Změny v AdmWin ve verzi 2.72 od 2.71
Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.71,2.70, 2.66.
Pokud se přechází z verze nižší 2.66, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update
do verze 2.66!!!
1. Požadavky zákazníka
Do nastavení zakázek pod “Požadavky zákazníka“ doplněno zaškrtávací pole:
"Výchozí zaškrtnutí 'Dodrž.' - dodržet cenu" – v záznamu nového požadavku zákazníka výchozí stav údaje
"Dodrž. " – dodržet při realizaci prodejní cenu uvedenou u tohoto požadavku. Toto nastavení se použije pro
nové požadavky zákazníka zadávané nejen na zakázkách, ale i z adresáře firem nebo ze strany
skladových karet. U každého konkrétního požadavku lze pak změnit.
Poznámky:
- Nepoužije se při vytváření požadavků z nabídky a importované z e-shopu – tam je vždy u požadavků
zaškrtnuto, tj. aby se dodržela nabídnutá cena
- Má smysl jen u skladových položek, protože je-li u požadavku zaškrtnuto, doplní se při výdeji dle
požadavků cena z tohoto požadavku, jinak aktuální prodejní cena ze skladové karty dle pravidel pro
doplnění prodejní ceny při výdeji (dle cenové úrovně, % slevy zákazníka, % slevy na skupinu zásob apod.)
2.

Zásoby - prodejky - účtenky – okno pro záznam nové prodejky

2.1 V režimu záznamu skladových položek pomocí čtečky čárových kódů je nad polem pro zadání čárového kódu
zobrazováno zaškrtávací pole:
"Č.sklad.karty" – zaškrtnutí dočasně přepne vyhledávání skladových položek dle čísla skladové karty. Pro
případy, kdy položka nemá čárový kód a obsluha zná číslo skladové karty. Po zadání skladové položky se
režim zadávání další položky automaticky vrací pro vyhledávání dle čárového kódu.
2.2 V režimu záznamu položek množství x cena je možné zadávat položku i včetně jejího názvu - popisu, je-li
v nastavení prodejek (“Zásoby“ - “Prodejky - účtenky“ - “Nastavení zprac.prodejek“) zaškrtnuto “Povolit přepis
názvu skladové položky“.
3.

Mzdy

3.1 Evidence neschopenek
Číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - v seznamu neschopenek i v příloze k žádosti o nemocenské
dávky - rozšířeno na 20 znaků. Důvodem jsou elektronické neschopenky - EČN (elektronické číslo neschopenky)“,
kde je:
- 8 znaků – IČPE – identifikační číslo pracoviště pro elektronickou komunikaci (přidělené ČSSZ)
- 10 znaků za pomlčkou - pořadové číslo neschopenky v rámci IČPE. Je tvořeno jako RRMMDD+PPPP kde
PPPP je pořadové číslo v rámci dne (součást EČN)
3.2 Nové tiskopisy
Doplněny nové tiskopisy pro rok 2017:
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za období …. 2017 tiskopis 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 25.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené
dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za období ….. 2017 – tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A vzor č. 4.
Vedle těchto tiskopisů zůstávají v systému i stejnojmenné tiskopisy pro rok 2016. Starší byly zrušeny. Příslušný
tiskopis si systém volí automaticky dle zadaného roku při zadání výstupu.

Jen v nástavbě pro autoservis
1. Evidence opravovaných aut - okno s údaji o vozidle
1.1 Doplněny nové 2 oblasti pro údaje o značce a rozměrech pneumatik – “Letní pneu“ a “Zimní pneu“. Tyto
2 oblasti mají popisem shodné údaje, ale každá z nich se váže k pneumatikám názvem oblasti definovaného
druhu:
"Značka" – značka pneumatik, např. Barum, Michelin apod.
"Rozměr" – rozměr pneumatik a disku, např 195/65 R15
"Z roku" – rok výroby pneumatiky

"Disk" – zdali je pneumatika na disku a pokud ano, tak na jakém zkratkou “AL“, “PL“ apod. Není-li pneu
s diskem, ponechá se tento údaj prázdný
"Dat.montáže" – datum nasazení pneumatiky na auto
Tlačítko "Uskladnit" – zapíše pneumatiku do evidence uskladněných pneumatik v množství 4 kusů a s datem
Od rovným datu montáže na auto z opačné oblasti (tj. při uskladnění letních pneu s datem montáže
z oblasti zimních pneu a při uskladnění zimních pneu s datem montáže letních pneu) a vyvolá zobrazení
evidence uskladněných pneumatik zákazníka.
1.2 Doplněny další nové údaje:
"Vyřizuje" – příjmení a jméno řidiče nebo vyřizujícího pracovníka, který se o vozidlo stará za zákazníka a není
totožný se zákazníkem v adresáři firem. Tj. typicky pro případy, kdy firma zákazníka má několik aut a
o každé z nich pečuje někdo jiný a je zapotřebí mít kontakt na tohoto pracovníka.
"tel." a "e-mail" – na tohoto pracovníka, pokud je jiný než na firmu zákazníka - nepředávají se do adresáře
firem a naopak.
Tyto údaje se doplní do nové zakázky jen v případě, že je do ní vybráno vozidlo z této evidence vozidel. Jsou-li
tyto údaje na zakázce změněny, automaticky se promítnou do této evidence vozidel.
1.3 Doplněno tlačítko:
“Uskladněné pneu“ – vyvolá evidenci uskladněných pneumatik zákazníka, kterého je i toto vozidlo, tj. mohou
tam být i pneumatiky jiného vozu, které patří témuž zákazníkovi.
2.

Evidence uskladněných pneumatik
Rozšířena o přímo v řádcích měnitelné údaje:
“Druh“ – vybírá se z rozbalovacího seznamu: L - Letní, Z - zimní
“Cena uskl. ks/den“ – cena uskladnění jednoho kusu pneumatiky za jeden den. U plátce DPH je to cena bez
DPH.
“%DPH“ – sazba DPH. Zobrazuje se jen u plátce DPH.
“Cena s DPH“ – cena uskladnění jednoho kusu pneumatiky za jeden den včetně DPH. Zobrazuje se jen
u plátce DPH.
“Dnů“ – počet dnů uskladnění pneumatik. Nelze ručně měnit - vypočítává se automaticky z dat uskladnění od do.
“Cena celkem“ – cena ks/den x počet pneu x počet dnů uskladnění. Ručně neměnitelné, automaticky se
vypočítává. U plátce DPH je to cena bez DPH.
“Celkem s DPH“ – cena celkem včetně DPH. Ručně neměnitelné, automaticky se vypočítává. Zobrazuje se
jen u plátce DPH.
“Řada“, “Regál“, “Buňka“ – identifikace místa uskladnění pneumatik. Nemusí to být údaje v přesně
nadepsaném významu. Lze do nich uvádět popřípadě identifikaci budovy, místnosti (dveří) apod.
“Náklady na ks/den“ – hodnota nákladů na uskladnění 1 kusu pneu za jeden den. U plátce DPH je to hodnota
bez DPH. Má význam jen pro potřebu vyhodnocování efektivnosti.
Do nově zapisovaného záznamu do evidence uskladněných pneumatik se z posledního záznamu přenese
hodnota “Cena uskl. ks/den“, “%DPH“ a “Náklady na ks/den“.
Je-li evidence uskladněných pneumatik volána z otevřeného okna konkrétní zakázky nebo z prodejky
(dokladu), je v menu pod “Zvláštní“ aktivní volba:
“Na doklad“ a tomu odpovídající tlačítko v nástrojové liště. Jeho stisk zapíše do řádků otevřeného dokladu
vyúčtování uskladnění pneumatik z aktuálně nastaveného řádku v evidenci pneumatik, ve formátu řádku
dokladu text, kusy x jedn.cena, kde do množství se uvede součin počtu uskladněných pneu a počtu dní
uskladnění.
Pokud není na aktuálním řádku v evidenci uskladněných pneu vypočten počet dní uskladnění, zápis na
doklad je odmítnut.
Změny ve vyúčtovaném řádku uskladněných pneumatik se do zúčtovacího řádku automaticky nepromítají
(mohl být již vyfakturován). Pokud se změnami změní počet dní uskladnění nebo celková částka za
uskladnění, je zapotřebí na dokladu řádek z tohoto vyúčtování vymazat a nechat jej tlačítkem “na doklad“
znovu zapsat.

3.

Nastavení zakázek
Doplněno o zaškrtávací pole:
"Protokol o uskladnění pneu tisknout na A5" – při zaškrtnutí bude protokol o uskladnění pneumatik tištěn na
A5 na šířku, jinak na A4 na výšku.

4.

Prodejky
V okně pro záznam nové prodejky po připojení odběratele se zviditelní tlačítko:
"Uskladněné pneu" – jeho stisk vyvolá okno pro evidenci uskladněných pneumatik tohoto odběratele, ve
kterém lze provádět změny, zapisovat nově uskladněné pneumatiky, ukončit uskladnění s jeho
vyúčtováním do prodejky, tisknout protokol o uskladnění pneu.

