Změny v AdmWin ve verzi 2.27 od 2.26
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.26.
Jen po instalaci v.2.27 nutno provést rekonstrukci indexů.
Pokud se přechází z verze nižší 2.26, je nutné před instalací nové verze provést zálohování!
1.

Obecné

1.1 Nová technologie
Zásadní přechod celého produktu na moderní windows platformu #net (původní byla #com) více vyhovující
novějším verzím windows a umožňující v budoucnu širší použitelnost produktů a propojení s jinými sw
komponenty.
1.2 Zobrazování chyb
Do nastavení „Při startu, volby“ – obecná nastavení, doplněno zaškrtávací pole:
"Chyby zobrazovat jen na liště (nemusí se odklepávat)" – jeho zaškrtnutí způsobí zobrazování většiny
chybových zpráv o zadávaných datech jen na spodní liště hlavního okna a nemusí se odklepávat v dialogovém
boxu. Výchozí stav je nezaškrtnuto.
1.3 Výběry (filtr)
V každém okně pro zadání výběru (filtru) zkráceny texty tlačítek jen na “Provést“ a “Zrušit“. Před tlačítko
“Provést“ doplněno zaškrtávací pole:
"Negativně" – jeho zaškrtnutí způsobí po stisku tlačítka “Provést“ výběr záznamů, které zadané podmínky
nesplňují. Tj. vyberou se záznamy, u kterých není splněno to, co je v zadávacím okně pro výběr zadáno –
vybere se opak toho, než když by toto pole nebylo zaškrtnuto.
2. Zásoby
Tisk recyklačních a autorských poplatků na doklady.
Do doplňkových údajů ke skladové kartě k recyklačnímu a autorskému poplatku byly ke každému z nich
doplněny údaje:
- “Vytvářet řádek“ – zaškrtávací pole. Při jeho zaškrtnutí se při výdeji - zápisu této skladové karty na
doklad (fakturu, prodejku, zakázku) automaticky vytvoří další řádek s následujícím popisem, částkou
poplatku a sazbou DPH. Nikoliv však při záznamu výdeje, jen na výdejku. V tom případě dojde
k vytvoření řádku s recyklačním nebo autorským poplatkem až při přiřazení výdejky na doklad (fakturu,
zakázku). Výchozí stav je nezaškrtnuto.
- “s textem - popisem“ – text, se kterým bude řádek na doklad vytvořen. Při založení nové skladové
karty se automaticky naplňuje textem “Recyklační poplatek“, “Autorský poplatek“. Lze změnit na jiný
a tak nechat automaticky vytvářet poplatky na cokoliv jiného.
- “%DPH“ - procento sazby DPH tohoto poplatku – při záznamu nové skladové karty získává automaticky
hodnotu ze skladové karty, ale je možné ji upravit odlišně. Tato sazba je také automaticky změněna při
legislativní změně sazby DPH v základních údajích.

