Změny v AdmWin ve verzi 2.34 od 2.33
Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na
50 znaků ve všech souvisejících tabulkách a dále změna numerického IČ na znakové v adresáři firem
a v hlavičkách všech dokladů. Přenos záloh do nižších verzí není přípustný. Na data převedená do této verze
nesmí být zpětně nainstalován program verze nižší. Před instalací nové verze je nutné provést zálohování!
1.

Obecné

1.1 Označování tisků a výstupů do PDF
Všechny vystavované doklady (faktury, dodací listy, nabídky…) jsou zařazovány do správce tiskových úloh
a exportu do formátu PDF a odeslání mailem pod svým označením (nadpisem) a číslem, např. “FAKTURA 630012“
apod.
1.2 Lokální nabídky
Zobrazované po stisku pravého tlačítka myši v oblasti řádků dokladů (faktur, zakázek, nabídek, objednávek…)
doplněno o volbu:
"Export do excel" – vyvolá zadání exportu všech řádků zpracovávaného dokladu do souboru stejně jako při exportu
všech ostatních seznamů z AdmWin, tj. i s volbou výstupního formátu - vedle xls, xlsx, cvs, txt. Exportují se
jen řádky dokladu, nikoliv údaje záhlaví.
2.

Objednávky

2.1 Doplnění sloupců do řádků položek objednávky
Do seznamu objednávaných položek doplněny sloupce:
"Objednací č." – objednací číslo - kód u dodavatele
"Čárový kód" – hodnota EAN anebo jiného čárového kódu objednávané položky
"S K P" – standardní klasifikace produkce nebo jiný se stejným významem používaný údaj
Při vytváření řádku objednávky ze seznamu skladových karet, se tyto údaje automaticky doplní z vybrané skladové
karty. Tyto 3 údaje lze ručně doplnit nebo upravit přímo v řádcích seznamu objednávaných položek. Který z těchto
údajů bude na objednávce vytištěn, se určuje v nastavení objednávek.
Rozdíl v tisku u skladových položek k předchozímu zpracování: tisknou se údaje z řádku objednávky, nikoliv
aktuální ze skladové karty.
2.2 Export řádků do MS Excel
Vlevo pod seznamem objednávaných položek doplněno tlačítko:
"Export řádků" – vyvolá zadání exportu všech řádků zpracovávané objednávky do souboru stejně jako při exportu
všech ostatních seznamů z AdmWin, tj. i s volbou výstupního formátu - vedle xls, xlsx, cvs, txt. Exportují se
jen řádky objednávky, nikoliv údaje záhlaví. Volá tutéž funkci, jako export z lokální nabídky nad seznamem
položek.
3. Nabídky, poptávky, dodací listy
Vlevo pod seznamem položek dokladu také doplněno tlačítko:
"Export řádků" – vyvolá zadání exportu všech řádků zpracovávaného dokladu do souboru stejně jako při exportu
všech ostatních seznamů z AdmWin, tj. i s volbou výstupního formátu - vedle xls, xlsx, cvs, txt. Exportují se
jen řádky dokladu, nikoliv údaje záhlaví. Volá tutéž funkci, jako export z lokální nabídky nad seznamem
položek.
4. Skladové karty
Číslo položky zásob bylo rozšířeno na 16 znaků a její název na 50 znaků. V souvislosti s tím musely být upraveny
všechny tabulky, doklady a výpisy, na kterých se tyto údaje vyskytují, od nabídek a poptávek, přes objednávky
a zakázky po dodací listy a fakturaci.
5. Faktury – výpisy
Výpis “Dle statistických znaků“ doplněn ve volbách podrobnosti o nejdetailnější úroveň "Po skladových skupinách" za
zadané období. Vypisuje jen řádky faktur vytvořené dle skladových karet v uspořádání (třídění) dle statistických
znaků na fakturách a v rámci jednoho statistického znaku v součtu prodejních cen shodné skupiny zásob těchto
skladových položek na jedné faktuře se součty za jednotlivé skupiny zásob v rámci jednoho statistického znaku.
Jedna faktura může být tedy uvedena v různých skupinách zásob. Jedna faktura může být uvedena na více řádcích
s různou hodnotou v různých skupinách zásob. Pokud např. statistický znak na faktuře identifikuje obchodního
zástupce, je takto možné zjistit hodnotu jednotlivých skupin zásob, jejichž prodej zajistil - zprostředkoval.

