Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.34
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.34. Jen po instalaci v.2.35 nutno provést
rekonstrukci indexů!
Pokud se přechází z verze nižší 2.34, je nutné před instalací nové verze provést zálohování!
1. Ceník prací
Název - popis rozšířen na 50 znaků. V souvislosti s tím přeformátovány obrazovky a doklady, na které je možné
práce z ceníku prací použít.
2.

Textové řádky

2.1 Na dokladech řádky zadávané jen textem a částkou
Bylo rozšířeno pole pro zadávání vlastního textu u řádků typu Text a částka na 100 znaků. V souvislosti s tím
musely být přeformátovány obrazovky a tisky dokladů, na které je možné tento typ řádku zadávat, jako je i např.
vydaná faktura.
Texty přímo zadávané na dokladech záznamem nového řádku (nikoliv při opravě) se automaticky ukládají do
nastavení textových řádků pro další použití, pokud v nastavení není zatrženo "Automaticky nepřidávat do nastavení
řádky textu zadávané na dokladech". Proto je vhodné si čas od času udělat v nastavení textových řádků kontrolu
používání a texty, které byly použity jen jedenkrát, byť jen s drobnou modifikací jiného, z nastavení odstranit, jinak
se časem stane jejich výběr při použití na doklady nepřehledný.
Při výběru ze seznamu nastavených (dříve použitých) textů do záznamu nového textového řádku, je tento seznam
setříděn abecedně a ukazovátko v něm lze rychle přemístit na řádek začínající znakem stisknuté klávesy.
2.2 Nastavení textových řádků
Z důvodu prodloužení textů jen pro textové řádky, muselo být okno jejich nastavení, které bylo dříve společné,
rozděleno záložkami:
"Pro řádek typu Text a částka" – zde nastavené texty se nabízejí jen pro řádky dokladů typu: Text a částka
"Pro řádek typu Jedn.cena x kusy" – zde nastavené texty se nabízejí jen pro řádky dokladů typu: Text, jednotková
cena x kusy. Při update nebylo možné tyto texty dle čeho oddělit a všechny zůstaly pod záložkou "Pro řádek
typu Text a částka" a je nutné je sem tedy ručně přesunout.
Funkční vlastnosti jsou pro obě záložky stejné.
K dalšímu zpřehlednění jejich výběru na doklady byl doplněn sloupec:
"Použít pro" – v jakém zpracování se má na tomto řádku nastavený text nabízet ve výběru k použití. Volit lze ze
seznamu, který se nabídne poklepem na tento sloupec nebo novým tlačítkem v nástrojové liště:
- "vše" – na všech dokladech, ve všech zpracováních
- "přijaté doklady" – jen ve zpracování přijatých dokladů, tj. faktury přijaté, účtenky, dodací listy přijaté
- "vystavované doklady" – jen ve zpracování vydávaných dokladů, tj. faktury vydané, zakázky, dodací listy
vydané, prodejky
Texty jsou automaticky abecedně seřazovány a v tomto pořadí se pak také nabízejí při použití na doklady, kromě
nastavení skupin řádků, které mají svá seřazení dle označení skupiny a pořadí řádků v ní. Ve skupinách řádků jsou
nově sdíleny jen textové řádky typu Text a částka.
Pod záložkami se seznamy textů je zaškrtávací pole:
"Automaticky nepřidávat do nastavení řádky textu zadávané na dokladech" - při zaškrtnutí nebudou do tohoto
nastavení textových řádků přidávány texty zadávané na dokladech. Jinak po zadání textu přímo na dokladu
dojde k porovnání, zda zadaný text již v nastavení textových řádků existuje. Pokud ne, pak se do nastavení
automaticky přidá pro použití na dalším jiném dokladu. Platí jen pro nově zapisované řádky dokladů, nikoliv
pro jejich opravu.
3. Nabídky, požadavky na zakázku
Při záznamu nové skladové položky do požadavků zákazníků na zakázku a nabídek doplněn výpočet slevy dle
nastavení slev na skupiny zásob u odběratelů nebo dle slevy u odběratele (dle nastavení používání slev na
skupiny zásob u odběratelů) s uložením původní ceny a procenta slevy. V požadavcích se zobrazuje jen konečná
cena po slevě, v nabídkách dle nastavení, zda “Umožnit zadání procenta slevy u položek nabídek“. Bude-li u
požadavku povinnost dodržet cenu, přenese se původní cena a procento slevy při výdeji dle požadavků do
zakázky. Nebude-li povinnost dodržet cenu z požadavku, bude sleva vypočtena dle aktuálních prodejních cen na
skladové kartě s uložením původní ceny a procenta slevy do spotřeby na zakázku, odkud také do dodacího listu
nebo faktury, podle nastavení, zdali se mají na fakturách tisknout slevy a původní cena. Z toho důvodu je to možné
jen při hromadném výdeji dle požadavků v okně pro zadání výdeje zásob do spotřeby na zakázku po stisku tlačítka
"Dle požadavků" nikoliv "odklepnutím" v seznamu požadavků.
4. Nabídky, poptávky
Do záhlaví doplněn údaj:
“Platí do“ – platnost nabídky, tj. nabídka platí do zde zadaného data. Uvádí se i na tištěné nabídce. Při záznamu
nové nabídky se nabízí aktuální datum plus 30 dní. Vše uvedené platí i pro poptávku.

5.

Zakázky

5.1 Požadavky na zakázku
Do seznamu požadavků na zakázku a současně i požadavků zákazníka doplněn sloupec:
“Celek“ – označení vyššího celku na zakázce, do kterého požadavek na materiál, práce, činnost vstupuje. Údaj
délky do 16 znaků volně ručně měnitelný na řádku požadavku bez podpory číselníku.
Výběr nad seznamem požadavků – doplněna možnost výběru na požadavky vstupující do zadaného celku, na
zadaný celek, tj zobrazí se jen seznam požadavků vstupujících do celku začínajícího znaky zadanými ve výběru
5.2 Seznam spotřebovaných položek na zakázku
Do seznamu spotřebovaných položek na zakázku doplněn sloupec:
“Celek“ – označuje vyšší celek na zakázce, do kterého spotřebovaná položka (materiál, práce, činnost) vstupuje.
Údaj délky do 16 znaků volně ručně měnitelný na konkrétním řádku spotřeby na zakázku bez podpory
číselníku. Při ruční změně neodklikávat řádek, ale jen označit sloupec a začít do něj psát. U materiálových
položek může být zadán již při příjmu/výdeji na zakázku.
5.3 Detailní výpis spotřebovaných položek - zjištění nákladové a prodejní hodnoty celku
V zadávacím okně pro detailní zobrazení na zakázku spotřebovaných položek po stisku tlačítka “Detail položek“ z
okna zakázky doplněny volby:
“Jen součet za celky“ – zaškrtávací pole, které způsobí, že všechny položky zapsané ve spotřebě na zakázku se
shodným označením celku budou sečteny do jednoho řádku detailního zobrazení, kde bude jen označení
tohoto celku, sloupec s celkovou hodnotou v nákladových cenách a sloupec s celkovou hodnotou
v prodejních cenách. Kolik bude na zakázce různých celků, tolik bude v zobrazované tabulce řádků. Položky
bez vyplněného označení celku zde nejsou zahrnuty vůbec.
"Na celek" – zadávací pole, při jehož vyplnění budou do zobrazení vybrány jen položky spotřeby na zakázku
začínající v označení celku znaky shodné se zde zadanými".
5.4 Nastavení zakázek
Doplněna volba:
"Při příjmu/výdeji skladových položek na zakázku nabízet zadání celku“ – jen při jeho zatržení bude v okně pro
záznam příjmu/výdeje skladových položek na zakázku zobrazováno pole, do kterého bude možné zadat
označení celku.
5.5 Příjem/výdej zásob na zakázku
Pokud bude v nastavení zakázek zaškrtnuto dle předchozího bodu, bude v okně pro záznam příjmu/výdeje na
zakázku pod seznamem položek zadaných pro příjem/výdej zobrazeno pole pro zadání celku, do kterého zadané
položky příjmu/výdeje patří. Při "Zápisu na doklad“ bude všem zadaným položkám pro příjem/výdej na zakázku
přiřazeno v záznamu spotřeby na zakázku zadané označení celku. Tj. pokud je zapotřebí zapsat do spotřeby na
zakázku více položek, nejednoho celku, musí být pro každý celek nebo položky mimo celky provedeno nové
vyvolání okna pro záznam příjmu//výdeje skladových položek na zakázku. Při příjmu/výdeji skladových položek
zadané označení celku je na zakázce změnitelné přímo v řádku spotřebovaných položek na zakázku.
5.6 Výpisy k zakázkám
První výpis "Sumář nesplněn.požadavků" doplněn o volbu třídění (řazení) výpisu dle:
- "Dodavatele" – nesplněné požadavky budou seřazeny dle názvu dodavatele na skladové kartě požadavku
- "Čísel položek" – nesplněné požadavky budou seřazeny dle čísel skladových karet
- "Názvů položek" – nesplněné požadavky budou seřazeny dle svých názvů – popisů
6.

Zásoby

6.1 Změny skladových karet
Automatické vyhledání skladových položek bez nastavené doporučené prodejní ceny nad vybraným seznamem
zásob speciální volbou v menu pod “Zvláštní“:
“Bez doporuč.ceny“ – po volbě této funkce budou od nastavené pozice v seznamu vyhledávány skladové položky,
u kterých není v doplňkových údajích ke skladové kartě nastavena doporučená prodejní cena (je nulová).
Vyhledávání se zastaví na první takové položce v seznamu s informačním boxem oznamujícím, že tato
položka nemá doporučenou prodejní cenu s dotazem, zdali se má pokračovat v hledání. Při záporné odpovědi
se prohledávání ukončí, jinak se pokračuje v hledání další položky bez doporučené prodejní ceny.
6.2 Slevy na skupiny zásob u jednotlivých odběratelů
V nastavení slev na skupiny zásob u odběratele povolena cenová úroveň 5. Pokud je nastavena, uplatní se zadané
procento slevy z doporučené prodejní ceny v doplňkových údajích ke skladové položce při výdejích zásob na
tohoto odběratele (zakázka, dodací list, faktura), při vytváření nabídek a při záznamu jeho požadavků na skladové
položky. Pokud není doporučená prodejní cena nastavena (je-li nulová), je základem prodejní cena úrovně 1 ze
skladové karty. Prodejní cena po slevě se vypočte z takto získané prodejní ceny snížené o nastavené procento
slevy na tohoto odběratele.
7. Dlouhodobý majetek
Název rozšířen na 50 znaků. V souvislosti s tím přeformátovány obrazovky a výpisy dlouhodobého majetku.

Jen v PÚ (účetnictví)
Do výpisů z účetnictví doplněn nový výpis:
'Součty za střediska' – seznam středisek se součtem jejich výnosů a nákladů (zahrnuje se vše, co je zaúčtováno na
výnosové a nákladové účty) za zvolené období. Na jeden řádek jedno středisko. Variantně výstup do tabulky s
možností exportu do MS Excel pro další rozbory hospodaření.

