouží POUZE ke konfiguraci stromečku s nabídkou firmy (pokud není vyplněno, použije se pro stromeček pole Celý název firmy). Červeně označené pole se tedy NEPOUŽÍVÁ k dohledání jiného roku  
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   SB KOMPLET 19.1.50  Verze vyžaduje úpravu datových struktur (převod dat modul Nastavení->Data->Převod dat) a doplnění některých údajů (konverze dat). Konverze dat se nabídne automaticky při spuštění modulu Nastavení nebo Fakturace v příslušném roce.  Modul MZDY N: export dat pro ISPV podporuje data o vzdělání – umí nabídnout číselník, převzít z něj vytvořený kód nejvyššího vzdělání a poté jej odeslat na Treximu  Modul FAKTURACE N: v SOP je dostupné (F12  nebo modrá koloběžka) okno s aktuálně spočtenými obraty veškerých obchodních dokladů daného partnera. Výpočet se dá modifikovat zadáním různých parametrů – řad, období. Hodnoty obratů se dají zobrazit včetně DPH nebo bez DPH.  N: okno s obraty se dá sestavit i nad přehledem zakázek nebo středisek N: při editaci faktury se v případě aktivního Intrastatu v položkách faktury automaticky objeví sloupec s patřičným kódem dané položky pro intrastat N: nové metody pro zaúčtování faktury – dohadné položky se do jiných roků účtují automaticky, nemusí se účtovat následně  Modul Sklad N: nové formáty pro komunikaci s eshopy (AMAZON – objednávky, FASTCentrik – objednávky a skladová dostupnost, UPGATES – v přípravě) N: v přehledu skladových zakázek (výrobních zakázek) je doplněna hodnota „Status“. Uživatelsky definovatelný číselník je dostupný v Nastavení – Seznamy – Statusy skladových zakázek. Na změnu pole lze také napojit notifikační emaily podobně jako u přijatých objednávek. N: v položkách skladových dokladů lze nastavit přes lokální menu zobrazované sloupce. Kromě hodnot z pohybů jsou dostupná také některá pole z karet zásob (Kód intrastatu, Země původu, Kód 2, Název 2) N: pro výdej šarží lze nastavit třídění nabídky dostupných šarží podle stavu šarže, data expirace nebo data výroby. Při třídění dle stavu šarže se také automaticky nabídne první šarže s dostatečným stavem podle zadaného množství. N: v přehledu šarží je možné stornovat konkrétní pohyb vydané šarže. Následně lze pak na dokladu doplnit správnou šarži. Stornované šarže se nenačítají do editačního dialogu a netisknou se. N: notifikační emaily odesílané na základě změny statusu lze rozdělit pro jednotlivé jazykové mutace (např. pro zahraniční domény) a lze u nich uvést i odesilatele.   Modul Peníze N: při párování výpisu s úhradami faktur, dojde při uložení výpisu k automatickému přepočtu obratů použitých obchodních partnerů.   SB KOMPLET 18.2.54  Modul Sklad O: při prodeji s fakturou a výběru odběratele s kódem země DPH z EU, se nabídlo vystavení dokladu v režimu EU, i když byl odběratel označen jako neplátce. V nové verzi se nabízí vystavení s tuzemským DPH. O: hlavičková sleva uvedená na objednávce se načetla do dodacího listu, i když uživatel zamítl dotaz „Načíst v uložených cenách“ – NE.   Modul Peníze N: při úhradě faktury hotově si okno s fakturami pamatuje poslední vybranou fakturu i setřídění knihy faktur pro výběr další faktury. O: při párování výpisu v cizí měně je potlačena možnost automatického párování. Automatické párování v cizí měně vedlo k chybovému hlášení a chybnému nedoplatku na hrazené faktuře.  
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 SB KOMPLET 18.2.53  Modul FAKTURACE N: při tisku faktury s QR kódem se přestalo vyplňovat datum splatnosti. Při načtení takového QR kódu se jako datum splatnosti do bankovní aplikace použije aktuální datum. Doplnění data splatnosti do QR kódu je možné volitelně aktivovat v modulu Nastavení - dialog pro vzhled formuláře faktury. N: nové řešení zápočtů. V adrese obchodního partnera je doplněno pole, kterým se dá daná adresa nastavit jak „nezapočitatelná“ – tj. nebude ji možno použít pro sestavení návrhu zápočtu.   Okno Zápočty je hned při otevření automaticky filtrováno na „zápočtuvhodné“ partnery, není potřeba provádět přepočet. Navíc má toto okno nasazen i tzv. prefilter, takže následné filtrování adres vždy vybírá jen ty co jsou vhodné k zápočtu. N: okno pro opravu hlavičky faktury přijaté je doplněno o nabídku bankovních účtů evidovaných pro daného partnera N: při přepočtu obratů v okně Správa Obchodního Partnera je automaticky doplněno i pole typ adresy. Tím je pak umožněno filtrování na dodavatele, odběratele a další typy. N: při uložení faktury se automaticky počítá souhrnný obrat partnera   Modul SKLAD N: tisk QR kódu stejně jako ve fakturaci – viz výše N: nastavení volby „faktura email“ při uložení výdeje s fakturou se nyní nastavuje automaticky podle volby „Nabízet odeslání mailem“ v adresáři obchodních partnerů. Nyní je chování stejné jako v modulu fakturace. I: importem SBX u karet zásob lze načítat i uživatelská pole Text A,B,C, Číslo 1-3 a Volba 1- 5.   Modul PENÍZE I: u exportu bankovních příkazů ve formátu ABO byl zkrácen text zprávy pro příjemce na 32 znaků. Důvodem je bankovnictví České spořitelny, která používá jiný formát než všechny ostatní banky. N: v přehledu tržeb je doplněna funkce exportu do XLS N: podpora formátu elektronického výpisu z eshopu AMAZON  Modul MZDY N: doplněn fitr na zaměstnance s exekucí,  O: oprava ISPV – vráceno posílání pole Pracovní Pozice N: doplněn číselník ukončení pracovního poměru a možnost editace této hodnoty v okně zaměstnance N: doplněno datum ukončení zkušební doby a jeho editace O: opraven výpočet exekucí, který v určitých případech strhával více než bylo možné  SB KOMPLET 18.2.51  Modul SKLAD 12.6.2018 O: po hromadném načtení více objednávek do DL se při ukládání DL objevilo chybové hlášení. DL se uložil v pořádku, ale neproběhlo vykrytí žádné z načtených objednávek. O: u položky načtené z objednávky se po změně zadaného množství mohla změnit i cena případně sleva. Problém nastával pouze u skladů, kde byla aktivní volba „Používat množstevní slevy“.   Modul PENÍZE N: z příjmového pokladního dokladu lze dodatečně odeslat záznam do EET. Funkce je dostupná přes lokální menu (pravé tlačítko myši). N: nová agenda pro tvorbu zahraničních bankovních příkazů a jejich export do internetbankingu. Momentálně je vytvořen formát KB BEST (ProfiBanka a Moje Banka Business) a připravujeme export pro ČSOB ve formátu DUZ. Další formáty budeme doplňovat na základě Vašich požadavků.  Modul MZDY N: Evidence sociálních dávek jen rozšířena o otcovskou dovolenou a dlouhodobé ošetřovné, je upraven i formulář žádosti a patřičná XML věta NEMPRI  
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  SB KOMPLET 18.2.50  Podpora GDPR N: nová práva pro povolení/zakázání přístupu ke kontaktům v adresáři obchodních partnerů N: volitelně je možné zakódovat pole s osobními údaji (jméno, příjmení, telefon, email atd.) v datovém souboru kontaktů  Návod co je možné v instalaci SB KOMPLETu udělat jinak a docílit tak lepšího souladu s nařízením GDPR je k dispozici na www.sbkomplet.cz.   Společná funkcionalita – adresář OP N: je možné měnit velikost okna adresáře obchodních partnerů N: drobné úpravy záložek s údaji, které reagují na velikost okna N: doplněno pole s dluhem po splatnosti u závazků N: doplněná pole v kontaktech „Aktivní do“, “Právní rámec“, „Souhlas do“, „Datum vzniku“ I: v modulu Fakturace je zcela nové okno s přehledem všech kontaktů  Modul SKLAD N: úprava v aktivaci platebního terminálu. Platební terminál lze zakázat na úrovni roku/firmy v ini souboru. N: při načtení vybraných/všech objednávek do skladového dokladu se načtou i dodací podmínky, způsob platby, středisko, zakázka a obchodní případ. Hodnota se načte pouze v případě, že je na všech načítaných objednávkách shodná. N: na přehledu přijatých objednávek je doplněno tlačítko pro výpočet analýzy vykrytí objednávky   Modul PENÍZE N: uložení příjmového pokladního dokladu do kartové pokladny nabízí odeslání částky do připojeného platebního terminálu N: při odeslání EET dokladu z přijaté zálohy s DPH jsou zadané částky základů a daní použity pro elektronickou evidenci tržby   Modul FAKTURACE N: v menu Rekapitulace je dostupné nové okno s přehledem obchodních kontaktů. Ke každému kontaktu je možno evidovat důvod zpracování, případně existenci či platnost souhlasu se zpracováním. Na tato pole je možno kontakty filtrovat.   Modul MZDY N: při převodu zaměstnanců do nového roku se posune datum podepsání prohlášení o rok – jen u těch, kteří vloni podepsali O: opraven filtr na období kdy pracoval – pří výběru období z nabídky nefiltroval správně O: opraven tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech -   O: sestavy připravené za útvar nedávaly v určitých případech správné výsledky  
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 SB KOMPLET 18.1.57 Modul FAKTURACE N: nová okna Kniha faktur k datu umožňují i filtrování N: export knihy faktur vydaných do XLS je doplněn o pole Kontakt a Případ  Modul MZDY N: Veškeré sestavy ve verzi pro rok 2018 – Výpočet daně, Potvrzení o zdanitelných příjmech a další. N: Otcovská dovolená - rozšíření věty NEMPRI, doplnění formuláře Příloha k žádosti o… O: Potvrzení o zdanitelných příjmech někdy nesprávně tisklo měsíce v řádcích dětí O: Opraven filtr na období od kdy pracoval – za určitých podmínek nefiltroval O: Opraveno filtrování na střediska, kdy za určité kombinace názvů nedával správné výsledky  Modul DAŇOVÁ EVIDENCE O: Opraven tisk peněžního deníku v případě jeho rozšíření přes 30 sloupečků  Modul EVIDENCE MAJETKU O: Opravena práce s poznámkami, v určitých situacích nešla zobrazit nebo vytisknout karta majetku  Modul SKLAD N: drobné úpravy v exportu dat do aplikace pro mobilní čtečky čarových kódů MST-FASK I: při změně odběratele v opravě objednávky nedojde ke smazání vyplněných hlavičkových údajů, ale pouze k případnému přepsání, pokud jsou údaje vyplněné u nového odběratele. Zejména jde o dodací podmínky, způsob úhrady, splatnost atd.   SB KOMPLET 18.1.56  Všechny moduly O: kniha pošty - při současném používání knihy přijaté i odeslané pošty mohlo dojít k poškození indexového souboru a zobrazení zdánlivě nesmyslných údajů  Modul SKLAD N: ceníky – nová funkce pro hromadný import ceníků z Excelu O: z okna karet zásob se ztratila ikona pro zobrazení přehledů ke kartě. Nyní je zpět s jiným obrázkem. O: transakce platebními kartami přes terminály ČSOB zapisují do kartové pokladny správný variabilní symbol pro párování výpisů z platebních karet   SB KOMPLET 18.1.54  Modul FAKTURACE I: na četné žádosti klientů bylo vráceno pořadí ve výběrech řad dokladů bez setřídění. Řady se nabízí tak jak jsou zadány v předkontacích. I: při uložení proforma faktury se ukládá i příznak „DPH“. Na proforma faktuře se vytiskne i rozpis DPH v daňové tabulce. V nadpisu zůstává PROFORMA FAKTURA – není DPH doklad.  Modul SKLAD N: export DL ve formátu pro přepravce GLS. Export lze nově podmínit pro konkrétní dodací podmínky (nastavuje se v registru). O: pokud se načítala položka objednávky se záporným množstvím a stav skladu byl nulový, objevil se dialog informující o nedostatku zásob a položka se nenačetla  SB KOMPLET 18.1.53  Modul FAKTURACE O: opraven export pro VW O: opraveno naplnění číselníku schvalování přijaté pošty O: opravena chyba při tvorbě knihy faktur vydaných k datu 
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O: opraven filtr na řady faktur  Modul NASTAVENÍ O: po automatickém importu SBX se neukončila aplikace O: pokud byly aktivní rozšířené zakázky, nedaly se editovat O: import sbx dokladů někdy nedohledal správně daňový kód (např. místo T1 byl uveden ?? )  Modul ÚČETNICTVÍ O: pokud byly aktivní rozšířené zakázky, nedaly se editovat  Modul SKLAD O: uložení příjmu za hotové vyvolalo chybové hlášení a neuložil se výdajový pokladní doklad  SB KOMPLET 18.1.50  Všechny moduly I: V roce 2017 jsme provedli významnou revizi vnitřních knihoven. Tato práce se navenek projevila nejvíce tím, že zbylo méně času na vývoj novinek, které „by byly vidět“. Nicméně byla extrémně důležitá pro udržení kontinuity dalšího vývoje směrem k novějším technologiím a nástrojům. Věříme, že se nám podařilo zachovat všechny stávající funkce a přitom si otevřít možnosti do budoucna.  Modul MZDY N: Pokud používáte MS WORD 2010, je možné automaticky generovat dokumenty předvyplněné údaji z mezd, Pracovní smlouvu, Mzdový výměr a jiné. O: Exekuce typu Dlužné výživné se za určitých podmínek nesrážely správně, opraveno N: Možnost hromadného vymazání označených zaměstnanců – např. po novém roce zrušit loňské brigádníky O: Rozšířena políčka pro částky v okně Měsíční mzdy – tlustý font a velké výplaty zdánlivě ztrácel některé cifry. O: Do zbývajícího počtu dní dovolené se nezapočítávaly dny proplacené dovolené  Modul FAKTURACE N: export knihy faktur do XLS doplněn o dodací adresu – název, ulice, pošta, PSČ  Modul ÚČETNICTVÍ N: dialog pro sestavení pracovní dávky doplněn o možnost Jen export XLS – vybrané dávky exportuje do XLS, automaticky se předpokládá export do dvou řádků (samostatný řádek pro MD a Dal) N: doplněn poloautomatický hromadný export účetní dat. Pokud není otevřeno žádné datové okno, jen nově aktivní volby Nástroje – Export. Nastaví se do opakovaného cyklu Změna roku – Pracovní dávka - … cyklus se ukončí klávesou Zavřít na dialogu Pracovní dávka, který je automaticky nastaven na Jen export XLS.   Tato funkce slouží k zefektivnění přenosu dat do XLS souborů, v případě že hromadně zpracováváte několik firem (několik desítek firem).  Modul PENÍZE N: nově se dá nastavit kontrola na překročení limitu pro hotovostní platby N: oprava údajů pro KH na pokladním dokladu umožňuje opravit i DIČ. Editace DIČ je povolena pouze, když pokladní doklad nemá vyplněný klíč obchodního partnera. N: v předkontaci pokladny je nová volba pro nastavení účtování pokladny na dva řádky  Modul SKLAD N: v analýze objednávek je doplněná nová volba přičíst největší z normativů. Dále je doplněn sloupec se skupinou dodavatele a rozdílem hodnoty maxima a normativu. Barevně je pak rozlišeno, zda se přičetla hodnota normativu nebo maxima. N: ke kartě zásob je možné doplnit související produkty. V současné verzi je seznam souvisejících produktů použit zejména jako výstup pro eshopy. N: při načtení objednávky do výdeje je uživatel dotázán na případnou změnu skladové lokality. Dříve se vždy použil sklad z objednávky.    
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SB KOMPLET 17.3.50 Modul FAKTURACE N: Editor vydané i přijaté faktury si pamatuje a při otevření nabízí naposledy použitou řadu i v případě kdy se fakturace celá vypne a znovu zapne. Naposledy použité faktury se pamatují pro každého uživatele samostatně. N: Evidence náhradního plnění. Poskytovatelé náhradního plnění mohou na svých vydaných fakturách evidovat částku náhradního plnění a tyto faktury poté exportovat do CSV souboru požadovaného portálem MPSV. Pokud tuto funkci potřebujete, vyžádejte si konzultaci.   SB KOMPLET 17.1.68  Modul MZDY  N: nové hranice pro výpočet slevy na děti platné od července 2017   
 N: při doplňování docházky se počet hodin na jednu směnu počítal z úvazku pracovníka, nyní se nově bere jako počet hodin daný rozdílem mezi začátkem a koncem pracovní doby dané směny. Umožňuje to např. správné zadání docházky v případě nestejné délky směn.  N: upravena sestava Průměrný přepočtený počet pracovníků. Doplněny sloupečky Úvazek a Počet pracovních dnů, při přepočtu podle směn se fond pracovní doby načítá z posledního zaměstnance, což umožňuje provést výpočet pro víc samostatných fondů (8, 7,5, 4 ...). Doplněny hodnoty zadaného střediska, zakázky, útvaru a počet zaměstnanců, kteří byli započteni, vše se vytiskne.   N: nový rozpočet exekucí, napřed se projdou přednostní a vyplní z první třetiny a z částky nad základnu a pak se projde všechno a doplní se i z druhé třetiny   O: opravena sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech, v určitých případech nezobrazovala děti.  Modul FAKTURACE N: pokud je na fakturu tištěn platební QR kód, je z něj nově vynechán údaj o datu splatnosti. Ukázalo se, že je užitečnější řešit datum splatnosti ručně než automaticky podle faktury. Pokud by tato změna činila problémy, bude v následující verzi umožněno ji potlačit.  Všechny moduly - tisk I: Po aktualizaci systému Windows 10 na verzi 1703 (Creators Update) se může stát, že při tisku a náhledu sestav nejsou zobrazeny žádné texty. Je to způsobeno tím, že v této nové verzi Windows jsou blokována všechna písma instalovaná odkazem. V SB KOMPLETu se pro tisk používají písma Arial Narrow CE a Courier New CE, která se původně odkazem instalovala. Tato písma je třeba nejdříve odstranit a pak znovu nainstalovat přímo do systémové složky písem. Pokud se tento problém na vašem počítači vyskytne, kontaktujte prosím Vašeho konzultanta, případně naši technickou podporu.   SB KOMPLET 17.1.64  Verze 17.1.64 řeší problém, který může nastat po aktualizaci kteréhokoliv operačního systému Microsoft Windows ve kterém je obsažena nová verze prostředí .Net 4.7. Po nainstalování aktualizace Windows může dojít k zablokování funkcí nutných pro EET. Při pokusu o vystavení dokladu podléhajícímu EET se tato situace projeví hlášením o chybějící instalaci správné verze .Net 4.6.2..   SB KOMPLET 17.1.61  Verze 17.1.61 řeší problém, který může nastat po aktualizaci systému Windows 10 (aktualizace Creators Update). Po nainstalování uvedené aktualizace Windows může dojít k zablokování funkcí nutných pro EET. Při pokusu o vystavení dokladu podléhajícímu EET se tato situace projeví hlášením o chybějící instalaci správné verze .Net 4.6.2.. 
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 Modul SKLAD O: při výdeji s fakturou mohl nastat problém, pokud uživatel zaškrtl před uložením dokladu volbu „bez faktury“. Faktura se nevytvořila, ale do pole „Daňový doklad“ v přehledu skladových dokladů se chybně zapsalo číslo faktury. Pole Var.symbol zůstalo prázdné.   SB KOMPLET 17.1.60  Tisk N: při tisku z terminálového serveru je už možné využít nastavení jiné výchozí tiskárny jak pro celý SB KOMPLET, tak i pro jednotlivé tiskové sestavy. Když se po novém přihlášení ke vzdálené ploše serveru změní číslo relace, které je uvedeno v názvu připojené tiskárny, SB KOMPLET tuto změnu zachytí a nahradí původní číslo relace novým tak, že vazba na konkrétní tiskárnu zůstane zachována.  Editace dokladů DPH O: při editaci dokladů s DPH ve skladu, penězích i fakturaci, mohl program hlásit neplatnou kombinaci daňového kódu a sazby DPH i přesto, že byla zadaná v pořádku. Chyba vznikla ve verzi 17.1.58.   Modul SKLAD I: dočasně byla pozastavena možnost uhradit vydanou fakturu v cizí měně ihned při vystavení dokladu. Hotovostní úhradu faktury v cizí měně je potřeba zaevidovat přímo v modulu peníze a konkrétní pokladně.  Modul FAKTURACE I: dočasně byla pozastavena možnost uhradit vydanou fakturu v cizí měně ihned při vystavení dokladu i dodatečně z knihy faktur. Hotovostní úhradu faktury v cizí měně je potřeba zaevidovat přímo v modulu peníze a konkrétní pokladně.  Modul NASTAVENÍ N: V nastavení vzhledu formulářů je nyní nová položka pro definici obsahu grafické varianty úzkého paragonu.    SB KOMPLET 17.1.58  Modul NASTAVENÍ N: na záložce „Prostředí EET“ lze nově nastavit maximální dobu čekání na odpověď serveru EET. Doporučená (výchozí) hodnota je 5 sekund.  N: na záložce „Prostředí EET“ je nová volba „dovolit EET doklady pouze s aktuálním datem“. Při aktivní volbě se kontroluje při prodeji za hotové a příjmu do pokladny aktuální datum dokladu.  Modul SKLAD N: hotovostní prodej s EET kontroluje aktuální datum vystavovaného dokladu  Modul PENÍZE N: příjem do pokladny podléhající EET kontroluje aktuální datum pokladního dokladu N: na dialogu pro EET je možné příslušným tlačítkem rozpočítat částku tržby na základ a daň do některé ze sazeb DPH.   Modul FAKTURACE N: do obou knih faktur přidán sloupeček Částka bez DPH  Modul MZDY N: sestava Výpočet daně se počítá podle Rodného čísla – dokáže propojit i nesouvisející pracovní poměry, s různým druhem činnosti, pokud patří jednomu zaměstnanci  SB KOMPLET 17.1.56 
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 Modul SKLAD O: storno hotovostního prodeje z přehledu skladových dokladů provede i storno EET tržby. Storno EET tržby se provádí jen, pokud se stornuje i pokladní doklad a pokud původní doklad byl evidovanou EET tržbou.  O: při tisku paragonu se tiskne správná hodnota „Placeno hotově“ zadaná v dialogu „Placeno, vráceno“. Momentálně se tiskla hodnota celkové částky k úhradě.    SB KOMPLET 17.1.55  EET N: před zahájením komunikace se serverem EET se ověří, zda souhlasí firemní DIČ s DIČ v nainstalovaném certifikátu.   Modul NASTAVENÍ O: při pokusu o import certifikátu se mohlo objevit chybové hlášení. Důvodem byla chybně zaregistrovaná knihovna pro komunikaci s EET. Nyní se objeví hlášení o chybějící komponentě a nutnosti její registrace.  Modul SKLAD N: prodej na fakturu se způsobem úhrady „Kartou“ vyvolá při uložení dokladu dialog pro úhradu faktury. Nabídka obsahuje výběr kartové pokladny podobně jako při hotovostní úhradě. Při potvrzení úhrady se eviduje také jako EET tržba. N: podpora grafického úzkého paragonu (zatím pouze přes ini soubor) N: při tisku údajů pro EET v testovacím režimu je zvýrazněn tento stav na vytištěných dokladech O: při klonování objednávky se opraví stav objednávky na „Nevykryto“ a aktualizuje se datum dokladu  Modul PENÍZE O: pokladna – při uložení souhrnného příjmového dokladu se objevil dialog pro EET i když pokladní řada byla nastavena jako „Nepodléhá EET“ – opraveno    SB KOMPLET 17.1.54 Modul SKLAD N: možnost smazání záznamu s obrázkem ke kartě zásob O: oprava v součtovém okně nad skladovými doklady – někdy se se do částek s DPH nezapočítala daň z 2. snížené sazby.  Modul PENÍZE N: v obecných DD je nové tlačítko Oprava KH, kterým lze opravit údaje pro KH i na uzavřených dokladech N: obecný daňový doklad převedený z minulých let lze opravit i vymazat N: přiznání k DPH - při sestavení přiznání k DPH je zkontrolován součet ř. 3-13 na ř.43 a 44. V případě rozdílu je uživatel informován dialogem a hodnota DPH v ř.43 případně 44 je upravena o vypočítaný rozdíl. N: přiznání k DPH – XML export přiznání k DPH za poslední zdaňovací období nově obsahuje vypořádací koeficient i v případě, kdy je hodnota vypořádání odpočtu daně na řádku 53 nulová.  N: kontrolní hlášení – v řádcích kontrolního hlášení lze přecházet mezi jednotlivými chybnými řádky tlačítkem na nástrojové liště O: EET – příjmový pokladní doklad v cizí měně nepřepočítal částku tržby pro EET kurzem  Modul MZDY O: oprava období v obou formulářích Potvrzení pro nárok na daňové zvýhod. pro účely daň. přiznání  SB KOMPLET 17.1.53  Modul PENÍZE 
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O: odstraněno chybové hlášení při sestavení následného kontrolního hlášení se zadaným číslem jednacím. Pokud se chyba ignorovala, bylo KH sestaveno správně. O: při spuštění modulu peníze se mohlo objevit hlášení o neodeslaných EET tržbách i když  tržby měly příznak, že nepodléhají EET  Modul SKLAD O: EET - při prodeji na fakturu s hotovostní úhradou vydané faktury se na pokladním dokladu neuložila vazba na tržbu EET a na pokladním dokladu se nevytiskly EET údaje. Tržba se zaevidovala korektně.  Modul FAKTURACE O: EET - hotovostní úhrada vydané faktury z knihy faktur neuložila do pokladního dokladu vazbu na tržbu EET a na pokladním dokladu se nevytiskly EET údaje. Tržba se zaevidovala korektně.  17.1.52 O: opravena chyba nastávající při opravě DPH na dialogu pro uložení faktury přijaté.  17.1.51 O: pokud se přidává DD k záloze odeslané, tak do základu a daně vlezou záporná čísla. O: místo dohadných položek k FV se fa normálně zaúčtovala  Modul MZDY O: opravena chyba v hodnotě nezdanitelné částky na druhé a další dítě, počítala se hodnota kterou parlament ještě nestihl schválit, takže jsou vráceny původní hodnoty platné k 31.12.2016  Modul NASTAVENÍ O: při editaci prodejního místa v seznamu prodejních míst byla doplněna kontrola na neplatné znaky v kódu pokladního zařízení. Povolené znaky jsou: 0-9 a-z A-Z\.,:;/#\-_    SB KOMPLET 17.1.50  Podpora provozu Elektronické Evidence Tržeb (EET) – podrobný návod je na webových stránkách www.sbkomplet.cz  Modul PENÍZE N: nová tabulka se záznamy tržeb ( Pokladna -> Přehled tržeb EET ) N: po aktivaci a nastavení prostředí pro EET lze odesílat příjmové pokladní doklady  Modul SKLAD N: export položek objednávek z detailu objednávky s údaji z karty ( Kód 2, Název 2, Popis, ..... ) N: export položek dokladů z detailu N: v dialogu přecenění na příjemce (F6 na ceně) je doplněna přirážka z karty O: storno skladové výdejky se zaúčtovalo i když bylo nastaveno neúčtovat  
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 SB KOMPLET 16.4.53  Modul PENÍZE O: opravena chyba v KH s rozlišením správného oddílu KH A4 / A5 u prodejů za hotové ze skladu. Chyba mohla nastat, pokud skladový doklad obsahoval plnění bez DPH „XU“ a částka tohoto plnění rozhodovala, zda je částka dokladu větší než 10000,- Kč. Stejná chyba se mohla objevit při ručním zápisu dokladu v pokladně, pokud součet všech základů a daní nesouhlasil s celkovou částkou dokladu. O: KH v odpovědi na výzvu "Nemám povinnost podat KH" byl uveden chybný kód „N“ místo správného „B“  Modul SKLAD O: prodej za hotové ze skladu nesečítal do daňové tabulky hodnoty bez DPH (daňový kód XU).  Modul  FAKTURACE O: při editaci daňového dokladu k záloze za určitých podmínek „utekl focus“ do jiné aplikace - opraveno  SB KOMPLET 16.4.51  Modul PENÍZE O: při editaci DPH na pokladním dokladu se daly editovat i zakázané sloupce s kódy DPH  Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ O: opraveno hledání v dávce - podle čísla dokladu, období i data vzniku dokladu  Modul  FAKTURACE O: klonovaná faktura převzala příznak tisku z původní fa i v případě že tisknuta nebyla - opraveno  SB KOMPLET 16.4.50  Důležité upozornění Instalace nové verze SB KOMPLETu vyžaduje i instalaci a registraci některých systémových komponent Microsoft Windows. (.net verze 4 a 4.6.2 apod.) Pokud nemáte dostatečná uživatelská oprávnění k těmto instalacím, budete o této skutečnosti informováni po startu SB KOMPLETu.   Všechny moduly N: podpora MS Office 2016 - volba „MS Office“ bez čísla verze (verzi detekuje automaticky) N: příprava pro ukládání kmenových dat do SQL databáze N: podpora nového komunikačního protokolu pro ověřování nespolehlivých plátců DPH N: příprava na komunikaci EET   Modul MZDY N: v okně Zaměstnanci a Mzdy je doplněn sloupeček s počtem aktivních exekucí, mění barvu podle počtu N: v okně Zaměstnanci, Mzdy a Docházka (i detail) jsou vidět data případné mateřské a příplatku v těhotenství N: v okně Zaměstnanci, Mzdy a Docházka (i detail) je vidět poznámka a barevná značka – slouží k zápisu a případném barevnému označení zamce N: v okně Docházka (i detail) je vidět datum ukončení zkušební doby, edituje se v detailech zamce  N: v detailech zamce je doplněno Evidenční číslo pro zamce z EU N: formulář „Příloha k žádosti…“ doplněn o položku Zahraničí, předává si i do XML věty NEMPRI N: převodní příkaz varuje, pokud je datum platby nepracovní den   Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ N: hlavní kniha – pokud místo účtu zadáte 5? Nebo 6? Nebo 5?,6? Sestaví se všechny účty dané třídy (jakoby položková výsledovka za zakázku) 
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N: export dokladů do XLS rozšířen o název partnera, IČO a DIČ N: před výpočtem se ověří platnost zadaných středisek (zakázek), neexistující se vynechají N: sestava Obraty za partnera doplněna o IČO   Modul FAKTURACE O: při editaci faktury nefungovala hromadná změna výpočtu ceny z ceny s DPH nebo z ceny bez DPH – opraveno O: při zadávání nové faktury a změně řady se po dotazu změní i bankovní účet  N: knihy faktur doplněny o sloupeček DIČ N: položku Věta KH, lze editovat i při vzniku faktury v dialogu pro uložení fa N: opraveno kopírování fa do nové, pomocí schránky. Reaguje i na značky v položkách, takže umožňuje na stávající fa označit určité řádky a pak vytvořil kopírováním novou jen z označených řádků N: součty nad položkami faktur rozšířeny o analýzu podle středisek, zakázek a položek prací O: zálohová fa zapisuje do skladové výdejky číslo dokladu fa, dosud to nedělala N: intrastat umožňuje zadání defaultní hodnoty doplňkového množství, popřípadě ji lze definovat výpočtem z libovolné hodnoty skladové karty (třeba Číslo 2)  Modul SKLAD N: v přehledu objednávek se při detailním pohledu exportují do XLS položky objednávky N: testovací verze „Hotovostní prodej“ – kasa ve Windows N: úpravy v přijatých objednávkách pro napojení na eshop - rozšíření možností „Statusů“ - sledování historie změn statusů - informace o skladové dispozici na položkách objednávky - možnost odesílání oznámení mailem při změně statusu  N: doplnění stromové struktury kategorií pro eshopy a možnost výběru na kartě zásob   SB KOMPLET 16.3.52  Modul SKLAD N: změna v účtování středisek – při plnění střediska v dokladu se chybně používala strana účtu zásob z předkontací. Kvůli možnosti účtování střediska pořízení případně střediska nákladů na jiné středisko byla logika načtení otočena. Středisko se nově u příjmů načítá ze strany Dal a u výdejů ze strany Má dáti. Podle tohoto schématu se také zaúčtuje případná změna střediska při editaci dokladu.  Modul PENÍZE O: banka – při hromadném párování 1 částky na více dokladů mohlo dojít k situaci, kdy se po dopárování celé částky sice nabídl další variabilní symbol z výpisu, ale částka zůstala nulová  Modul MZDY N: v okně docházka doplněna kontrola na čerpání dovolené N: v okně mzdy doplněna kontrola na počet odpracovaných hodin dohody N: převodní příkaz varuje, pokud je datum příkazu nebo platby mimo pracovní den  Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ N: před výpočtem jakékoliv sestavy se ověří platnost zadaných středisek a zakázek, neexistující se vyřadí z výpočtu  Modul FAKTURACE O: analýza zakázek doplněna o okno objednávky přijaté i vydané N: intrastat umí načítat i skladové doklady bez předchozí identifikace, že patří do intrastatu N: intrastat doplněno „žížalky“ zobrazující výpočet a umožňující výpočet přerušit   SB KOMPLET 16.3.50   Modul FAKTURACE O: plán opakování za určitých podmínek hlásil chybu – opraveno 
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O: Intrastat ze skladových příjemek počítal cenu v EUR nepřesně. Filtr na země původu a stát odeslání opraven.  O: aktualizována suma nad položkami faktur, nové součty DPH N: doplněny nabídky skladových karet a ceníku prací do editace položek faktur a do filtru O: pokud se při ukládání zahraniční FP edituje částka DPH, uloží se opravená i do připojených daňových dokladů N: zprovozněn komentářový řádek ve fakturaci – pokud popis řádku začíná znakem $, je takový řádek považován za komentář – nesečítá se ani netiskne  Modul SKLAD O: objednávky – při zadávání nové textové položky se chybně nastavovala informace, zda je uvedená cena za MJ bez nebo včetně DPH. Při editaci objednávky v cenách s DPH se taková položka chybně sečítala a tiskla.  Modul PENÍZE N: kontrolní hlášení – před uložením položek do seznamu KH lze provést testovací export do XML souboru pro ověření na EPO portálu N: kontrolní hlášení – při kontrole se nově testuje, zda je pro vyplněný základ DPH uvedena i daň N: pokladna – doplněna funkce pro opravu údajů KH na zaúčtovaných i uzavřených dokladech  Modul NASTAVENÍ N: do okna Předkontace doplněna záložka Systémové, sloužící k zadání speciálních řad dokladů O: opraven problém s přejmenováním souborů při importu z sbx. Nově se soubor, který se nepodařilo naimportovat, přejmenuje na *.err.   Modul MZDY O: slevy na děti počítají s novými částkami pro druhé a třetí dítě  Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ N: doplněny definice státních výkazů potřebné od roku 2016, viz samostatný návod ke stažení na www.sbkomplet.cz  SB KOMPLET 16.2.70  Všechny moduly N: adresář partnerů – při zadávání nové adresy lze generovat automaticky pořadové číslo klíče adresy N: licence – doplněna funkce automatického licencování - systém si licenční klíče načítá automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.  Modul SKLAD N: karty zásob – při zadávání nové karty lze generovat automaticky kód dle nastavené masky N: editace dokladů – nová funkce „Přehled ceníků“ přes lokální menu (případně Alt+C), obsahuje seznam všech ceníků včetně nalezených cen a přirážky v procentech. Prázdné pole ve sloupci Cena bDPH a Cena sDPH znamená, že karta zásob není v ceníku zavedena. Potvrzením výběru se cena přenese do aktuálního řádku editovaného dokladu.  Modul FAKTURACE O: kniha FP správně zobrazuje pole Datum splatnosti N: FP v EUR, která vykazuje rozdíl v účtování Md a Dal, neopraví poslední částku nákladů, ale zaúčtuje haléřové vyrovnání O: při ukládání dobropisu FP se neptá na smazání data DPH, u FV se tento dotaz dá potlačit v INI O: správně nastavuje výchozí kód DPH i pro faktury s plněním E či O  Modul MZDY O: tabulka Exekuce obsahuje i sloupec Oprávněný  Modul PENÍZE N: kontrolní hlášení – daňový doklad označený jako „NEpatří do KH “ se nenačítá do přehledu položek KH O: kontrolní hlášení – drobná oprava při kontrole KH - duplicita ev.čísla DD se chybně kontrolovala i u nevyplněného údaje a počet chyb neodpovídal počtu označených chybných řádků  
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SB KOMPLET 16.2.65  Modul FAKTURACE N: součet nad knihami faktur pro volbu Analýza DPH obsahuje soupis všech plnění, které byly použity, samostatně jsou vyčísleny zálohy  Modul DAŇOVÁ EVIDENCE N: doplněny součty nad peněžním deníkem o analýzu po řadách a další součty.   Modul MZDY N: sestavu Průměrný roční přepočtený počet… je možno exportovat do XLS O: první poznámka v okně pro editaci exekuce se neukládala - opraveno  Modul SKLAD N: výrobní zakázky – podpora dávkového odvedení výroby, kalkulace ceny N: karty zásob – funkce „Přehled ceníků“ přes lokální menu nyní obsahuje seznam všech ceníků včetně nalezených cen a přirážky v procentech. Prázdné pole ve sloupci Cena bD a Cena sD znamená, že karta zásob není v ceníku zavedena. I: skladový příjem – v ini souboru je možné nastavit ukládání zadaného Vars současně i do pole Daňový doklad. Toto nastavení je vhodné používat, pokud se nejdříve zapisují faktury a teprve následně se dělají příjemky k těmto fakturám. O: přijatá objednávka – při ukládání objednávky nebyl akceptován zadaný počet kopií pro tisk  Modul NASTAVENÍ N: při startu modulu se automaticky zjišťuje dostupnost aktualizací SB KOMPLETu. Hledání se provádí maximálně 1x denně.   SB KOMPLET 16.2.62  Modul SKLAD N: prodej – při úhradě platební kartou má SB KOMPLET nyní certifikaci online propojení i pro platební terminály ČSOB. V současné době tedy podporujeme platební terminály těchto bank: - Komerční banka - UniCredit Bank - Raiffeisenbank - ČSOB  N: prodej – storno hotovostního prodejního dokladu umožňuje po dotazu automaticky provést i storno pokladního dokladu  Modul FAKTURACE O: při pořizování FP metodou Uložit a další se nemazal kurz pro DPH, pokud jako následující fa byla pořizována tuzemská fa v Kč, bylo její DPH někdy přepočteno - opraveno  Modul PENÍZE O: bankovní výpis – při párování druhého a dalších výpisů v cizí měně došlo po uložení výpisu k chybnému nastavení kurzu v párovacím dialogu. Kurz byl nastaven na 1.  SB KOMPLET 16.2.60  Modul PENÍZE O: kontrolní hlášení – daňové doklady z přijaté platby (DDZP) zadávané do SBK z jiného software u kterých se ručně přepisovalo evidenční číslo daňového dokladu, se do KH uváděly chybně s interním číslem dokladu z SBK.  O: kontrolní hlášení – do kontrolního hlášení se dostávaly i doklady z pokladen, které byly označené jako nedaňové (ND ve volbách předkontací) O: kontrolní hlášení – v případě nalezení pokladních dokladů v nedefinovaných pokladních řadách se objevilo chybové hlášení místo informačního dialogu.   Modul FAKTURACE N: na knihách faktur doplněn filtr na změnu oddílu KH 
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N: v okně pro zadání DD k záloze doplněna validace na kód DPH N: kontroly nad knihou faktur umí doplnit daňovou tabulku z hlavičky nebo s položek  SB KOMPLET 16.2.56  Modul PENÍZE O: kontrolní hlášení - příjmový pokladní doklad nad 10 000,- se chybně vykazoval do oddílu A5 i když na něm bylo uvedeno DIČ. Nyní se vykáže správně do oddílu A4. N: kontrolní hlášení – v nově sestaveném kontrolním hlášení je možné eliminovat případnou duplicitu záznamů. Funkce pro sečtení duplicitních řádků je dostupná přes lokální menu (pravé tlačítko myši) na řádku, který je označen jako duplicitní. Po potvrzení dotazu dojde k sečtení částek duplicitních řádků do jednoho výsledného řádku.  N: pokladna – při editaci nového souhrnného dokladu se opakují zadané údaje pro kontrolní hlášení na všech řádcích souhrnného pokl.dokladu N: pokladna – pokud se při opravě položky souhrnného dokladu v pokladní knize změní údaje pro kontrolní hlášení, zkopírují se opravené údaje do všech řádků souhrnného pokl.dokladu    SB KOMPLET 16.2.55  Modul FAKTURACE N: při opravě hlavičky faktury lze stiskem tlačítka Oprav KH editovat údaje pro KH i na zaúčtované faktuře  Modul MZDY O: tisk žádosti o bonusy pro rok 2016 O: opravena hodnota konstanty minimální mzdy O: do Potvrzení o ZP lezly i děti, které nebyly vyživované – opraveno  Modul PENÍZE N: pokladna souhrnný doklad - doplněna možnost opravy údajů pro kontrolní hlášení. Údaje pro KH se u souhrnných pokladních dokladů berou z 1.řádku, proto stačí údaje uvádět pouze na 1.řádku souhrnného dokladu. I: při párování bankovního výpisu v cizí měně může nastat situace, kdy dojde k nastavení kurzu banky na hodnotu 1. Následně je potom vypočten nesmyslný kurzový rozdíl a částka v CZK. Při párování je tato situace nově ošetřena varováním při uložení položky výpisu. Na úplném odstranění problému pracujeme.  Modul SKLAD N: příjem na daňový doklad nad limitní částku 10000,-Kč varuje, pokud nejsou uvedeny údaje pro KH (evidenční číslo DD a datum DUZP) N: výdej na daňový doklad nad limitní částku 10000,-Kč varuje, pokud je prodej bez odběratele případně nemá odběratel vyplněné DIČ  N: v přehledu objednávek je nyní sloupec „Sleva“ s částkou slevy a sloupec „Zadaná sleva“ s procentní slevou zadanou v hlavičce objednávky.   SB KOMPLET 16.2.51  Modul PENÍZE N: kontrolní hlášení – v položkách kontrolního hlášení byl přidán sloupeček „Mimo KH“, kde se zobrazuje částka, která nepadá do KH. Např. zaokrouhlení fa, nedaňové plnění apod. Tato úprava vyžaduje převod dat. N: kontrolní hlášení – varování při zavření okna se sestaveným KH bez uložení položek N: kontrolní hlášení – validace kódu země pokud je vyplněné DIČ O: pokladna – při zadání jakéhokoliv DIČ bylo zobrazeno varování na podezřelé DIČ  Modul FAKTURACE N: faktura přijatá – kontrola zda datum přijetí faktury není dřív než zadané datum DUZP/DPPD O: pokud je do faktury zadána sekce KH, tak se neklonuje do nové faktury N: razítko DPH zapsané do faktury, zabrání editaci údajů pro KH O: před zobrazením okna pro opravu faktury se data znovu načtou ze souboru 
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N: pokud je v adrese dodavatele splatnost 0, nevyplní se datum splatnosti  Modul MZDY N: opraveno číslo verze na 16.2.50 N: pole pro zápis čísla neschopenky rozšířeno na 20 znaků  SB KOMPLET 16.2.50  Všechny moduly N: v adresáři je pod políčkem pošta nové tlačítko s obrázkem lupy, jeho stiskem se sestaví dotaz do mapy Google a následně zobrazí danou adresu na mapě  Modul FAKTURACE N: při přenosu zál do nového roku je možno „jinoměnové“ zálohy přepočítat kurzem, podobně jako faktury  O: při opravě faktury sestavené ze skladových položek se nesprávně aktualizovala hmotnost   Modul MZDY N: aktualizované Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně a ostatní sestavy, nové XML věty. Nastavení opravených mzdových konstant, zrušení druhého pilíře a drobné změny ve mzdových složkách z toho vyplývající.   Modul PENÍZE N: sestavení kontrolního hlášení (viz samostatný návod)  Modul SKLAD N: v přehledu skladových karet je doplněn sloupec s hodnotou přirážky pro cenu s DPH (MC) N: varování při prodeji za hotové nad 10000,- Kč pokud není uveden obch.partner, nebo odběratel nemá uvedeno DIČ N: vykrývání položek objednávky se záporným množstvím O: storno skladového výdeje s 2.sníženou sazbou neopravilo správně částku s DPH na dokladu. I: skladový příjem s fakturou – doplněná kontrola na částku faktury proti skladové příjemce. Pokud se částka faktury liší proti příjemce, objeví se chybové hlášení.   SB KOMPLET 16.1.55  Modul SKLAD O: skladový příjem s fakturou opakoval jednou zadané evidenční číslo daňového dokladu i na další příjemce (dokud se nezavřelo okno příjemky) O: skladový výdej za hotové – na formuláři paragonu(A4) někdy mohlo chybět vytištěné ev.číslo DD. Problém se projevil pouze u některých „širokých“ řad dokladů.  I: skladový výdej s fakturou nevyplňoval pole s ev.číslem DD v knize faktur. Do kontrolního hlášení se taková faktura ale vykáže správně. I: skladový výdej za hotové zatím nevyplňuje pole s ev.číslem DD v pokladním dokladu. Toto není chyba a nebude to mít vliv na kontrolní hlášení. V nejbližší době provedeme úpravu ukládání.  Modul MZDY N: měsíční hlášení na Soc pro rok 2016, včetně věty PVPOJ2016  Modul FAKTURACE O: drobné opravy ve fakturaci    SB KOMPLET 16.1.53  Modul FAKTURACE O: Faktura plně uhrazená zálohou za určitých podmínek nedělala správnou daňovou tabulku, opraveno. Nyní v případě plné úhrady zdaněnou zálohou dojde k „předanění“ DPH z faktury podle zálohy. N: Evidenční číslo daňového dokladu lze generovat coby číslo dokladu nebo variabilní symbol, nastavuje se v SBFAK.INI 
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 Modul NASTAVENÍ O: automatická aktualizace – vyřešen problém s nekorektní aktualizací ve složce obsahující mezery např. „C:\Program files(x86)\H&M Datasoft\...“  SB KOMPLET 16.1.51  Modul FAKTURACE N: Evidenční číslo DD na vydaných fakturách lze vytvářet v definovatelném tvaru, standardně se dává číslo dokladu. Volitelně je možné ECDD sestavit z čísla dokladu, variabilního symbolu, zakázky, střediska. O: opravena editace období DPH v okně pro opravu hlavičky faktury O: TXT maska pro import obsahu faktury je na konci hlavičkového řádku doplněna o ECDD    Modul PENÍZE O: obecné daňové doklady – při setřídění přehledu a následném tisku DD k platbě mohla nastat situace, kdy nebyly na vytištěném dokladu zobrazeny částky.   Modul MZDY O: oprava chyby dané vzniklé kombinací více exekucí, kdy všechny byly ze stejného data ale některé už byly vypořádané   SB KOMPLET 16.1.50  Všechny moduly N: příprava prostředí pro evidenci údajů potřebných do výkazu Kontrolní hlášení. Jedná se o - Evidenční číslo daňového dokladu - Datum DUZP/DPPD - Příznaky pro speciální případy ( použit poměr DPH, režim plnění apod.)  Úpravy se promítly do všech editačních oken daňových dokladů: - Faktura vydaná - Faktura přijatá - Pokladna - Obecný daňový doklad  Upraveny byly také některé standardní reporty pro lepší čitelnost „Evidenčního čísla DD“ - Faktura vydaná - Pokladní doklad - Daňový doklad k platbě - Paragon (formát A4)  Pokud používáte pro prodej ze skladu úzký paragon (tisk na paragonové tiskárně), je potřeba zkontrolovat, zda se tiskne číslo daňového dokladu a případně upravit formulář individuálně.  Podrobnější informace ke kontrolnímu hlášení budeme průběžně aktualizovat v samostatném návodu na našich webových stránkách.  N: Automatická aktualizace přes internet N: Vylepšený tiskový dialog, přidáno přednastavení e-mailu pro každou sestavu  Modul FAKTURACE N: Rozšířený formulář faktury s konfigurovatelnou hlavičkou   SB KOMPLET 15.2.55  Všechny moduly O: opraven problém při spouštění kombinace verzí 15.2. a 16.1.  Modul SKLAD 
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O: skladový příjem s fakturou neakceptoval do faktury ručně upravené částky z ukládacího dialogu (např. zaokrouhlení základu a DPH)  SB KOMPLET 15.2.51  Modul PENÍZE O: párování banky – při párování dokladu s haléřovým vyrovnáním následoval chybný dotaz, zda se má zbytek částky (celá částka dokladu + hal.vyrovnání) použít pro další párování. Tento dotaz je nyní u párování haléřového vyrovnání potlačen.  Modul NASTAVENÍ O: export dat (UNEX) – při exportu mohlo dojít k samovolnému přepnutí parametrů, které soubory se mají exportovat.   SB KOMPLET 15.2.50   Všechny moduly N: přehledy dokladů – v nástrojové liště je nové tlačítko pro kopírování(klonování) existujícího dokladu/záznamu do nového dokladu/záznamu. Původní tlačítko bude mít funkci nového dokladu. Funkce je dostupná i z menu úpravy.   Např. v adresáři partnerů se po stisku tlačítka  … otevře prázdné editační okno pro zadání nového obchodního partnera … otevře předvyplněné editační okno pro kopírování stávajícího obchodního partnera Funkce budou postupně zprovozněny na většině agend (objednávky, faktury, pokladna, karty zásob, ceník prací atd.)   N: přehledy dokladů – v nástrojové liště je nové tlačítko pro odeslání aktuálního dokladu mailem. Funkce bude postupně aktivována u všech přehledů obchodních dokladů.( Přehled objednávek, skladové doklady, knihy faktur, ….)   Modul SKLAD N: přehled dokladů – zobrazení návazného dokladu ( faktury ) v modulu fakturace N: objednávky a skladové doklady – doplněno textové pole „Případ“ pro identifikaci obchodního případu. N: skladový doklad – při opravě dokladu lze opravit i kontaktní osobu. Zprovozněno výběrové tlačítko u dodacích podmínek. N: objednávka – při uložení dokladu se objeví nový ukládací dialog s možností tisků, odeslání emailem a zadáním kontaktní osoby. O: skladový doklad – při prodeji či nákupu s fakturou je možné využít všechny dostupné daňové kódy včetně přenesené DP, EU i ostatních plnění. V předchozích verzích byl problém s evidencí PDP u faktur vystavených skladem. O: editace příjemky – neukládal se kód dodacích podmínek a kontakt  Modul FAKTURACE N: Intrastat – lze sestavit jak z faktur, tak ze skladových příjemek, exportovat soubor pro celní správu N: Finanční prognóza – analýza předpokládaných plateb pro jednotlivé bankovní účty podle data splatnosti faktury N: možnost editace druhé měrné jednotky na faktuře, možnost uložení hmotnosti pro FV i FP N: podpora zobrazení QR kódů na přijaté faktuře pro rychlou platbu N: podpora tisku platebních QR kódů na fakturu N: export a import FV i FP do formátu ISDOC N: sjednocený přístup k tvorbě nového prázdného dokladu a k novému klonovanému dokladu N: klonování záznamů v knize pošty  Modul PENÍZE N: párování výpisu – na formuláři výpisu lze zadat jiný kurz než je v kurzovním lístku N: párování výpisu – při párování elektronického výpisu je možné spárovat více dokladů na jednu částku ve výpisu. Při opravě částky z výpisu následuje dotaz, zda se má zbytek částky použít pro další párování. Do úplného vyčerpání zbytku je možné ručním zadáním dalších VS nebo výběrem faktur dopárovat zbylé doklady.  
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N: bankovní příkaz – změnou data „Ze dne“ je možné (po dotazu) aktualizovat datum splatnosti na všech položkách příkazu N: bankovní příkaz – po výběru účtu z adresáře obchodních partnerů se do příkazu uloží i klíč partnera  N: pokladna – kontrola pokladny prověřuje platnost zadaného střediska a zakázky O: pokladna – při zadání 2 dokladů po sobě na stejnou částku mohlo dojít k tomu, že se automaticky nerozpočítala tabulka s DPH    Modul MZDY O: datová věta NEMPRI obsahuje elementy Exekuce a Insolvence  O: ONZ dává do XLM věty jako kód pohlaví 1 a 2 místo M a Ž O: bankovní příkaz pro Kooperativu posílá správnou částku i v případě filtru na středisko či označené zaměstnance N: v předkontacích pro účetnictví lze použít i znak ! (vykřičník), který bude nahrazen kódem zdravotní pojišťovny  Modul ÚČETNICTVÍ N: do volitelných sestav přidána možnost editace libovolného textu, včetně exportu editovaného textu do XML věty     SB KOMPLET 15.1.89  Reporty O: vydaná faktura – na tiskovém formuláři se v DPH tabulce překrývala základní a snížená sazba  Modul SKLAD O: editace dokladu – specifickým postupem bylo možné zadat neexistující klíč obchodního partnera a vystavit tak např. fakturu na neexistujícího odběratele.  Modul NASTAVENÍ O: změna kódu na kartách zásob – v případě instalací s více sklady v samostatných datových složkách se mohlo stát, že se změnil kód ve všech souborech (pohyby, kartylok, pol.objednávek, atd…), ale na kartě zásob zůstal původní kód.   SB KOMPLET 15.1.88  Modul FAKTURACE O: v knize přijaté pošty lze filtrovat schvalovací položky O: při pořízení FP natažením z knihy pošty se někdy nezapsalo číslo faktury do záznamu v poště O: FV pořizovaná v ceně s DPH někdy nešla uložit – opraveno N: data pro Analýzu zakázek se nyní načítají z adresáře pro DPH doklady  Modul MZDY O: datová věta NEMPRI obsahuje segmenty Exekuce a Insolvence   Modul ÚČETNICTVÍ O: opravena občasná chyba při importu dokladů dávky z XLS   SB KOMPLET 15.1.86  Modul PENÍZE N: bankovní výpisy – doplněn nový součet za řadu banky, který obsahuje i součet v měně banky N: bankovní výpisy – doplněn sloupec Částka v CZK  Modul FAKTURACE O: editor faktury – rekapitulační tabulka DPH v uzavíracím okně, obsahuje v případě fakturyse zálohou, úplný přehled částek bez zálohy, ze zálohy a po započtení zálohy O: editor faktury – opraven nesprávný výpočet DPH u faktury v EUR hrazené zálohou v Kč 
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O: defaultní hodnoty Skonto dnů a Skonto procent se natahovaly opačně – opraveno O: editor faktury – po výběru kódu DPH pomocí hvězdičky se nepamatovala vybraná hodnota O: editor faktury – u nedaňové zálohy se datum zálohy bralo jako aktuální místo data platby  N: v ceníku prací lze editovat i Kód2 a Název2 O: sleva automaticky doplněná generátorem faktur měla jako kód DPH hodnotu X místo XU  Modul MZDY O: do hlášení na ZDR se započítává i domácký zaměstnanec   SB KOMPLET 15.1.80  Modul ÚČETNICTVÍ O: při převodu otevřených saldokontních případů do nového roku se dá volitelně vypnout údaj Zakázka, aby se již ukončené zakázky nemusely vést i v novém roce  Modul FAKTURACE O: editor faktury vydané - pokud byla zadána záporná splatnost, byla přepsána na nulovou O: editor faktury – po výběru DPH pomocí hvězdičky se nepamatoval zvolený kód O: pokud je vystavená fa ve stejné měně jako záloha a částka fa a zálohy se liší o méně než 1 tak je fa považována za uhrazenou  O: u nedaňové zálohy se datum zálohy bralo jako aktuální místo data platby – opraveno O: opravena chyba při stornu zahraniční faktury O: sleva doplněná generátorem faktur měla jako kód plnění uvedeno X místo XU O: při klonování fa se typ plnění T1 přepsal na T – opraveno N: kniha pošty kontroluje a varuje, pokud se pořizuje doklad s číslem, které je již v knize zapsáno  Modul NASTAVENÍ O: odstraněno chybové hlášení při importu objednávek z SBX souborů. Hlášení se objevovalo při ručním i při automatickém načítání a mohlo způsobit zablokování celé aplikace - importu.  Modul SKLAD N: editace dokladů – při uložení dokladu (objednávka, skladový doklad) se na řádcích, kde je vyplněný daňový kód kontroluje i hodnota sazby DPH. Platnost sazby se ověřuje proti seznamu sazeb DPH zadaných v předkontacích. N: objednávka vystavená – lze nastavit seznam povinných a zakázaných polí pro editaci objednávky stejně jako na objednávce přijaté. I: skladový doklad - změnila se logika při účtování středisek skladovém dokladu. Středisko uvedené na dokladu má přednost před předkontací a to i když je nastaveno účtování střediska dle skladu( „?LO“ v předkontaci). Středisko z dokladu se použije u příjmu na straně DAL a u výdeje na straně MD.  Modul PENÍZE O: pokladna – při tisku pokladního dokladu byl někdy chybně uveden název pokladny N: bankovní příkaz – doplněno číslo řádku v seznamu položek příkazu  SB KOMPLET 15.1.75  Modul SKLAD O: objednávka vystavená – při opravě starších objednávek se nedoplnil chybějící daňový kód na načtených ani na nově přidávaných položkách  Modul PENÍZE N: bankovní příkaz – na bankovním příkazu lze ověřit pro všechny hrazené faktury (ne)spolehlivost plátce DPH a registraci zadaného bankovního účtu v registru plátců DPH. Provádí se tlačítkem „Ověřit DPH“ před uložením bankovního příkazu. Podrobnější informace budou dostupné na webu a v nápovědě. N: DPH – nová tisková sestava k záznamní povinnosti. V přehledu přiznání k DPH je možné vytisknout hromadně „záznamní povinnost“ všech plnění pro jednotlivé řádky přiznání. Tato sestava je také dostupná ze soupisu daňových plnění. U konzultantů je možné si vyžádat případnou úpravu této sestavy dle Vašich konkrétních požadavků.  O: pokladna – z nedaňového pokladního dokladu nebylo možné opravou udělat daňový doklad   
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Modul NASTAVENÍ O: při založení (kopii) nového řádku PDP se v tabulce daňových kódů neuložila hodnota "Kód plnění" a nový řádek se nenabízel ve faktuře N: v seznamu zakázek lze definovat tzv. Projekt, který pak nese součtové hodnoty za několik „podřízených“ zakázek  Modul MZDY O: NEMPRI – příloha k hlášení na SOC generuje XML větu bez elementu PocetOdpracovanychHodin, pokud je nulový  Modul FAKTURACE O: opravy při zaokrouhlování vydaných faktur O: Analýza zakázek přepočítává i sumační hodnoty za Projekty O: drobné opravy v editoru faktur (načítání správného Typ plnění podle DIČ, opakování poznámky při Uložit a další) N: návrh zápočtu lze volitelně počítat buď v Kč, nebo v měně faktur (pozor na různoměnové faktury – pak je to nesprávně)    SB KOMPLET 15.1.70  Modul FAKTURACE O: drobné opravy při zaokrouhlování vydaných faktur O: okno s nabídkou záloh si nepamatovalo nastavení Výběrem položky zavřít  Modul ÚČETNICTVÍ O: sestava Stav kont doplněna o výpočet počátečního stavu pro jednotlivá konta  Modul MZDY O: oprava výpočtu odvodu na ZDR v případě určitých kombinací DPP a DPČ  Modul SKLAD N: objednávka – při uložení se validuje daňový kód na položkách N: Podpora režimu přenesené daňové povinnosti (PDP): Při editaci skladového dokladu i objednávky je možné změnit typ DPH plnění. Standardně se tento typ nastaví podle vybraného obchodního partnera. V případě potřeby lze změnit DPH plnění v dialogu pro hromadné změny (F7). Kromě změny DPH plnění je zde také možnost hromadně změnit daňový kód na všech položkách dokladu. Pro vystavení/přijetí dokladu v režimu PDP nastavte v dialogu hromadných změn hodnotu „DPH plnění“ na „T1 Tuzemská §92“. V položkách pak můžete použít příslušný daňový kód pro PDP (TP, R1, R2, ...). I: Při prodeji/nákupu hotově s vazbou na pokladnu není možné doklad pořídit v režimu PDP. Pokladní doklad umožňuje evidovat pouze tuzemské DPH bez PDP. N: Příjemka s nastaveným parametrem „MC“ v předkontacích, bude do řádků načítat cenu s DPH z karty zásob.     Modul NASTAVENÍ N: Kódy DPH – v tabulce s daňovými kódy je možné opravit popis a u řádků v režimu přenesené daňové povinnosti je možné doplnit číselný kód pro výkaz PDP N: Kódy DPH – v tabulce s daňovými kódy je možné přidat nové záznamy s kódy PDP pro rozlišení různých komodit. Pro podrobnější informace doporučujeme přečíst náš dokument k PDP na webu (viz. odkaz níže) nebo v případě nejasností kontaktovat hotline. http://www.sbkomplet.cz/ucetni-software/podpora/aktuality/2015/03/rezim-prenesene-danove-povinnosti.html    SB KOMPLET 15.1.65  Modul FAKTURACE O: editor faktury – uložit a další – vymaže klíč adresy, ale adresář nechá nastavený na původní adrese takže Enter ho vrátí a umožní tak pořídit další fakturu se stejnou adresou  
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O: při načtení nerozepsaného skladového dokladu (jen hlavička, bez položek) se dá nastavit  účtování podle účtů na skladové kartě, volejte HotLine pro případné nastavení  Modul ÚČETNICTVÍ N:Daňová evidence, sestava Stav účtů – při použití „modré koloběžky“ pro zobrazení peněžních operací s daným kontem se nově nastaví filtr i za datum či období, za které byl Stav účtu spočten O:Daňová evidence – pokud byly vloženy řádky doprostřed peněžních operací, bylo nutno reindexovat pro správný výpočet sestav - opraveno  Modul PENÍZE N: výpis z evidence PDP – upraven dialog pro sestavení výpisu EVD. Lze zadat nové kódy z nabídky. N: výpis z evidence PDP – kontrola nad výpisem doplněna o nové kódy a jednotky  Modul MZDY O: automaticky se upraví mzdové složky CD a CE. O: DPČ počítalo základ na ZDR – až od 2501 místo od 2500 - opraveno   SB KOMPLET 15.1.62  Modul PENÍZE N: výpis z evidence PDP - číselník kódů pro přenesenou daň.povinnost upravený a doplněný o nové kódy 11-17.  N: výsledek kontroly nad soupisem DPH lze exportovat do XLS O: pokladna – při vynulování DPH v jednom z řádků se dopočítá základ a daň v následujícím řádku. U některých částek se někdy po této operaci znovu přepočítala daň i částka na řádku v daňové tabulce a rozdíl se zapsal na dalším řádku.  Modul SKLAD N: objednávka - doplnění editace daňového kódu v položkách objednávek O: při nastavení práva nezobrazovat skladové ceny zůstal v přehledu skladů sloupeček s celkovou zásobou.  Modul FAKTURACE O: při opravě již hrazené faktury byl někdy špatně spočten nedoplatek O: v některých případech byl bankovní účet zadaný při editaci nahrazen bankovním účtem z adresy N: editor faktury - doplněny „rámečky“ kolem buněk položek O: v ceníku prací hledá od začátku kódu, ne přesnou shodu N: v editoru faktury aktivována klávesa * - zobrazí ceník prací O: použití asistenta platby při editaci FP nastavilo příznak Neplatit O: někdy se neuložily změny provedené v daňové tabulce v okně pro uložení faktury  SB KOMPLET 15.1.60  Společné funkce O: Při startu programu se nekopíroval soubor s nápovědou na lokální disk. Při pokusu o zobrazení nápovědy se objevilo hlášení „Soubor s nápovědou nenalezen!“   Modul FAKTURACE N: Analýza zakázek   - export do XLS je doplněn o celkové náklady, výnosy, zisk   - lze mazat    - po hromadném přepočtu se překreslí okno  Opravy v editoru faktury:  O: při opravě již hrazené faktury byl někdy špatně spočten nedoplatek O: pokud je v editoru fa vypnuto automatické plnění data vzniku či DPH aktuálním datem, tak při klonování bylo vždy vyplněno datem z původní faktury, nyní je vymazáno 
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O: při přímé opravě položek faktury (ne v editoru) se nesprávně ukládaly nové DPH údaje O: při editaci faktury je odpojen příznak DPH doklad od typu plnění N  - lze udělat daňový doklad s plněním Nepodléhá ale s datem plnění obdobím atd... O: v případě podobných kódů karet ceníku prací a karet ( 11 a 1125) někdy nenašel karty v ceníku prací - opraveno O: nedoplatek v knize FP je červený v případě záporné částky O: opraveny sumy DPH nad knihou FP - byly tam špatně započteny položky s 10% DPH O: FV hrazená Hotově, Dobírkou nebo Složenkou je zaokrouhlena na koruny bez ohledu na nastavení zaokrouhlení ve Vzorech O: editace FP při změně adresy se ponechalo původní číslo bankovního účtu, pokud v nové adrese nebyl účet uveden, totéž nastalo při klonování faktury O: ukládá sloupce v oknech s nabídkami pro editor faktury O: asistent FP při uložení zbývající částky nevynuloval součty - dalo se přidávat pořád dokola O: pokud byla vytvořena fa v cenách s MC, při její opravě či klonování se nenačetl příznak MC O: pokud má odběratel nastaveno Platba předem, vydá se pouze varování O- při načtení skladového dokladu se vynuluje defautní hodnota slevy z předchozí editace nebo z adresy - použije slevu z dokladu, totéž pro objednávku O: při klonování FP se kurzor nastaví na VARS O: doplněna možnost pořídit JSD doklad podobně jako na starém editoru, při klonování JSD se neptá na doplnění položek O: třístranný obchod dělá správně daňové doklady O: nabídka Doklady - doplněn check box pro sečítání stejných položek, doplněno tlačítko pro následné sečtení O: Asistent FP je doplněn o tlačítko "řádek DPH", které přidá do fa řádek jenž nese DPH, ale není započítán do částky fa (JCD)  O: správně zaokrouhluje s DPH i v případě fa se sníženou sazbou O: znovu zaktivována funkce pro generování FV z proforma faktury klávesou F10 na knize FV O: při načtení objednávky do FP došlo k chybě O: Uložit a další vrátí kurzor v Broswseru na první sloupeček O: Uložit a další opakuje klíč partnera O: při načtení skladového dokladu se někdy nespočítaly položky s DPH  O: FP s plněním E (O) nešly zadat jiný kurz pro DPH než kurz na fa  Modul SKLAD N: při editaci objednávek se pracuje také s novým daňovým kódem a daňovou sazbou  Modul ÚČETNICTVÍ  O: sestava Obraty za partnera neexportoavala některé účty (dalová strana bez klíče partnera) O: sestava obraty za partnera vždy exportovala dle období, i když byla připravena za datum  O: kontrola dávky doplňuje Operaci pokud je prázdná - natvrdo dává B0 O: export z Dávky do Excelu je rozšířen o účty bez tečky - Excel z tečky bývá zmaten  O: Saldokonto - doúčtování drobných rozdílů někdy vynechalo některé sal. Případy  Modul MZDY  O: jde zrušit věta denní evidence docházky... O: opraveno Potvrzení o zd. příjmech DPP -po editaci se uřízly měsíce  O: opraven tisk mzdových listů N: rozšířeny sestavy pro dlouhý název organizace... N: pokud jsou zapnuty cizí měny, lze exportovat do XLS sestavu Měsíčně za firmu se sloupcem Cizí název N: do okna Mzdy doplněno tlačítko Prepočítat, které pro daného zamce spočítá veškeré DPP i HPP - F12 O: při přepočtu mezd jednoho zamce (DPP i HPP) se vrátí aktuálně nastavené třídění  N: sestavy Měsíčně a Ročně doplněny o export do XLS N: ver 15.1.49 - měsíční hlášení na SOC nepoužívá ZFO protože ho už ho sociálka nedělá   SB KOMPLET 15.1.56  Modul FAKTURACE 
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O: v tabulce kódů DPH je chybně uveden typ DPH u třístranného obchodu na vstupu. Jedná se o daňový kód „IT“. Z tohoto důvodu se kód nenabízel při editaci faktury. Pro opravu stačí spustit v aktuálním roce a firmě modul Nastavení, který automaticky chybu opraví. I: daňový kód pro třístranný obchod se nově nabízí i pro typ plnění EU. Dříve se nabízel pouze pro typ „Třístranný“.  Modul PENÍZE O: pokladna – storno pokladního dokladu s 10% DPH nestornoval základ a daň v této sazbě. DPH se muselo doplnit ručně.   SB KOMPLET 15.1.55  Modul FAKTURACE O: v editoru faktury lze jako klíč adresy zadat také IČO – systém nejprve hledá podle klíče a pokud takový nenajde, hledá podle IČO O: okno Analýza zakázek má upraveno zobrazení detailu O: skladové doklady lze při načítání do faktury posčítat za klíč karty  Modul SKLAD O: ze skladu vystavená faktura do EU případně do třetích zemí nemá v tabulce DPH správně vyčíslené DPH. Na přiznání k DPH to však nemá vliv. O: při vystavení faktury do EU případně do třetích zemí se u položek z ceníku prací chybně dopočítala a zobrazila na faktuře i částka DPH. Fakturu stačí vzít do editace a uložit.  Modul PENÍZE I: pokladna – při editaci dokladu lze i v tabulce DPH použít klávesu PageDown k uložení dokladu O: pokladna – při uložení souhrnného dokladu se někdy vyskytla chyba uložení   SB KOMPLET 15.1.54  Modul FAKTURACE O: při nastavení zaokrouhlování faktury bez DPH se částka zaokrouhlení nesprávně zobrazovala na faktuře – opraveno. Pokud takové fa již máte, vezměte je editace a uložte. O: FP s DPH plněním E nebo O v některých případech nesprávně reagovala na zadán í kurzu pro DPH v okně pro uložení fa. Pokud takovou fa máte, vezměte ji do editace a uložte. O: při načtení skladového dokladu se někdy nesprávně počítaly ceny s daní – opraveno O: při načítání vydané objednávky do FP docházelo k chybovému hlášení, opraveno  Modul MZDY O: opraveno generování XML věty PVPOJ pro případ kdy není není zadán email O: opraveno chování tlačítka Přepočítat v okně Mzdy, nyní se vrací aktuální třídění  Modul ÚČETNICTVÍ O: opraveno načítání úhrad v případě opakovaných plateb jedné faktury hromadným výpisem   SB KOMPLET 15.1.52  Modul FAKTURACE O: Editace faktury – v režimu „Uložit a další“ mohlo při opakovaném načtení záloh dojít k chybovému hlášení O: Editace faktury – načtení objednávky do faktury nedošlo k sečtení položek do celkové částky O: Editace faktury – záloha k vydané faktuře nebyla uložena s příznakem Přijata - opraveno O: Generátor faktur umí doplnit chybějící smlouvy O: Editace faktury – pokud byla povolená editace kódu v položkách faktur, docházelo k přepisování údajů při průchodu přes vyplněný kód karty. Použila se cena z karty zásob a množství 1. O: Editace faktury – při natahování skladové výdejky byla cena za kus zaokrouhlena na 2 des místa i v případě, že sklad používal víc des.míst - opraveno  Modul PENÍZE 
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O: Pokladna (Build 1027) – souhrnný doklad správně sečítá do hlavičky 10% DPH. Chyba nemá vliv na přiznání DPH, ale na účtování 2. snížené sazby v SD. O: Pokladna – v podrobném součtu nad pokladní knihou chyběl součet v 10% sazbě DPH O: Pokladna – při zaúčtování pokladních dokladů, se použily pro DPH 10%(2.snížená sazba), účty z předkontace snížené sazby 15%  Modul MZDY N: v případě kombinace HPP, Dohody a DPČ se u DPČ někdy nesprávně počítala SOC i ZDR   Modul NASTAVENÍ O: import faktur z SBX souborů načetl nekorektně hodnotu 2. snížené sazby DPH do faktury    SB KOMPLET 15.1.50  Všechny moduly ZCELA NOVÝ PŘÍSTUP K DPH. V dokladech, kde se zadává DPH je nová položka DPH, do které se uvádí daňový kód z příslušného číselníku. Doplněna 3. sazba DPH, všude kde je to potřeba.  Modul FAKTURACE N: Nový editor faktury přijaté i vydané N: editor FP reaguje na příznak Není plátce DPH v adrese - pokud je nastaven, má tato hodnota přednost před hodnotou v DIČ N: F2/F3 – ukládání a načítání obsahu fa do souboru nové používá formát SBX, „staré“ soubory (TXT,TXV,TXP) je ale možno také načíst O: okno Zakázky a Středisky vždy zobrazovaly všechny FV i FP, bez ohledu na aktuální řádek  Modul SKLAD O: Editace výdeje – při prodeji za hotové v 10% sazbě DPH, mohlo dojít k chybnému zaokrouhlení částky dokladu O: Editace výdeje – při prodeji s fakturou zahraničnímu odběrateli se nenabízel správně výchozí daňový kód ( E1, V1 apod ).  Modul PENÍZE N: Banka - po zaškrtnutí volby datumu na položce párování výpisu následuje dotaz zda aktivovat i účtování výpisů z položek. N: Pokladna - úhrada přijaté faktury kontroluje a případně varuje že faktura už byla použita do bankovního příkazu N: DPH - nový report přiznání k DPH vz.19 N: DPH - drobné úpravy v dialogu s textovými údaji pro přiznání k DPH  Modul MZDY N: nové sestavy potřebné pro rok  N: řešení problematiky výpočtu odvodů na ZDR se součtu základů v souběžných pracovních poměrech N: řešení „pořadí“ dětí pro správný výpočet nezdanitelné částky, včetně potřebných sestav N: nové sestava měsíčního hlášení na SOC, včetně XML věty  Modul NASTAVENÍ N: Seznamy – nový číselník „Kódy DPH“ N: Data – Konverze DPH pro verzi 15 N: Seznamy – nové nabídky   SB KOMPLET 15.1.47  Modul FAKTURACE O: Opravena chyba při uložení zálohy u přijaté faktury. Záloha se chybně uložila s příznakem přijatá platba. Při následné editaci faktury by mohlo dojít k chybnému výpočtu nedoplatku.  Modul SKLAD O: Editace objednávky – u ručně zadaných textových položek se nepočítalo DPH do částky s DPH za celou objednávku 
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O: Import skladové karty z SBX souboru nedoplnil typ sazby DPH.   SB KOMPLET 15.1.45  Všechny moduly ZCELA NOVÝ PŘÍSTUP K DPH. V dokladech, kde se zadává DPH je nová položka DPH, do které se uvádí daňový kód z příslušného číselníku. Podobněji je nové DPH popsáno níže.  Modul NASTAVENÍ N: Seznamy – nový číselník „Kódy DPH“  Modul FAKTURACE N: NOVÝ EDITOR FAKTURY – podrobnější popis viz nová nápověda a také níže v tomto dokumentu.  Modul SKLAD O: Editace výdeje – při prodeji za hotové v 10% sazbě DPH, mohlo dojít k chybnému zaokrouhlení částky dokladu O: Editace výdeje – při prodeji s fakturou zahraničnímu odběrateli se nenabízel správně výchozí daňový kód ( E1, V1 apod ).     Nové řešení DPH   Legislativa : http://www.sbkomplet.cz/ucetni-software/podpora/aktuality/2014/11/dph-2015.html  Verze 15.1.xx V Nastavení po upgrade v Data – Konverze 2014-2015 (ze starého do nového DPH) – to je potřeba udělat ve všech rocích, kde budu koukat, případně pracovat. DPH se řídí tabulkou – Seznamy – Kódy DPH. Dnes je možno ji editovat jen na úrovni Aktivních/Neaktivních kódů, tzn. kódů DPH, které se budou nabízet při pořizování dokladů. Původní baterie DPH se ruší a při editaci se ruší i dvojúrovňové vybírání DPH (sazba, pak na * C0xx….). Pomocí F7 mohu zapnout editaci sazby a zadat na fakturu různá plnění. %sazba se bere z DPH sazby v Předkontacích a podle toho se taky účtuje.  Terminologie Záměrně jsme nechali snížená (to je ta původní 15%) a druhá snížená (nová 10%) sazba. Kdyby byla první a druhá snížená, tak se v tom nevyznáme a budeme pátrat, která je která. Nastavení nového editoru a nového DPH je v SB.INI.  Konverze DPH PDP Nově se již nerozlišuje sazba daně u PDP – při konverzi se informace o sazbě ztratí a vše se převede na TP. Za daň u PDP odpovídá ten, co ji přijímá, proto na faktuře vydané není daňová sazba a na faktuře přijaté je.   Předkontace Upravené okno DPH sazbyp, sazby DPH jsou uloženy v novém souboru DPHSAZBY, lze je kopírovat mezi firmami. 
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Kódy DPH Okno v Nastavení – Kódy DPH – kódy se vygenerují programem, jsou zde uvedeny všechny možné kódy DPH které mohou nastat. Editace faktury 
• Neexistuje nic, jako bývala baterie DPH 
• Nově je zavedena položky Kód DPH, automaticky se doplňuje sazby. Přehled všech kódů je v Nastavení – Seznamy – Kódy DPH. Všechny typy kódů plnění pro daňové přiznání. 
• Co je to sazba (položka %DPH), lze případně editovat (soubor DPHSAZBY). Přehled všech sazeb je v Nastavení – Seznamy – Předkontace – DPH sazby. Slouží i jako předkontace pro účtování DPH.  
• V položkách je místo bývalé Kód a Kategorie nové pole DPH a sazba v poli %DPH – možnost editace buď přímo hodnotou sazby DPH (21,15,10,0) anebo na [*] výběrem z nabídky kódů DPH. 
• Na dokladu se dá editovat libovolná sazba DPH (Okno F7) – místo změny baterie.  Konverze DPH a technické informace  Při spuštění Konverze (<Nastavení> – <Data> – <Konverze 2014-2015>) bude generován soubor DPHDEFIN z programu (neexistuje DDD soubor). Další soubor, který bude generován z programu je DPHSAZBY. Konverze doplní tento soubor o sazby, které byly v DPH sazby ve vzorech daného roku a po dotazu doplní i druhou sníženou sazbu 10% DPH. Konverze projde všechny soubory, kde jsou kódy DPH a ty přetransformuje do nových formátů, tj. daňová sazba a daňový kód. Kategorie se dohledávají souboru DPHDEFIN.  Pokud je potřeba, lze soubory smazat, zrušit index a nechat vygenerovat znovu konverzí. Daňové přiznání se bude řídit dle daňového kódu. Rok 2014 proběhne ještě po staru. Nové soubory DPH DPHDEFIN – definice všech možných typů DPH, řídí PDP, „bratříčky“, účtování, … dá se částečně editovat v modulu Nastavení – Seznamy – Kódy DPH. Soubor bude generován z programu a Konverze (Nastavení – Data – Konverze 2014-2015). DPHSAZBY – všechny sazby DPH, včetně účtů a platnosti, POZOR – má index ! Soubor bude generován z programu a Konverze (Nastavení – Data – Konverze 2014-2015) doplní tyto soubory o sazby ze vzorů daného roku a po dotazu doplní druhou sníženou sazbu 10% DPH. Odtud se berou účetní předkontace, nikoliv ze vzorů.  DPHFORM – odkazy pro tvorbu přiznání k DPH a XML větě. Zatím prázdný.   Nový editor faktury  
• Nový tabulkový editor položek 
• Sumační okno s rozpisem účtování – zapíná se v Prostředí. Zobrazí se analýza účtování po účtech, střediscích a zakázkách. 
• Sumační okno se seznamem připojených zdrojových dokladů - zapíná se v Prostředí. Zobrazí se přehled všech připojených dokladů např. příjemky, výdejky, kniha pošty, činnosti. 
• Použití knihy pošty přijaté. Po pořízení zápisu o přijaté faktuře s Typem dokumentu – faktura, se tato bude nabízet ve volbě Pošta ve fakturách přijatých. Po výběru se doplní do faktury variabilní symbol a po uložení dokladu do knihy pošty číslo dokladu. 
• Použití činností – položka ve Fakturaci – Činnosti. Po založení nové činnosti s vyplněným zákazníkem a zaškrtnutou položkou Fakturovat hned, se bude tato nabízet ve volbě Činnosti do faktury na nový řádek označený $. Tento řádek vidí jen tvůrce faktury, nikoliv zákazník. 
• $ na začátku řádku označuje, že řádek je jen netisknutá informace. 
• Práce s okny nabídek – okna jednotlivých nabídek můžou zůstat trvale na obrazovce. Filtr lze přepínat na všechny a jen spojené s aktuálním partnerem, případně možnost třídění v ceníku prací a kartách. 
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• Zálohy – z nabídky záloh lze tlačítkem Nová udělat zálohu, která ještě není pořízená v Penězích. 
• Nastavení tabulky položek – dá se zapnout i editace kódu karty a pak přímým zápisem kódu „podat“ skladovou kartu. Zapíná se v Prostředí. 
• Značky na položkách – pro označení platí kombinace s Ctrl+2,5,8,*,-,+. 
• Okno F7 – místo změny baterie je možnost editace sazby DPH 
• SumaDPH – servisní okno pro kontrolu výpočtu DPH (ZobrazitSumyDPH=ANO) 
• Validace před uložením dokladu – vypíše všechny chyby na dokladu naráz! Pozor u dlouhých fa, okno může růst nade všechny meze…proto se zobrazí jen prvních 25 chyb. Výsledek validace se zapíše do okna Popis chyby, které se zapíná v Prostředí. 
• Neexistuje nic, jako bývalá baterie DPH 
• Nově je zavedena položka Kód DPH, automaticky se doplňuje sazba. Přehled všech kódů je v Nastavení – Seznamy – Kódy DPH, zde se aktivují/deaktivují potřebné kódy. 
•  Na dokladu se dá editovat libovolná sazba DPH (Okno F7) – místo změny baterie.  Nastavení Prostředí – Fa přijaté/Fa vydané  
• Nová okna, ve kterých se dá uživatelsky nastavit mnohem více parametrů. Pokud se nastaví povinně středisko (zak), tak se samo zapne editovat středisko v hlavičce i v položkách. 
• V položkách fa lze vypnout Saldo, pro neúčetní použití lze vypnout i účet, stř, zak. Položka nabídky Nastavení v editované faktuře umožňuje přímo opravit/nastavit prostředí. Některé položky lze změnit, aniž by se zavřela a znovu spustila fakturace či okno s editorem faktury.  Další možnosti při editaci faktury 
• Oprava účtu, střediska a zakázky v hlavičce - po dotazu Opravit i v položkách? Opraví jen ty položky, které měly původní (hlavičkový) účet, středisko anebo zakázku. 
• Záloha se nabízí jen do výše zaokrouhlené faktury, proto je pak v sumačním okně vidět rozdíl mezi K úhradě a Záloha. To je to zaokrouhlení. 
• Pořízená záloha na faktuře lze opravit na [*] 
• Při změně typu sazby DPH hlavičce následuje dotaz Budou smazány kódy DPH v položkách, změnit typ plnění DPH? A po ANO smaže všechny kódy. 
• Na faktuře můžou být řádky s různým sazbou v procentech 
• Tlačítko Účtuj na faktuře vydané, pro možné interní rozúčtování položek faktury.         SB KOMPLET 14.4.80  Modul NASTAVENÍ N: Nový rok - Drobné úpravy pro převod dat do roku 2015 Modul SKLAD O: Editace skladového dokladu a objednávky – odstraněno chybové hlášení při zobrazení dialogu s výpočtem ceny (po * na sloupci s cenou)  SB KOMPLET 14.4.60  Systémové úpravy N: Doplnění datových struktur pro nové DPH na rok 2015 – vyžaduje převod dat 
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 SB KOMPLET 14.4.50  Systémové úpravy N: Zavedení nových vizuálních stylů – částečně se změní grafický tvar některých prvků (např. tlačítek) N: Použití nové verze vývojového prostředí - vyžaduje upgrade všech DLL knihoven  Všechny moduly N: Adresář obchodních partnerů – při ověření správnosti adresy na ARES je možné opravit vybrané údaje přímo z dialogu, kde jsou vidět rozdíly mezi ARES a SB KOMPLET.   Modul SKLAD N: Editace příjmu - upraven mechanizmus načítání cen rozpisů. U příjemky je ignorována volba načítat ceny z hlavičky a ceny se vždy načítají do položek rozpisu. N: Editace příjmu - pokud uživatel nemá právo vidět nákupní cenu, zablokuje se zcela sloupec s nákupní cenou na příjemce a uživatel může zadávat pouze množství. N: Karty zásob - v přehledu pohybů ke kartě zásob jsou doplněny údaje z dokladu (Daňový doklad a Zakázka) N: Editace dokladu - po zadání kódu se nabídnou všechny karty s uvedeným kódem v poli Kód, Kód 2 a také z alternativních kódů. Nastavuje se v prostředí záložka Sklad volbou „Zobrazit duplicitní kódy…“ N: Sestavy - doklady oprava položek dodacího listu umožňuje změnit prodejní cenu a slevu N: Výrobní zakázky - při odstranění zakázky se odstraní nejen položky, ale také operace a materiál N: Ceny - při použití množstevních slev je možné nastavit, aby cena z ceníku měla přednost před množstevní slevou N: Objednávka přijatá - v uživatelském poli poznámka se může nabízet seznam šarží evidovaný ke kartě N: Sklad - lze nastavit účtování skladu dle skupiny zboží JKV O: Editace výdeje - znovu načtení čísla dokladu při prodeji přes platební terminál - mohlo dojít k duplikaci SystemNumber  Modul PENÍZE N: Poštovní kniha je nyní dostupná i v modulu Peníze N: Pokladna - hromadný tisk pokladních dokladů (přes lokální menu) I: Pokladna - zrušena možnost třídění "Pořadí" v pokladně způsobovala problém se zobrazením dokladů  Modul FAKTURACE N: Zcela nová agenda – Analýza zakázek. Umožňuje detailně analyzovat jednotlivé zakázky jak co do prvotních dokladů, tak co do částek nákladů a výnosů. A to jak numericky, tak graficky, export do XLS atd. O: Opravena chyba vznikající při filtrování knihy pošty N: Schvalovací procesy nad knihou pošty přijaté  Modul MZDY N: Přepracována sestava Průměrný přepočtený počet… jsou vidět i jednotliví pracovníci O: Opraven výpočet odvodu SOC v případě více pracovních poměru a překročení limitu na soc. N: Ukládá informace o mzdových nákladech pro Analýzu zakázek   SB KOMPLET 14.2.80  Modul FAKTURACE  O: Vydaná faktura s DPH 0 a kategorie nevytvářela připojené DD. Pokud takovou fa máte, je potřeba ji znovu vzít do editace a jen uložit. I: Prozatím je potlačena možnost aktivovat novou verzi editoru faktury.  Modul SKLAD I: hodnota zadaná do pole "Var.symbol" se na příjemce ukládá kromě nového pole Variabilní symbol také do pole pro daňový doklad. V předchozí verzi se ukládala hodnota pouze do 
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Variabilního symbolu a díky tomu se nedostala do saldokontního případu při zaúčtování příjemky.   SB KOMPLET 14.2.70  Všechny moduly O: Volba uložit sloupce nefungovala správně  Modul FAKTURACE  O: Na faktuře opraven tisk odběratelských kódů z karet zásob   SB KOMPLET 14.2.50  Všechny moduly I: Rozšířena práva pro knihu pošty. V některých případech bude nutné provést znovu nastavení práv pro knihy pošty.  Modul SKLAD N: Doklady – v přehledu dokladů je nový sloupec s variabilním symbolem faktur N: Tisk šarží - nová možnost vytisknout všechny šarže evidované ke kartě zásob v položce dokladu  N: Sklad - podpora výdeje z více alternativních skladů v rámci jednoho dokladu - vhodné např. pro komisní sklady apod. N: Editace výdeje - sklad lze volitelně zadávat i na jednotlivých položkách výdejky N: Editace dokladu - uložení výdeje a načtení příjmu přes soubor SBX umí pracovat i se šaržemi N: Analýza nákupu - doplnění polí v tisku a exportu N: Editace výdeje - při načtení objednávky bez načtení cen z objednávky se uplatní nejen standardní ceny ale i případné množstevní slevy N: Příjem s fakturou - pokud je zatržena volba pro zaúčtování příjemky dojde po uložení faktury také k jejímu zaúčtování  Modul FAKTURACE  N: Vydanou fakturu lze exportovat do tvaru ISDOC  Modul ÚČETNICTVÍ N: Nová sestava – Obraty po Partnerech – určena pro export dat do XLS N: Nový tvar pracovní dávky – každý účet na jednom řádku    SB KOMPLET 14.1.60  Všechny moduly N: Nové okno pro VNC – jednodušší, rychlejší  Modul MZDY Zahrnuty jednotlivé opravy dílčích verzí ( 14.1.52, 14.1.53 ): O: drobné úpravy věty PDSHL1 – II pilíř důchodového zabezpečení N: nový osobní formulář Potvrzení o zd. Příjmech pro DPP O: opraveny reporty Potvrzení o zd. Příjmech – Bylo / Nebylo O: opraveny reporty pro výplatní pásky A5 N: do Prostředí doplněn údaj Místo podání, který se přenáší do Příloha k žádosti o… N: na jednotlivé mzdě lze klávesou F12 přepočítat všechny mzdy daného zamce v daném období – správně se spočítají DPP i ZMR N: při ukládání jakékoliv XML věty se testuje existence souboru a případně se na konec jména nového souboru doplní x aby nedocházelo k přepisování  N: automaticky se změní vzorec pro výpočet základu na ZDR, vynechá se z něj test na ZMR O: oprava sestavy Průměrný čistý výdělek – někdy npočítala se SOC, také se bral nesprávný průmer    
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Modul NASTAVENÍ O: změna procesu Převod dat, nově při chybě na některém, souboru převod pokračuje dále, případné chyby při převodu hlásí detailně  SB KOMPLET 14.1.55  Všechny moduly N: Podpora proxy serveru při HTTP komunikaci s registry (DPH, ARES apod.) Nastavuje se v sb.ini. I: V adresáři obchodních partnerů zatím není možné provést opravy údajů z ARES přímo z dialogu se zobrazenými rozdíly. Je nutné jít přes opravu adresy a zde načíst údaje z ARES znovu.  Modul MZDY Zahrnuty jednotlivé opravy dílčích verzí ( 14.1.52, 14.1.53 ): O: v některých případech se nesprávně spočetl odvod SOC za firmu u pracovních poměrů typu DPP O: opraven průměr pro výpočet PCMV O: řádek pro výpočet srážkové daně měl v předpisu SRADA místo vzorce - opraveno O: opravena tvorba sestavy Rekapitulace daně O: drobné kosmetické úpravy N: nově upravená sestava Analýza odvodů pro ČSSZ, jde sestavit jen za některé zaměstnance.  Je možno ji přetřídit, obsahuje varování na DPP, které je potřeba přihlásit na SOC  Modul NASTAVENÍ O: Pole „Uživatelé“ v předkontacích nedovolilo pro rozšířenou strukturu pole STANICE editaci delšího textu než 60 znaků.  SB KOMPLET 14.1.50  Verze 14.1.50 řeší zejména mzdovou problematiku v roce 2014. Aktuální detaily jsou uvedeny v návodu na našich webových stránkách.    Všechny moduly N: Podpora exportu do nové verze kancelářského balíku Microsoft Office 2013 N: Podpora nové verze PDF Factory 5   Modul MZDY N: osobní karta zaměstnance a karta detaily mzdy, obsahují zaškrtávací pole podmiňující výpočty daní, SOC a ZDR  N: opravená sestava Mzdový list - Rekapitulace daně  N: doplněno dalších 10 volitelných sestav N: hlášení o záloze na důchod je pro rok 2014 rozšířeno o počítadlo pracovních poměrů každého zamce, včetně XML věty  N: potvrzení o výši SOC je pro rok 2014 doplněno o součet vym. základů na SOC před vstupem do 2 pilíře a po N: pokud se měsíční rekapitulace za zdravotní pojišťovny filtruje, tisknou se formuláře jen pro vybrané věty N: evidence XML vět umí formuláře pro ČSSZ zobrazovat rovnou ve formuláři FormFilleru, v prostředí se dá aktivovat automatické zobrazení FFilleru po tvorbě XML věty N: dialog pro založení nového zaměstnance je doplněn o tlačítko Souběžný PP , které k aktuálnímu HPP přidá souběžný N: nová osobní sestava - výpočet čisté průměrné mzdy N: nová sestava pro zaměstnance - Potvrzení o studiu N: datová věta NEMPRI - příloha k žádosti o nemocenskou rozšířena o piškvorky - druhá strana     


