Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

28-12-2006
Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a
vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát že program vyhledá zboží stejného názvu i z jiných skladů.
Pokud se rozhodnete prodat nalezené zboží z jiného skladu program to nyní umožní a pouze na tuto skutečnost
upozorní pro případ zabránění omylu.
27-12-2006
Volba přednastavení sazby dph při vytváření dokladů. Pokud vkládáte do dokladů řádky s použitím
volného zápisu položek (bez použití skladových karet), můžete si nechat při každém zápisu „přednastavit“
sazbu dph automaticky. Obsluha tak například „nezapomene“ dph vyúčtovat. Jakou sazbu dph si budete přát
přednastavit můžete zvolit v nastavení globálních parametrů na záložce „prostředí-formulář výdeje zboží“
23-12-2006
Možnost zobrazování dokladů z přehledu pohybů zboží skladové karty je možné povolit či zakázat
pomocí parametru který naleznete v nastavení společných parametrů na záložce „sklad“.
22-12-2006
Slevu 2 ve všech dokladech je možné skrýt. V nastavení společných parametrů programu na záložce
„slevy“ je možné nastavit skrývání slevy 2 ve všech dokladech. Toto nastavení je vhodné použít pokud slevu 2
vůbec nepoužíváte.
21-12-2006
Při zápisu zboží do příjemky lze použít „odskok na sklad“ pomocí F9 i v okamžiku kdy je kurzor v poli
„název“.
20-12-2006
Možnosti smazání skladové karty. Dosud nebylo možné vymazat skladovou kartu pokud měla nějaký stav
nebo pohyby v aktuálním roce.
Nyní program umožní výmaz skladové karty která je doprodána, má tedy stav 0 ale zároveň má i pohyby.
Taková karta je ovšem před výmazem automaticky archivována aby ji bylo možné obnovit. Aby program povolil
výmaz karty, musíte nastavit parametr „umožnit výmaz aktivní karty“ v nastavení společných parametrů
programu.
19-12-2006
Robot umí přenášet náhrady zboží mezi pobočkami. Program Robot byl doplněn v nastavení parametrů o
nové volby. Odesílat a stahovat náhrady ze serveru SQL. Pokud na všech pobočkách zapnete obě volby, bude
jakákoli náhrada zapsaná na jakékoli pobočce (skladu) automaticky přenesena na ostatní pobočky.
18-12-2006
Nový přehled – prodej skladu – kalendář a graf. Funkci naleznete v menu přehledy. Zobrazuje prodeje
zboží ze skladů rozděleně za jednotlivé měsíce a dovolí uživateli definovat co vše si přeje do součtů započítat.
17-12-2006
Hromadný výmaz skladových karet. Program byl doplněn o novou funkci která umožní hromadně vymazat
skladové karty které nevykazují žádný pohyb ani stav. Funkce vyžaduje výhradní přístup k tabulkám programu
a proto ji naleznete v programu „manager“ v menu „funkce“. Funkce vymazává pouze ty karty které uživatel
předem označí háčkem. Tím je umožněno nejenom vymazání všech karet ale i pouze vybrané množiny karet.
Tato funkce nalezne uplatnění zejména při zahájení nového obchodního roku pro výmaz karet zboží které se
doprodalo a již není předpoklad že se bude nadále naskladňovat.
16-12-2006
Tisk nebo součet skladových zásob. Obě funkce byly doplněny o možnost výběru karet podle objednacího
čísla nebo názvu. Lze tak například vytisknou jen zboží obsahující v názvu slovo „filtr“ apod.
15-12-2006
Úprava funkce hromadné změny údajů na skladových kartách. Tato funkce byla rozšířena o možnost
vybrat k úpravě i karty které mají nevyplněnu rabatovou skupinu.
14-12-2006
Tisk paragonu – pokud tisknete paragony na paragonové tiskárně, můžete využít nový přepínač kterým na
standardním paragonu vypnete tisk objednacího čísla takže se bude tisknout pouze název zboží. Parametr
naleznete v nastavení společných parametrů na záložce paragony.
13-12-2006
Cenová stvrzenka. V paragonech naleznete nové tlačítko s označením MO. Slouží k tisku „cenové stvrzenky“.
Ta je opisem paragonu s uvedením pouze maloobchodní ceny zboží a nemá náležitosti daňového dokladu.
Tiskne se pouze na paragonovou tiskárnu.

12-12-2006
Kontrolní výčetka pokladny. V paragonech byla doplněna nová funkce která zobrazí a sečte paragony
vystavené jednou pokladnou ve zvoleném období a vklady i výdaje pokladny realizované pokladnou ve stejném
období. Vypočte koncový stav pokladny a umožní zapsat výčetku bankovek a mincí. Automaticky se vyhodnotí a
zobrazí přebytek nebo manko pokladny.
10-12-2006
V paragonech je možný zápis vkladů a výdajů pokladny. Pokladnou je myšlena pokladna (pokladní
zásuvka) ke které je přiřazen příslušný počítač a do které se vkládají tržby za paragony vystavené tímto
počítačem. Slouží pro zápis počátečního vkladu, odvodu tržby nebo ostatních denních vkladů či výplat hotovosti
z pokladny.
6-12-2006
V záhlaví standartní faktury za hotové se již netiskne nápis „Faktura – daňový doklad“ ale „Daňový doklad
za hotové“
5-12-2006
Účtování výdejek které nemají v záhlaví zapsaného odběratele. Pokud se účtují tyto výdejky, může
program do takto vznikající faktury nebo paragonu vložit automaticky předvoleného odběratele z adresáře.
(Mnozí uživatelé mají za tímto účelem v adresáři např. zákazníka číslo 10 – pultový prodej.) Předvolený
zákazník se nastavuje ve společných parametrů na záložce „Výdejky“.
8-11-2006
Přepínání mezi sklady. Pokud se v prohlížeči skladu chcete „přepnout do jiného skladu“, použijte rozvírací
seznam skladů který naleznete v levém horním rohu formuláře skladu. Po změně čísla skladu bude kurzor
umístěn automaticky na první položku zvoleného skladu. Pokud pak použijete vyhledávání objednacího čísla,
bude probíhat vyhledávání mezi položkami zvoleného skladu.
7-11-2006
Prodej z více skladů najednou. V programu lze evidovat více skladů a je možné prodávat z různých skladů
třeba i v jediném dokladu. Sklad ze kterého chcete prodat nebo na který přijmout zboží volíte přímo ve
formuláři přidání nové položky. Zde stačí kliknout na pole sklad nebo stisknout šipku nahoru pokud se kursor
nachází na poli objednacího čísla. Program byl upraven tak že pokud zvolíte pro prodej položky jiný sklad a
stisknete v poli objednací číslo nebo název klávesu F9, zobrazí se sklad a program umístí kurzor automaticky na
první položku zvoleného skladu. Pokud pak použijete vyhledávání objednacího čísla, bude probíhat vyhledávání
mezi položkami zvoleného skladu.
6-11-2006
Výrobky. V menu seznamy naleznete novou položku „Výrobky“. Pod ní se skrývá formulář který umožní
definovat z jakých surovin se skládá výrobek. Program následně umožní odepsat ze skladových karet surovin
množství spotřebované ve vlastní výrobě za základě počtu vyrobených kusů výrobků.
5-11-2006
Funkce oprava skladových karet podle ceníku byla doplněna o možnost opravovat i označení výrobce.
4-11-2006
Export skladu a ceníku do souboru byl doplněn o možnost exportovat i novou hodnotu – označení výrobce.
Výrobce tak lze načítat nebo měnit při importu z externího souboru.
3-11-2006
Označení výrobce – nově v ceníku i na skladových kartách naleznete položku do které si můžete zapsat
výrobce zboží.
2-11-2006
Ve formuláři Prodejna bylo doplněno zobrazení seznamu zboží. Zde je možné jednoduše vyhledávat
zboží a upravit jeho název a prodejní cenu. Doplněním této funkce do formuláře „Prodejna“ bylo uživateli
umožněno vést skladovou evidenci zboží pro daňové účely tím nejjednodušším možným způsobem.
1-11-2006
Ve formuláři Prodejna byla doplněna možnost přijímat zboží na sklad. Vytvoření příjemky je stejně
jednoduché a rychlé jako vytváření paragonu v tomto rozhraní. Je zde také podporováno použití čárového kódu
jako v paragonech a navíc doplněna možnost zjednodušeného vytvoření nové skladové karty.
18/30-10-2006
Prodejna – jednoduché rozhraní pro prodej zboží. Jedná se o zjednodušený formulář který slouží pro
vytváření paragonů v prodejně s pultovým prodejem kde se nepředpokládá používání speciálních slev. Je
optimalizován a maximálně zjednodušuje prodej při použití čárového kódu. Prodavač se jej naučí ovládat
během 10 minut. Toto rozhraní spustíte z hlavního formuláře tlačítkem „Prodejna“.
17-10-2006
Ve formuláři pro výběr položek lze použít F9 pro skok do skladu i když je kurzor umístěn v poli „název“.

16-10-2006
Čárový kód. Všechna vstupní pole programu která přijímají čárový kód byla upravena. Čtečka kódu nemusí již
být nastavena na emulaci číselné klávesnice. Zakoupenou čtečku nyní lze připojit a ihned provozovat tak jak je
nastavena od výrobce.
15-10-2006
Při zadávání nových položek do dokladu můžete nastavit program tak aby ve formuláři pro výběr položek
umístil kurzor rovnou do pole název. Nastavení naleznete v globálních parametrech na záložce „Prostředí“.
14-10-2006
Při vyhledávání hypertextem a nalezení více než 200 odpovídajících položek se program dotáže zda má
pokračovat ve vyhledávání. Pokud tedy obsluha zadá omylem vyhledávat pouze jedno písmenko, má tak
možnost odvolat vyhledávání pokud trvá příliš dlouho.
13-10-2006
Bylo mnohanásobně zrychleno hledání hypertextem pokud je k vyhledávání zadán řetězec s mnoha
výskyty ve skladu i v ceníku a není vypnuto hledání v ceníku.
12-10-2006
Při zadávání nových položek do dokladu pomocí tzv. volného textu se automaticky přednastaví do
zapisovaného řádku základní sazba dph. V předchozích verzích se nastavovala 0. Obsluha pak často zapomínala
stanovit správnou sazbu.
11-10-2006
Úpravy tisku dokladů. V nastavení lokálních parametrů na záložce prostředí naleznete 3 nové přepínače.
Doporučujeme zapnout volby „Nastavit defaultní tiskárnu do reportu“ a „Resetovat tiskárnu před i po tisku“. Pak
vyzkoušejte tisk dokladů a pokud je vše v pořádku, ponechte tyto dva parametry zapnuty. Tyto úpravy mají za
úkol eliminovat výskyt chyby C0000005 která se občas vyskytuje na některých počítačích.
10-10-2006
Úprava hledání hypertextem. Před touto úpravou bylo ve vyhledávání hypertextem zabudováno pravidlo
které povolilo zobrazit pouze 60 výskytů hledaného textu. To někdy způsobovalo dojem že hypertext nemůže
najít některé položky. Toto pravidlo bylo nyní odstraněno takže se zobrazují položky všechny.
9-10-2006
Náhrady (vzájemné záměny) zboží. Přenos náhrad pomocí serveru FTP je nyní umožněno i zákazníkům kteří
používají program APSi v režimu „SQL-Klient“. Pokud zákazník spustí funkci „aktualizace ceníku z internetu“,
bude mu po aktualizaci ceníku nabídnuta i možnost stažení nových náhrad zboží.
8-10-2006
Náhrady (vzájemné záměny) zboží. Program nyní obsahuje nové funkce které umožní předávání nových
náhrad zboží mezi pobočkami firmy pomocí serveru FTP. V menu „Servis“ na záložce „SQL–FTP“ naleznete
tlačítko kterým lze odeslat seznam náhrad z programu APSi na server FTP. Ostatní pobočky firmy si tyto
náhrady mohou načíst v seznamu náhrad pomocí tlačítka „Přidat nové náhrady z FTP“. Přidáváním náhrad se
neztrácí již evidované náhrady. Pouze se přidávají nové.
7-10-2006
Nová funkce „Zboží bez pohybu“. V menu Přehledy naleznete novou funkci která Vám umožní zobrazit zboží
které máte na skladě a které nemělo pohyb (nákup ani prodej) v určitém časovém intervalu. Zobrazený seznam
zboží lze exportovat do souboru formátů excel a xml.
6-10-2006
Alternativní způsob instalace programu v síťovém prostředí. Program lze také nainstalovat tak že sdílená
jsou pouze data, nikoli vlastní program. Ten může zůstat nainstalován na jednotlivých stanicích a používán
nesdíleně. O takovou instalaci požádejte svého správce systému.
5-10-2006
Funkce pro stahování ceníku na FTP serveru byla doplněna o zobrazení průběhu odesílání. Zároveň s touto
úpravou pozbyla potřeby knihovna Qfox.fll která byla umístěna ve složce UTIL. Proto ji lze vymazat.
4-10-2006
Funkce pro odesílání ceníku na FTP server byla doplněna o zobrazení průběhu odesílání.
3-10-2006
Tisk bodů dosažených v akci byl přidán i na tisk malé výdejky zboží která je tisknuta na paragonové
tiskárně.
2-10-2006
Dotaz na stav zásob na skladech Motoprofilu. Nově se spouští kombinací tlačítek CTRL+E. Předchozí
kombinace CTRL+W totiž vyvolávala stejnou reakci jako stisk klávesy End. V mřížce skladu se tak nebylo
možné přesunout na poslední položku.

1-10-2006
Nový typ automatické slevy – prodejní akce. Tuto funkci lze nyní použít i při prodeji pomocí skladového
koše.
30-9-2006
Nový typ automatické slevy – prodejní akce. Funkce byla upravena tak že pokud má zákazník definovánu
zvláštní cenu na zboží, nepoužije se již sleva 2.
29-9-2006
Nová funkce – přepočet skladových karet zboží z jedné příjemky. Tuto funkci najdete v příjemkáchpoložkách. Umožní přepočítat všechny skladové karty zboží které je obsaženo v příslušné příjemce.
28-9-2006
Byla částečně fixována zdánlivá chyba programu. Na některých počítačích se stávalo že nešlo spustit plný
počet stanic na které byl uživateli vystaven klíč (které byly zakoupeny). Toto se stávalo pokud byla příliš dlouhá
cesta k adresáři programu. Tato cesta sestává z názvu sdíleného disku, názvu adresáře ve kterém leží program
APSi a názvu počítače (stanice) v síti ze kterého se program spouští. Program byl dosud schopen správně
rozpoznat cestu o délce 30 znaků. Nyní byla tato schopnost zvýšena na 60 znaků. I přesto doporučujeme
nevolit dlouhé názvy pro pojmenování počítačů v síti a instalovat program na disk C: serveru do adresáře
s názvem „APSi“
27-9-2006
Nový typ automatické slevy – prodejní akce. Program umožňuje zadávat nový typ automatické slevy.
Jedná se o použití slevy 2. Slevu je možné automaticky přidělit všem zákazníkům kteří si kupují zboží
stanovených skupin ve stanoveném období a platí hotově (vystavuje se paragon). Definici naleznete v seznamu
skupin zboží kde u každé skupiny lze definovat období přidělování slevy a výši slevy. Po nadefinování slev je
potřeba ještě zapnout příslušný parametr v nastavení společných parametrů programu na záložce „slevy“.
26-9-2006
Export dat pro TecDoc. Program vytváří výstupní soubor obsahující údaje o zboží pro propojení dat
s vyhledávacím katalogem zboží. Tuto novou funkci naleznete v menu „servis – export/import dat“
25-9-2006
Ve funkci „Vyhodnocení obratovosti zboží – výdej“ bylo doplněno zobrazení sumáře za skupiny zboží.
24-9-2006
Ve výdejkách naleznete nové tlačítko pro export výdejky do textového souboru. Pokud tento soubor
zašlete svému zákazníkovi, může jej použít pro automatické načtení do svého skladového programu. Soubor se
vytváří ve stejném adresáři jako soubory z faktur (viz nastavení lokálních parametrů faktur). Název souboru
vytvořeného z výdejek začíná písmeny dl (dodací list).
23-9-2006
V přehledech „hitparáda obratů“ a „hitparáda zisků“ které naleznete v adresáři obchodních partnerů bylo
ukotveno 7 počátečních sloupců.
22-9-2006
Ve funkci „Vyhodnocení obratovosti zboží – výdej“ byla doplněna možnost seřadit výsledky podle
průměrně dosažené marže a průměrného poskytnutého rabatu.
21-9-2006
Nová funkce – sumář. V adresáři je funkce prodané zboží zákazníkovi. Tento přehled byl rozšířen o sumář za
dodavatele.
20-9-2006
Byla fixována chyba která náhodně nastávala při použití funkce „Účtovat výdejky výběrem položek“
16-9-2006
Načítání dobropisů dodavatele Meteor do příjmu. Obchodní program firmy Meteor generuje dobropisy
s čísly dokladů o řád menšími než faktury. Takové doklady nebylo možné programem APSi automaticky načítat
do příjmu. Nyní je to umožněno.
15-9-2006
Zobrazení druhu poskytnuté slevy při prodeji. V programu lze definovat 10 druhů automatických slev zboží
pro zákazníky. Při prodeji a automatickém uplatnění slevy programem je obsluze zobrazen druh slevy která
byla poskytnuta. Funkce napomáhá odstranit chyby při definování slev. Funkci lze zapnout v lokálních
parametrech na záložce „prostředí“.
14-9-2006
Ve formuláři do kterého se stahují internetové objednávky bylo umožněno hromadné mazání
položek. Lze mazat všechny položky vybraného zákazníka které nejsou skladem nebo všechny položky bez
ohledu na sklad.

13-9-2006
Byl opraven opakovaný dotaz na stav zásob dodavatele Meteor.
12-9-2006
Přehled – „Vyhodnocení obratů zboží – prodeje“ byl doplněn o možnost seřadit výsledky podle Vámi
zvolené hodnoty.
11-9-2006
Nový přehled – „Vyhodnocení obratů zboží – prodeje“ naleznete v menu přehledy na záložce „Obchod“.
Tento přehled Vám umožní nastavit filtr prodávaného zboží podle mnoha podmínek a dále následně vypočítá a
zobrazí přehled. Můžete sledovat prodejnost jednotlivých komodit v součtech za množství,tržby,hrubý
zisk,poskytnuté slevy,dosaženou prodejní marži, rabat poskytnutý zákazníkům a váhu zboží.
10-9-2006
Přehled o dosažených bodech zákazníků v bodové akci byl doplněn o informaci kolik bodů z dosaženého
počtu bylo již zákazníkovi odečteno a kolik bodů mu ještě zbývá.
9-9-2006
Optimalizován tisk výdejek,faktur,dodacích listů a paragonů. Tisk nyní probíhá cca 50x rychleji.
8-9-2006
Okamžité odeslání jednorázové objednávky do Motoprofilu. Pokud odešlete elektronický dotaz na stav
nějakého zboží do Motoprofilu a obdržíte odpověď, můžete nyní okamžitě přímo z formuláře dotazu příslušné
zboží objednat.
7-9-2006
Odeslání hromadné objednávky zboží do Motoprofilu v elektronické podobě. V objednávkách
dodavatelů naleznete nové tlačítko se symbolem Motoprofilu. Pomocí tohoto tlačítka odešlete elektronickou
cestou objednávku do Motoprofilu a obdržíte potvrzení objednávky. Toto potvrzení je možné i vytisknout.
6-9-2006
Dotaz Motoprofil. Do ceníku dodavatelů byla přidána možnost dotazu na stav zboží ve firmě Motoprofil.
5-9-2006
Dotaz Motoprofil. Do skladu zboží bylo přidáno tlačítko se symbolem modrého písmene M. Pomocí tohoto
tlačítka nebo stiskem kombinace kláves CTRL a W spustíte elektronický dotaz na aktuální stav zboží na skladech
firmy Motoprofil.
4-9-2006
Vyúčtování dodacích listů (výdejek) bylo doplněno o možnost která usnadní výběr položek které chcete
vyúčtovat v případech kdy zákazník má více nevyúčtovaných výdejek. Stisknete li ve výdejkách nebo v adresáři
tlačítko s nápisem „Účtovat výdejky výběrem položek“, zobrazí se v jediném formuláři soupis všech dosud
nevyúčtovaných položek. Zde je možné vybrat položky k vyúčtování se současným sledováním jejich součtu
v cenách bez dph i včetně dph. Po dokončení výběru je možné tlačítkem spustit vyúčtování fakturou či
paragonem.
3-9-2006
Do objednávek zákazníků bylo možné zadat záporné množství. Nebylo ale možné opravit u již zapsané
objednávky kladné množství na záporné. Toto bylo nyní umožněno.
2-9-2006
Do paragonů bylo přidáno řazení podle částky k úhradě.
1-9-2006
Do seznamu náhrad zboží lze importovat nové náhrady ze souborů formátu Excel. Pokud chcete
importovat nové náhrady, připravte soubor v excelu který bude ve sloupcích A + B obsahovat vzájemně
záměnná čísla dílů. Tento soubor uložte ve formátu Excel 5 nebo 97. Potom spusťte program APSi kde
v seznamu náhrad kliknete na tlačítko import. Dále pokračujte podle instrukcí programu.
30-8-2006
Na faktuře s čísly výdejek bylo prodlouženo pole dph. Dříve se při faktuře tiskly hvězdičky pokud byla
vystavena na vyšší částku.
29-8-2006
Opravena funkce podepisování dokladů v paragonech. Již není vyžadováno druhé heslo při zápisu
paragonu.
28-8-2006
Funkce doobjednání zásob podle uskutečněných prodejů byla dále vylepšena. Nyní dokáže navrhnout
nákup i se zohledněním zboží které bylo již objednáno ale které dodavatelé dosud nedodali. Tím eliminuje
chybu dvojího objednání a umožní pohodlné každodenní používání. Tato nová vlastnost se samozřejmě dá
vypnout použitím přepínače v pravé horní části formuláře. Jako objednané zboží na cestě se stanoví položky

„odeslaných“ objednávek dodavatelům. Správná funkčnost je tedy zajištěna tehdy, máte-li v programu
aktivováno automatické označování nebo výmaz položek objednávek při příjmu zboží na sklad.
27-8-2006
Nastavení minimálního množství na skladových kartách – funkce byla upravena tak že bere ohled na
právě aktuálního dodavatele příslušného zboží. Zároveň lze seznam zboží navrženého k nákupu seřadit právě
podle tohoto dodavatele.
26-8-2006
Sleva zákazníků a skupin zákazníků na zboží dodavatele byla upravena tak že bere ohled i na současného
dodavatele zboží. Změna byla implementována i do internetového obchodu APSi.
25-8-2006
Nadlimitní zásoby skladu (přehled,výdej) – funkce byla upravena tak že bere ohled na právě aktuálního
dodavatele příslušného zboží. Zároveň lze seznam zboží navrženého k nákupu seřadit právě podle tohoto
dodavatele. Při automatickém vytváření převodky ze zobrazených položek vytvoří program převodku zboží
v případě potřeby i podle výběru aktuálního dodavatele.
24-8-2006
Funkce doobjednání zásob podle podlimitních stavů byla dále vylepšena. Nyní dokáže navrhnout nákup i
se zohledněním již objednaného zboží které dodavatelé dosud nedodali. Tím eliminuje chybu dvojího objednání
a umožní pohodlné každodenní používání. Tato nová vlastnost se samozřejmě dá vypnout použitím přepínače
v pravé horní části formuláře. Jako objednané zboží na cestě se stanoví položky „odeslaných“ objednávek
dodavatelům. Správná funkčnost je tedy zajištěna tehdy,máte-li v programu aktivováno automatické
označování nebo výmaz položek objednávek při příjmu zboží na sklad.
23-8-2006
Doobjednání zásob podle uskutečněného prodeje – funkce byla upravena tak že bere ohled na právě
aktuálního dodavatele příslušného zboží. Zároveň lze seznam zboží navrženého k nákupu seřadit právě podle
tohoto dodavatele. Při automatickém vytváření objednávky ze zobrazených položek vytvoří program
objednávky pro aktuální dodavatele.
22-8-2006
Doobjednání zásob podle podlimitních stavů – funkce byla upravena tak že bere ohled na právě aktuálního
dodavatele příslušného zboží. Zároveň lze seznam zboží navrženého k nákupu seřadit právě podle tohoto
dodavatele.
21-8-2006
Na skladové kartě zboží se zobrazuje i rabat neboli marže s hora.
20-8-2006
Bylo změněno heslo potřebné pro změnu zařazení zákazníka do skupiny zákazníků pro definici
automatických slev. Toto heslo Vám sdělíme na požádání. Z pochopitelných důvodů jej zde nelze uvést.
19-8-2006
Výběr dokladů – nevyúčtované položky. Do formuláře ve kterém zadáváte podmínku pro výběr dokladů ve
výdejkách bylo přidáno zaškrtávací políčko pro rychlý výběr dokladů obsahujících nevyúčtované položky.
18-8-2006
Hromadné objednávky přes internet. Do ceníku dodavatelů byl vytvořen koš do kterého lze postupně (např.
po celý den) zapisovat zboží které je potřeba objednat. Položky z koše pak možné hromadně odeslat jako
objednávku dodavateli. Koš se po objednání vyprázdní. Objednané položky jsou zapisovány do přehledu
odeslaných objednávek.
17-8-2006
Grafy a kalendáře. Ve vydaných i přijatých fakturách, paragonech,příjemkách,výdejkách a spotřebě skladu
naleznete nová tlačítko se symbolem grafu. Tímto tlačítkem lze zobrazit graf a kalendář s vyhodnocením součtů
zapsaných dokladů.
16-8-2006
Objednávky z internetu. Program kontroluje zaslané objednávky zpětně o dva dny. Tím je pokryto období
např. soboty a neděle. Pokud se program spustí v pondělí ráno, zkontroluje a stáhne objednávky zákazníků
zaslané i během dnů volna.
15-8-2006
Nastavení minimálních stavů zboží na skladových
pobočkách bylo doposud možné pouze za použití funkce
muselo proběhnout nejprve načtení nejméně celé skupiny
možné změnit lokálně i dálkově minimální stavy. Dále bylo
sklady (pobočky).

kartách včetně dálkového nastavení z centra na
Nastavení min. množství…… v menu „Funkce“. Zde
zboží, poté vyhledání příslušné karty a až poté bylo
dálkové nastavení omezeno pouze na max. 3 externí

Toto vše je nyní podstatně zjednodušeno. Stačí nalézt v seznamu zboží příslušnou skladovou kartu a stisknout
kombinaci tlačítek CTRL+S. Pokud jste centrálou, aktivují se na formuláři i „okénka“ pro změnu min.stavů na
celkem až 7 pobočných skladech.
14-8-2006
Zakázané znaky. K programu APSi vzniká internetový obchod. Z důvodu sjednocení databáze pro prostředí
internetu nesmí objednací čísla zboží obsahovat tzv. zakázané znaky.
Těmito znaky jsou „<>)(:*,;|%$#^&.“’. V manageru na záložce SQL-FTP naleznete seznam těchto zakázaných
znaků. Pokud se nechystáte nikdy využívat internetový obchod můžete tyto znaky odstranit a povolit tak jejich
používání. Pokud tak neučiníte, program zabrání zavedení skladových karet které by takové znaky obsahovaly
v objednacím čísle. Dále bude zabráněno automatizované načtení takových karet z ceníků dodavatelů do ceníku
a skladu APSi. Stejně je upraven i soubor funkcí pro export a import zboží pomocí externího souboru.
13-8-2006
Sestava „Tržba za dny“ v paragonech je upravena pro možnost tisku jak součtů všech paragonů, tak i
součtů pouze za paragony placené hotově nebo pouze za paragony placené platební kartou.
12-8-2006
Pokud program zjistí poškozený index dat vyvolá se na obrazovku informaci. Dosud program na takové
zjištění reagoval tím že násilně ukončil činnost. Nyní pokračuje v činnosti ale obsluha je včas upozorněna na
nutnost provedení reindexace.
11-8-2006
Novým parametrem lze zapnout funkci zaokrouhlování prodejních cen vždy na celé koruny nahoru.
Nastavuje se v manageru – menu parametry.
10-8-2006
Párování objednávek zaslaných dodavatelům s přijímanými položkami. Byla nově zavedena možnost
párovat přijímanou položku s příslušnou položkou v objednávkách dodavatelů a to způsobem od nejstarší
vystavené objednávky. Párování bylo zároveň doplněno o možnost vymazávat pouze jednotlivé položky ale
nikoliv hlavičku objednávky.
Nové parametry pro nastavení párování naleznete v manageru v menu parametry.
09-8-2006
Výmaz celé příjemky. Funkce byla přepracována a zrychlena.
08-8-2006
Úhrady vystavených faktur. Ve vystavených fakturách na záložce 3 je nově přidána možnost zobrazení všech
plateb faktury, dále zápis a mazání mimoúčetních úhrad faktury. Do opisu faktur byly přidány sestavy
„Nezaplacené faktury“, „Nezaplacené po datu splatnosti“, „Zaplacené faktury“ a „Přeplacené faktury“.
07-8-2006
Úprava funkce zamykání dokladů po tisku. Dosud se doklady zamykaly ihned po stisku tlačítka F7 nebo
příslušného tlačítka pro tisk. Doklad se nejprve uzamkl a teprve poté se nabídl uživateli dialog tisku
(Obrazovka,tiskárna …). Pokud zde uživatel stiskl ESC neboť si tisk nepřál, doklad byl již uzamčen. Nyní se
doklady uzamykají až poté co je tisk skutečně proveden.
06-8-2006
Aktivováno zamykání příjemek a výdejek. Stejně jako lze zamykat faktury a paragony, lze nyní zamykat i
příjemky a výdejky. Nastavení naleznete ve společných parametrech na záložce „Číslování a zamykání dokladů.
05-8-2006
Byla opravena chyba načítání bodů bodové akce z faktur. Body se nenačítaly z vystavených faktur ale
pouze z paragonů.
04-8-2006
Funkce pro sčítání zvolených dat v dokladech byla doplněna o možnost vybírat sčítané období nově i
podle datumu Zdanitelného plnění,splatnosti či data uplatnění odpočtu DPH v přijatých fakturách.
03-8-2006
Vyhledávání ve fakturách vystavených i přijatých bylo doplněno o možnost vyhledat variabilní symbol.
02-8-2006
Do přijatých faktur bylo doplněno inkrementální vyhledávání variabilního symbolu. K aktivaci této
funkce klikněte na buňku umístěnou nad sloupcem Variabilní symbol prohlížeče v knize přijatých faktur.
01-8-2006
Funkce pro výběr zvolených dat v dokladech byla doplněna o možnost vybírat data nově i podle datumu
Zdanitelného plnění,splatnosti či data uplatnění odpočtu DPH v přijatých fakturách.
24 až 30-7-2006

V programu byl aktivován subsystém Přijaté faktury. Ten umožňuje evidovat přijaté faktury v knize
přijatých faktur, zapisovat a mazat jejich úhrady (prozatím mimoúčetní cestou) a zjišťovat nebo tisknout
příslušné sestavy. Tento subsystém je prvním z celého kompletu účetnictví. Kompletní účetnictví bude do
programu zahrnuto do konce roku 2006.
23-7-2006
Do paragonů byla přidána kontrola duplicity. Do vystavených paragonů byla přidána vlastnost která
nezávisle na programu zajišťuje kontrolu duplicity čísla dokladu.
22-7-2006
Do faktur byla přidána kontrola duplicity. Do knihy vystavených faktur byla přidána vlastnost která
nezávisle na programu zajišťuje kontrolu duplicity čísla dokladu.
21-7-2006
Do adresáře byla přidána poznámka pro objednávky. Text této poznámky se automaticky zapíše do každé
založené objednávky zákazníka. Zde jej lze dále doplnit či změnit.
20-7-2006
Do sledovaných akcí byla přidána možnost sledovat opravy paragonů. Sledují se jak opravy záhlaví tak i
jednotlivých položek.
19-7-2006
Ve fakturách i v paragonech je vidět kdo zpracoval položku v objednávce pokud byla položka
z objednávky převedena do faktury či paragonu.
18-7-2006
Zákaz mazání celé objednávky najednou. V nastavení společných parametrů na záložce „Objednávky“
naleznete nový parametr kterým lze zakázat či povolit výmaz celé objednávky včetně všech položek najednou.
Pokud hromadné mazání nepovolíte, bude program ke smazání objednávky vyžadovat nejprve postupné
smazání jednotlivých položek. Potom teprve umožní smazání celé objednávky.
17-7-2006
POZOR – DULEŽITÉ – od verze 3 dochází k významné změně bodové akce.
Úpravy výpočtu a způsobu označení zboží pro vyhodnocení bodové akce.
Firma Meteor oznámila změny v bodové akci a od 1.6.2006 poskytuje body na více druhů zboží. Nové druhy
zboží jsou ale do akce započítávány až od 1.6.2006. S tím v předchozí verzi programu APSi nebylo počítáno a
proto se musel zásadně změnit způsob výpočtu a zadání celé akce. Na změny se ještě před přechodem na
novou verzi informujte u svého dodavatele programu. Provedením přechodu na novou verzi se ztratí předchozí
nastavení podmínek bodové akce a musí provést znovu jiným způsobem. Nové nastavení naleznete v menu
„přehledy“. Zde vedle tlačítka pro vyhodnocení akce naleznete tlačítko pro nové nastavení.
Původní pole „body“ a „skupina bodů“ jsou prozatím ponechány na skladových kartách a v ceníku. Nyní však již
pozbývají platnost a budou postupně odstraněny.
16-7-2006
Byla vydána verze programu s pořadovým číslem 2.(06.2006) Tato verze obsahuje všechny zde
popisované změny až do dne 16.7.2006
Dále se pracuje na vývojové verzi číslo 3. Ta je dostupná uživatelům s licencí typu nájem.
16-7-2006
Úpravy doobjednání podlimitních stavů internetem. Zboží vybrané a připravené k objednání ve funkci
„doobjednání zásob podle podlimitních stavů“ lze nyní automaticky převést do objednávek dodavatelů kde se
vytvoří nová objednávka. Dále je možné automaticky objednat zboží internetem u jiného skladu firmy.
15-7-2006
Úpravy vyúčtování zakázky. Do programu byl přidán soubor funkcí který dovoluje upravovat a mazat faktury
nebo paragony které vzniknou vyúčtováním zakázky. Podobně je možné opravovat a znovu vyúčtovat již
vyúčtované zakázky. O aktivaci těchto možností požádejte dodavatele programu. Je nutné řádně proškolit
obsluhu.
14-7-2006
Vyúčtování zakázek je možné i paragonem (hotově). Zároveň bylo přidáno upozornění obsluhy když
hodnota akce překročí 10000 Kč a bylo spuštěno vyúčtování paragonem.
13-7-2006
Tisk dluhů zákazníka na dodacím listě. Pokud tisknete dodací list nebo rozvozový lístek a zapnete parametr
„Tisknout dluh zákazníka na výdejku/dodací list“, bude na konci dokladu uveden dluh zákazníka. Příslušný
parametr naleznete v nastavení lokálních parametrů na záložce „výdejky“. Zároveň je zde možné určit, ze
kterých dokladů se bude dluh vypočítávat. Na výběr jsou faktury,paragony a výdejky.
12-7-2006
Byla zavedena kontrola na existenci čísla faktury nebo dodacího listu stejného čísla při zápisu
příjemky.

11-7-2006
Byly upraveny tisky příjmového a výdajového listu zakázky. Byl výrazně prodloužen text požadavku
zákazníka a zpráva technika.
10-7-2006
V nastavení parametrů v manageru naleznete novou volbu „Kontrolovat existenci objednávek pomocí
indexu (rychlejší)„ Tato volby je určena pro majitele pomalejších počítačů. Pokud by se program zpomaloval při
přidávání nových položek do objednávek zákazníků, zapněte tuto funkci.
9-7-2006
Při přímém doobjednávání zboží z prodeje (např. při prodeji paragonem,fakturou apod.) Pokud uživatel
vyplnil pole doobjednat a byl zapnutý parametr povinné podepisování dokladů, nezaznamenával se zpracovatel
do objednávky, Tento nedostatek byl odstraněn.
8-7-2006
Při převodu zboží z koše do objednávky pokud je zapnutý parametr povinné podepisování dokladů se
nezaznamenal zpracovatel do objednávky, Tento nedostatek byl odstraněn.
7-7-2006
Průběžné zobrazení součtu položek bylo přidáno do zakázek. Tato funkce zobrazuje průběžně součet
položek při jejich zápisu, mazání nebo opravě. Lze tak sledovat jaký bude výsledný součet dokladu aniž by bylo
nutné ukončit jeho editaci.
6-7-2006
V zakázkách se zobrazuje zpracovatel dokladu.
5-7-2006
Seřazení položek při tisku převodky. V nastavení lokálních parametrů v záložce „Převodky“ lze nastavit
způsob seřazení. Prozatím podle pořadí zápisu,podle objednacího čísla nebo podle názvu.
4-7-2006
Průběžné zobrazení součtu položek bylo přidáno do spotřeby a meziskladových převodek. Tato funkce
zobrazuje průběžně součet položek při jejich zápisu, mazání nebo opravě. Lze tak sledovat jaký bude výsledný
součet dokladu aniž by bylo nutné ukončit jeho editaci.
3-7-2006
Zákaz používání skladové karty. Na skladové kartě naleznete toto nové označení. Pokud takto kartu
označíte, bude znemožněno přidání tohoto zboží do jakéhokoliv dokladu.
2-7-2006
Průběžné zobrazení součtu položek bylo přidáno do příjemek a výdejek. Tato funkce zobrazuje průběžně
součet položek při jejich zápisu, mazání nebo opravě. Lze tak sledovat jaký bude výsledný součet dokladu aniž
by bylo nutné ukončit jeho editaci.
1-7-2006
Ošetřena chyba kdy při přednastavení ceny na dokladech podle zákazníka a zápisu dokladu s číslem zákazníka
0 se nastavila pro prodej cena nákupní.
30-6-2006
Tisk ceníku dle označených skupin obsahuje cenu s dph i bez dph. Pokud zvolíte ve skladu tisk, máte
zde možnost tisknout sestavu „tisk ceníku dle označených skupin“.
29-6-2006
Průběžné zobrazení součtu položek bylo přidáno do paragonů a faktur. Tato funkce zobrazuje průběžně
součet položek při jejich zápisu, mazání nebo opravě. Lze tak sledovat jaký bude výsledný součet dokladu aniž
by bylo nutné ukončit jeho editaci.
28-6-2006
Ve funkci „doobjednání zásob podle uskutečněného prodeje“ byla provedena úprava zohledňující
současného dodavatele zapsaného na skladových kartách.
27-6-2006
Ve funkci „nastavení minimálního množství na kartách zboží“ byla provedena úprava zohledňující
současného dodavatele zapsaného na skladových kartách. Zohlednění zatím není podporováno při zapnutém
parametru „načítat i z poboček“
26-6-2006
Ve funkci „řešení nadlimitních zásob skladu“ byla provedena úprava zohledňující současného dodavatele
zapsaného na skladových kartách.
25-6-2006

Ve funkci „doobjednání zásob podle podlimitních stavů“ byla provedena úprava zohledňující současného
dodavatele zapsaného na skladových kartách.
24-6-2006
Ve funkci hromadná změna údajů ceníku přibyla možnost změnit dodavatele a možnost vymazat položky
podle zadaného výběru.
23-6-2006
Řešení nadlimitních zásob skladu. Do programu byly přidána nová funkce pomocí které lze zjistit nadlimitní
zásoby skladu, zvolit položky které bude nutné vyskladnit a tyto položky vytisknout nebo převést automaticky
do výdejky či převodky.
22-6-2006
Příjemku lze vytisknout i s uvedením prodejních cen včetně DPH Slouží např. pro možnost kontroly
cenovek na zboží v obchodě. Tento typ tisku příjemky uvádí i označení regálů v kterých se zboží nalézá. Položky
jsou při tisku seřazeny podle regálů.
21-6-2006
Do položek objednávek zákazníků byla přidána poznámka typu nekonečný text.
20-6-2006
Seřazení výsledku hypertextového hledání ve skladu a ceníku. V nastavení lokálních parametrů na
záložce „SKLAD“ naleznete možnost nastavit seřazení: a-neřadit,b-podle objednacího čísla,c-podle názvu
19-6-2006
Párování objednávek dodavatelů s příjemkami. Pokud přijmete zboží s využitím funkce načtení položek
z objednávky dodavatele do příjemky, můžete sledovat v objednávkách dodavatelů které zboží již bylo dodáno
a přijato. V nastavení parametrů v „manageru“ můžete nastavit jak se budou tyto dodávky sledovat (párovat).
K dispozici máte následující volby. Nepárovat – dodávky se nebudou sledovat, funkce je vypnuta. Párovat –
ke všem položkám objednávek bude zapisováno kolik zboží již bylo přijato. Párovat a mazat znamená že
všechny položky objednávek pokud byly dodány a přijaty na sklad se automaticky vymažou. Pokud budou
z objednávky vymazány všechny položky, dojde automaticky i k výmazu záhlaví objednávky.
19-6-2006
Zavedeny první dvě uživatelské volby pro nastavení barev. Dosud napevno používané barvy editovaných
polí byly světle modrá a žlutá, pokud pole umožňovalo stisk F9. Tyto barvy lze nyní libovolně nastavit
v lokálním nastavení – záložka „barvy“.
19-6-2006
Kompletní internetový objednávkový systém k programu APSi byl uveden na trh. Systém umožňuje
zákazníkům provádět přes internetový server dotazy na stav a cenu zboží, po zadání hesla i
objednávat zboží a sledovat své slevy na zboží. V případě zájmu Vám systém přijedeme představit.
19-6-2006
Fixována chyba kdy nebylo možné zahájit hledání objednacího čísla na skladě pokud se číslo volilo pomocí
SHIFT + číslo (Notebooky).
18-6-2006
Faktury exportované programem APSi lze také načítat do příjmu v tomto programu. Pokud Váš
dodavatel také používá program APSi, můžete načítat jím exportované faktury do Vašich příjemek skladu.
17-6-2006
Načítání faktur vystavených programem APSi do příjmu. Ve vydaných fakturách naleznete nové tlačítko
s označením „txt“. Tímto tlačítkem vytvoříte textový soubor obsahující informace z faktury. Tento soubor
můžete odeslat zákazníkovi a on podle něj může přijmou zboží na sklad. Soubor má název např. „f_1250023“
kde číslo je číslo faktury. V nastavení lokálních parametrů na záložce faktury naleznete nastavení složky do
které se mají exportované soubory vytvořit a nastavení zda se mají všechny soubory v příslušná složce před
uložením souboru s fakturou vymazat.
16-6-2006
Převod příjemky do paragonu. Aktivováno.
15-6-2006
Přehled slev zákazníka již zobrazuje i slevy definované v „tabulce“ rabatových slev.
14-6-2006
V paragonech - sestavě „sumář za pokladnu“ se tiskne u každého dokladu i číslo pokladníka.
13-6-2006
Hledání v příjemkách bylo doplněno o možnost hledat číslo dodavatelské faktury nebo dodacího listu
12-6-2006

Sestava dluhy zákazníků v sekci „Přehledy“ byla doplněna o „přehled“. Nejprve se tedy zobrazí přehled který
umožní prohlížet podrobné údaje o zákazníkovi a jednotlivých nezaplacených dokladech. Teprve z tohoto
přehledu je možné vytisknout sestavu dlužníků.
11-6-2006
F9 do tabulky rabatových skupin při vyplňování rabatové skupiny na skladové kartě.
10-6-2006
Automatické sestavení objednávky pro dodavatele. Pokud je program nastaven tak že vytváří
automaticky objednávky k dodavatelům, je zboží vkládáno do objednávky toho dodavatele který je uveden na
skladové kartě v poli „současný dodavatel“. Pokud není současný dodavatel vyplněn, uloží se zboží do
objednávky toho dodavatele který je na skladové kartě uveden v poli „dodavatel“.
9-6-2006
Tisk ceníku zboží. Do výběrové sestavy skladu (Sklad, F7) byly přidány nové přepínače. Řazení tisku podle
skupiny a názvu a volby typu sestavy. Typ „seznam zboží“ je původní typ sestavy, „ceník podle označených
skupin“ je nový typ sestavy. Ten umožňuje tisk ceníku rozděleného podle jednotlivých skupin zboží. Každá
skupina je na počátku označena názvem skupiny. V rámci skupiny je zboží řazeno podle názvu. Na sestavu se
vytisknou pouze ty skupiny zboží které jsou v seznamu skupin označeny háčkem.
8-6-2006
Tisk nezkráceného názvu zboží na paragonové tiskárně. V globálních parametrech na záložce „Paragony“
naleznete nový přepínač kterým lze zapnout tisk dalšího (čtvrtého) řádku na paragonu. Tento řádek obsahuje
celý název zboží ze skladové karty.
7-6-2006
Text na konec dodacího listu. V nastavení společných parametrů byla přidána na záložce „Faktury“ možnost
definovat text na konec dodacího listu. (Dosud se na některých dodacích listech na konci tiskl „text na konec
faktury“) Pokud budete mít zájem o doplnění tisku textu na konec Vámi používaného dodacího listu, požádejte
o tuto změnu u svého dodavatele programu.
6-6-2006
Zobrazení cen ve skladu. Byla přidána možnost zobrazovat kromě prodejních cen ještě také cenu skladovou
nebo poslední nákupní. Nastavení naleznete v lokálních parametrech, záložka „Sklad“. Pozor! Pokud nastavíte
zobrazování jiné ceny než „Prodejní 1“, bude se v okně náhrad a v okně výsledku hledání hypertextem
zobrazovat u položek z ceníku nulová cena. Důvodem je fakt že ceník obsahuje pouze prodejní cenu.
5-6-2006
Tisk na paragonové tiskárně s páskou šíře 40 znaků. V lokálním nastavení na záložce „Paragony“
naleznete nový přepínač kterým lze přepínat tisk paragonové tiskárny na pásku šíře 40 nebo 42 znaků.
4-6-2006
Spotřební daň. Na skladovou kartu zboží je možné zapsat výši spotřební daně. Spotřební daň je pak možné
tisknout na daňových dokladech.
3-6-2006
Značky obecného označené vět. Věty v tabulkách lze nyní označovat nejen klávesou ~ (klávesa nad
tabelátorem) ale i kliknutím myší na značku.
2-6-2006
Zapínání a vypínání přístupnosti polí na formuláři pro zápis nových položek při výdeji/prodeji zboží.
V nastavení lokálních parametrů na záložce „Prostředí naleznete několik nových parametrů kterými lze nastavit
chování formuláře pro výdej/prodej zboží. Je možné nastavit editovatelnost polí formuláře a parametr kterým
můžete stanovit umístění kurzoru do Vámi vybraného pole po ukončení výběru prodávaného zboží.
1-6-2006
Zapínání a vypínání přístupnosti některých polí. V nastavení lokálních parametrů naleznete na záložkách
pro paragony, faktury, výdejky a další doklady parametr kterým lze nastavit přístupnost pole „cena s DPH“.
Pokud se při prodeji a stanovení prodejní ceny řídíte převážně cenou bez DPH a vypnete přístupnost tohoto
pole, ušetříte jeden stisk klávesy a vypnete tak zároveň zpětný výpočet ceny bez DPH. Tento zpětný výpočet
občas změnil Vámi stanovenou cenu bez DPH o několik haléřů z důvodu matematické nepřesnosti výpočtu
z čísel obsahujících pouze 2 desetinná místa.
31-5-2006
Ve všech dokladech lze měnit název položky. Pod zobrazenými položkami bylo vytvořeno okno které
zobrazuje detail položky. Na něm je obsaženo pole ve kterém se zobrazuje celý název položky. Toto pole
vypadá jako nepřístupné. Pokud chcete změnit název položky, umístěte ukazatel myši nad toto pole (pole se
prosvětlí) a klikněte levým tlačítkem myši na pole. Pak můžete obsah pole editovat.
30-5-2006
Tisk částečných dodacích listů. Pokud potřebujete dodat zboží na několik různých míst a celé množství
fakturovat na jedinou adresu, můžete postupovat také takto. Vystavte souhrnnou fakturu a pak pomocí tlačítka

„Částečný dodací list“ můžete tisknout jednotlivé dodací listy. Zobrazí se formulář s položkami souhrnné faktury
a umožní Vám zvolit adresu,datum vystavení,poznámku,položky a jejich množství které si přejete vytisknout na
dodací list. (pokud nastavíte u položky množství 0, tato se nevytiskne)
29-5-2006
Tisk sestav do jiných formátů. Nyní je možné vytisknout jakoukoli sestavu také do souborů formátu
DOC,XML,TIFF a připravuje se formát HTML
28-5-2006
Seřazení skladových karet. Ve skladu lze seřadit tabulku skladových karet podle objednacího čísla nebo
názvu zboží kliknutím na příslušný sloupec.
27-5-2006
Hledání zboží ve skladu. Ve skladu lze nyní hledat zboží podle názvu tak, že kliknete na pole umístěné nad
sloupcem „název zboží“. Zde zapisujete hledaný text a tabulka skladu ihned zobrazuje výsledek hledání
(ukazatel se přesunuje po jednotlivých položkách).
26-5-2006
Hromadná změna označení skladových karet. Nová funkce skladu umožní označit, zrušit označení nebo
invertovat označení hromadně u všech skladových karet.
25-5-2006
Načítání a úpravy hodnot skladových karet a ceníku z externího souboru. Funkce byla doplněna o
možnost načítání znaku dostupnosti zboží. Zároveň zde naleznete novou volitelnou funkci kterou lze označit
změněné a přidané karty pro pozdější vyhodnocení či kontrolu.
24-5-2006
Změny v zápisu a editaci pokladníka na paragonu. Editace čísla pokladníka a data platby na paragonu byla
zablokována pokud je paragon uzamčen. Na uzamčený paragon lze zapsat pokladníka a datum platby pouze
pokud jsou tyto údaje dosud nevyplněny.
7-5-2006
Export dat do účetnictví Tichý Ježek. Byl vytvořen export dat do účetního programu Tichý Ježek. Exportuje
se adresář a závazky (faktury).
6-5-2006
Dálková změna minimálních stavů zboží na pobočkách firmy (pobočkových skladech). Nyní můžete
kontrolovat a měnit nastavení min. stavů přímo z centrály firmy. V programu je vytvořena funkce která vytvoří
přehled prodejnosti zboží za vybrané období a jednotlivé sklady. Umožní podle těchto informací zvážit a nastavit
minimální stavy zboží na kartách a to jednotlivě u všech skladů firmy „od jednoho stolu“.
5-5-2006
Definice slev. V nastavení společných parametrů lze definovat v jakém pořadí bude program vyhledávat slevy
zákazníka. Je celkem 10typů slev. Dosud nebylo možné program nastavit tak aby některé slevy úplně
ignoroval. Nyní je to možné když nastavíte pořadí hledání na 0 u té slevy kterou chcete zcela vypnout. Zároveň
se tím znepřístupní příslušná položka v menu slev. Obsluze je tak na první pohled zřejmé že je sleva vypnuta.
4-5-2006
Tisk bodů v akci na doklady. V adresáři se dá u každého zákazníka odděleně vypnout tisk dosažených bodů
v akci na dokladech.
3-5-2006
Tisk příjmového listu zakázky. Byla vytvořena 2 varianta tisku příjmového listu zakázky. Tento list obsahuje
i tisk pole „Rozšiřující informace k zakázce“. Toto pole je určené pro zápis dlouhých textů. Pokud ve tento text
vyplněn, nabídne se při tisku výběr varianty příjmového listu. Původní „MALÝ“ a nový „VELKÝ“.
2-5-2006
Kurzovní lístek. V menu seznamy naleznete novou volbu „Kurzovní lístek.“ Všechny měny které budete chtít
používat v programu musíte nejdříve definovat v tomto lístku.
1-5-2006
Nové číslování skladových karet. Ve společných parametrech v záložce sklad naleznete parametr „Číslovat
nové karty od:“. Pokud zde vyplníte nějaké číslo, bude program nabízet při zakládání karty toto číslo zvýšené o
1 a postupně vždy další v pořadí. Zároveň bude program umožňovat zadání čísla zboží obsahující pouze čísla a
nikoliv písmena a čísla. Pokud tento parametr nevyplníte, bude se program chovat jako dosud.
30-4-2006
Pokud vyúčtujete zakázku fakturou, přenese se do faktury číslo SPZ a datum vydání zakázky. Tyto údaje se
tisknou na fakturu.
30-4-2006

V příjemkách naleznete novou funkci kterou převedete položky přímo do zakázky. Pokud tedy přijmete na sklad
příjemkou zboží objednané na konkrétní zakázku, ušetříte si pomocí této funkce zápis výdeje tohoto zboží ze
skladu do zakázky.
29-4-2006
V zakázkách byl rozšířen text „Zpráva technika“. Jednotlivé řádky byly rozšířeny ze 40 na 60 znaků.
28-4-2006
V zakázkách lze opravovat datum vydání zakázky a to v záhlaví zakázky pomocí F2 nebo na záložce Informace
technika.
27-4-2006
Na skladové kartě u prodejních cen naleznete novou volbu „zámek cen“. Pokud na kartě zamknete ceny nebude
je možné měnit a nebudou změněny ani při automatickém načítání ceníků od dodavatelů.
26-4-2006
Na skladovou kartu zboží byl doplněn nový údaj „Dostupnost zboží“.
Tento údaj udává, jaký text se zobrazí zákazníkům u zboží v elektronických objednávkách. Např. „Toto zboží
Vám doručíme ještě dnes odpoledním závozem pokud jej objednáte do 10.00 hod.“ apod. Tyto texty můžete
definovat v seznamu který naleznete v menu číselníky – dostupnost zboží.
25-4-2006
Byla přidána nová funkce programu která sleduje zvolené „choulostivé“ akce. Lze sledovat zatím mazání
v dokladech faktura,paragon,příjemka,výdejka,převodka a zakázka.
24-4-2006
Program umožňuje nastavit vícenásobný tisk faktur a paragonů tisknutých na formátu A4. Vícenásobný tisk se
nastavuje v lokálních
Parametrech programu – záložky paragony a faktury. K dispozici jsou pro paragony 1x paragon a 2x paragon,
Pro faktury 1 x faktura,2x faktura, 1x faktura + 1x dodací list,2x faktura + 1x dodací list, 1x faktura + 2x
dodací list, 2x faktura + 2x dodací list.
24-4-2006
Automatické zamykání dokladů bylo rozšířeno o 4 nová nastavení.
Zamykat po 1 dni, po 2 dnech, po 7 dnech a zamykat doklady předchozích měsíců. Nastavení naleznete ve
společných parametrech záložka číslování a zamykání dokladů. Doklady které vyhovují podmínce se
automaticky uzamknou jakmile je na ně přesunut ukazatel (modrá řádka). Uzamykají se daňové doklady –
paragony a faktury.
23-4-2006
Přibývá možnost nastavit pro každý počítač jaká prodejní cena ze skladové karty se automaticky přednastaví při
zápisu zboží do objednávky,převodky a zakázky. Nastavuje se v lokálních parametrech v příslušných záložkách.
Možnosti jsou Prodejní cena 1,2 nebo 3,Skladová cena,Poslední nákupní cena, nulová cena (cenu je pak nutné
stanovit ručně), Cena zákazníka (podle nastavení v adresáři) .
22-4-2006
Pokud se prodává zboží anonymnímu zákazníkovi (přes pult), není takový zákazník zapsán v adresáři. Nemá
přiděleno žádné číslo a také to program nijak nevyžaduje. V prodejním dokladu se prostě zadá zákazník 0 a
vystaví se doklad. Mnoho firem však používá pro takový anonymní prodej nějaké jednotné číslo zákazníka.
Například 10. V adresáři zadají zákazníka číslo 10 se jménem např.„Pultový prodej“. Výhody spočívají
v následném zpracování a vyhodnocení dat. Lze například sledovat obrat vytvořený anonymními zákazníky.
Pro podporu takového prodeje přináší program nová nastavení. Ve společném nastavení parametrů – záložka
paragony naleznete dva parametry.
1. „Při účtování objednávek převádět partnera 0 na číslo“ – pokud zde nastavíme například číslo 10 podle
našeho příkladu a spustíme vyúčtování objednávky u které je číslo zákazníka 0 s nastavením volby „Do
paragonu“, program do vytvořeného paragonu dosadí číslo zákazníka 10.
2. „Při zápisu paragonů přednastavit partnera číslo“ – Pokud zde vyplníme nějaké číslo bude toto číslo
přednastaveno do záhlaví paragonu vždy když zahájíme zápis nového paragonu. Toto číslo lze samozřejmě
kdykoliv změnit na jiné pokud prodáváme „registrovanému“ zákazníkovi.

21-4-2006
Do adresáře přidán nový údaj s názvem „Zákazník patří skladu číslo:“
Pokud má Vaše firma více skladů (poboček), je tento údaj nutný pro identifikaci pobočky která tohoto zákazníka
zapsala do adresáře a má jej na starosti. Tato pobočka pak má právo měnit údaje o zákazníkovi a tyto se
přenášejí přes server SQL do adresáře na ostatní pobočky. V servisu programu na záložce SQL zároveň najdete
tlačítko pomocí kterého lze hromadně odeslat údaje o všech zákaznících skladu na server SQL. Pokud je aktivní
robot programu APSi, přenášejí se změny v adresáři na ostatní sklady automaticky.
20-4-2006
Ve vydaných fakturách je nové tlačítko „Duplikace faktury“. Pomocí tohoto tlačítka vytvoříte automaticky novou
faktura se shodnými údaji a položkami jako má faktura kterou se rozhodnete duplikovat.

19-4-2006
Ve vydaných fakturách je nové tlačítko „Storno faktury“. Vystavené faktury
stornovat. Je automaticky vystavena stornofaktura se shodnými položkami a
stornované faktuře se zobrazí poznámka o tom že faktura byla stornována
stornofaktuře se zobrazí poznámka o tom že se jedná o stornofakturu a číslo
stornována.

lze pomocí tohoto tlačítka
záporným množstvím. Na
a číslo stornofaktury. Na
původní faktury která byla

18-4-2006
Při výdeji zboží se ve výdejním formuláři přednastaví údaj „množství“ nyní třemi možnými způsoby. 1 způsob pokud je na skladě zboží k dispozici přednastaví se 1 jinak 0. 2 způsob - vždy se nastaví 0. 3 způsob - vždy se
nastaví 1 ks. Způsob chování lze nastavit v lokálních parametrech v záložce prostředí. Dále byla provedena
drobná změna spočívající v tom, že pokud není na skladě zboží k dispozici, zobrazí se okolo políčka množství
červený obrys.
17-4-2006
Při prodeji zboží lze na výdejním formuláři pohodlně sledovat nákupní cenu zboží a dosaženou marži. Podle toho
jak upravujete prodejní cenu, dosažená marže se plynule přepočítává a zobrazuje. Tato funkce se zapíná
v nastavení lokálních parametrů v záložce Sklad.
16-4-2006
Pokud obsluha změní při vytváření dokladu jeho pořadové číslo v záhlaví a zapíše jiné číslo než bylo nabídnuto
programem, bude se program dotazovat zda jde o záměr nebo chybu. Ošetřuje se tak velice častá chyba
uživatelů kteří si přinesli návyky z předchozího programu APS. Tam se jako první číslo na dokladu většinou
zapisovalo číslo zákazníka. Ošetření bylo uplatněno u dokladů: paragon, faktura, výdejka, spotřeba, příjemka,
zakázka, převodka a objednávka dodavatele.
15-4-2006
K možnostem uvedeným ve změnách ze 14-4-2006 přibývá další a to automatická volby prodejní ceny podle
toho jakou cenu má předvolenu zákazník v adresáři. Tím je umožněno prodávat každému zákazníkovi za jinou
cenu pokud to je potřeba. Odpadá nutnost volby ceny prodávajícím před zahájením prodeje. Tato možnost do
značné míry eliminuje omyly obsluhy a znásobuje možnosti tvorby cen podle Vaší obchodní politiky.
14-4-2006
Přibývá možnost nastavit pro každý počítač jaká prodejní cena ze skladové karty se automaticky přednastaví při
prodeji boží výdejkou,paragonem a fakturou. Nastavuje se v lokálních parametrech v příslušných záložkách.
Možnosti jsou Prodejní cena 1,2 nebo 3,Skladová cena,Poslední nákupní cena, nebo nulová cena (cenu je pak
nutné stanovit ručně).
13-4-2006
Při vkládání zboží do prodejních dokladů a jeho výběru ze skladu se výdejní formulář chová tak, že pokud
napíšete celé nebo část objednacího čísla zboží a pak stisknete F9, ukazatel skladu se automaticky přesune na
uvedené zboží. Toho lze s výhodou použít pokud nastane situace že máte dvě stejná objednací čísla zboží na
skladě od různých dodavatelů. V takovém případě program hlásí výskyt více objednacích čísel a požaduje
vybrání správné položky pomocí stisku F9 a přímého výběru ve skladu. Dříve bylo po stisku F9 nutné znovu
zapsat číslo zboží ve skladu. Nyní tato nutnost odpadá což značně urychlí a zpříjemní ovládání.
12-4-2006
V nastavení lokálních parametrů na záložce Sklad naleznete nový parametr kterým se dá nastavit jaká prodejní
cena se bude zobrazovat při prohlížení skladu ve sloupci cena. Je možné zvolit prodejní cenu 1,2 nebo 3. !!
POZOR !! – pokud nastavíte zobrazovat cenu 2 nebo 3 a budete zároveň používat ceník dodavatelů. Uvědomte
si že v ceníku dodavatelů je pouze jedna cena. Tato cena v logice programu APSi koresponduje s prodejní
cenou 1 skladové karty. Při zobrazení zboží v okně náhrad a ve výsledku hypertextového vyhledávání se bude
zobrazovat vždy pouze jedna cena u položek z ceníku a vždy nastavená cena u položek ze skladu. To může být
zavádějící.
11-4-2006
V adresáři naleznete v pořadí již druhou hitparádu zákazníků. Ta je sestavena na základě dosaženého hrubého
zisku z prodeje zboží a služeb zákazníkovi. Tato hitparáda nabízí stejné funkce jako hitparáda podle obratů.
10-4-2006
Do salda zákazníka byly přidány informace o dosaženém hrubém zisku z prodeje zboží a služeb zákazníkovi.
Tato informace v daleko větší míře vypovídá o obchodní „důležitosti“ zákazníka nežli jeho obrat.
9-4-2006
V adresáři naleznete novou tiskovou sestavu – Potřeba návštěv. Tato sestava Vám umožní vytisknout ty
zákazníky kteří mají prošlý interval návštěvy a je tedy potřeba je co nejdříve navštívit.
8-4-2006
Po zápisu nového záznamu nebo výmazu záznamu v „kartě partnera“ je automaticky spuštěna funkce která
v adresáři opraví datum poslední návštěvy.

7-4-2006
V adresáři lze nyní sledovat pravidelnost návštěv zákazníků obchodními partnery (dealery). V adresáři
naleznete možnost nastavit interval návštěv u každého zákazníka na jeho záznamu v záložce návštěvy. Zároveň
zde naleznete i informaci o datu poslední návštěvy. Datum lze editovat přímo zde a má zároveň tu vlastnost, že
se probarví červeně pokud datum poslední návštěvy plus interval návštěv je menší než aktuální datum. To značí
že zákazník by měl být navštíven.
6-4-2006
V menu přehledy naleznete novou funkci s názvem „PUMPA DAT“.
Tato funkce byla vytvořena na základě požadavku zákazníka na možnost vytvoření výstupu informací
z programu pomocí moderního standardu SQL. Je zde možné sestavit libovolnou podmínku pro výběr
požadovaných dat. Data se zobrazí ve formuláři kde je možné si je prohlédnout a případně exportovat mimo
program pro další zpracování.
Sestavené dotazy u kterých se předpokládá opakované použití je možné uložit, pojmenovat a opakovaně
používat. Je možné čerpat i z několika předdefinovaných příkladů poskytovaných dodavatelem programu. Tato
funkce je uvolněna pouze pro ty uživatele programu kteří mají zakoupenu licenci typu pronájem.
5-4-2006
Byla aktivována nová funkce modulu obchod která umožňuje automaticky účtovat manipulační poplatek při
vracení nebo výměně zboží. Funkci lze nastavit tak aby byla přístupná ve fakturách, paragonech nebo
výdejkách. Pokud při zápisu položek do těchto dokladů zapíše obsluha záporné množství, program se dotáže
zda má automaticky účtovat tento poplatek. Nastavení naleznete ve společných parametrech, záložka různé.
4-4-2006
Nový přehled o počtu řádek vytvořených vybraným zaměstnancem (obsluhou). Přehled vybere z položek za
Vámi zvolené období všechny položky zapsané do faktur a paragonů vybraným pracovníkem. Vytiskne přehled
těchto položek a vyčíslí jaký hrubý zisk byl dosažen. Na přání lze dodat sestavu s libovolnými údaji
vycházejícími z těchto položek. Přehled naleznete v menu přehledy – obchod.
3-4-2006
V kartách zákazníka nyní naleznete novou možnost vytisknout na tiskárnu zapsané poznámky za libovolné
období.
2-4-2006
Sestava denní tržba byla upravena. Nyní obsahuje kompletní rozpis základů ,dph a zvlášť i zaokrouhlení .
1-4-2006
Byla odstraněna drobná chyba při vyúčtování zakázky fakturou. Číslo nově vznikající faktury lze nyní potvrdit i
kliknutím na tlačítko OK. Dále byl z tabulek faktur a paragonů odstraněn sloupec (údaj) "no_pohyb" pro jeho
nyní již historickou nepotřebnost.
31-3-2006
Ceník nyní exportuje i body(akce) do externího souboru. Oprava ceníku i skladu pomocí načtení hodnot z
externího souboru umožňuje přenášet body(akce). Funkce oprava skladových karet podle ceníku umožňuje i
opravu bodů(akce).
30-3-2006
Body a skupina bodů byly přidány i do ceníku. Zároveň s tím byly přidány nebo upraveny následující funkce:
Založení nové karty - automatický přenos údajů pokud je položka nalezena v ceníku. Zakládání karty pomocí F5
z ceníku. Automatický přenos údajů z ceníku do karty při automatickém i ručním zakládání karet ve funkci
automatický příjem podle Meteoru, Motoprofilu,Apm,Aci. V ceníku je nová funkce umožňující hromadné úpravy
položek v ceníku.
29-3-2006
Pokud vyúčtujete výdejku fakturou nebo paragonem, nepůjdou takto vyúčtované položky ve výdejce a
příslušném paragonu či faktuře mazat ani u nich nebude možné měnit vydané množství. Bude možné pouze
opravit cenu ale oprava se nepromítne navzájem mezi příslušnými položkami. Totéž platí pro vyúčtované
položky zakázek.
28-3-2006
Pokud jste měli program nastaven tak že při zápisu nové položky do objednávky zákazníka a vyplnění pole
"dokoupit" se množství "dokoupit" automaticky zapsalo do objednávek dodavatelů, můžete nyní stejnou
funkčnost využívat i při zápisu zboží do paragonů,faktur,výdejek,převodek,spotřeby i zakázek.
27-3-2006
Pokud jste si zobrazili pohyby zboží skladové karty a měli nastaveno že vyúčtované položky výdejek se
nevymazávají, zobrazil program jako výdej položku z výdejky. Nyní zobrazuje položku z faktury nebo paragonu.
Jako datum výdeje se zobrazuje skutečné datum kdy byla položka zadána do výdejky předtím než byla
vyúčtována.
26-3-2006

V přehledech - vyhodnocení bodové akce naleznete v tabulkách s přehledy i nově přidané pole "bodyskup"
(body-skupina). Toto pole lze s výhodou použít při sumarizaci vyhodnocení bodové akce pokud chcete sledovat
údaj typu "Kolik bodů dosáhl v akci zákazník sumárně v jednotlivých skupinách zboží (akce-skupina)"
24-3-2006
Faktury a paragony byly upraveny tak aby umožnily tisk dosažených bodů zákazníka v akci. V nastavení
společných parametrů - záložka Různé - naleznete nastavení období začátku a konce bodové akce a parametr
který zapíná či vypíná tisk dosažených bodů zákazníka na fakturách a paragonech.
23-3-2006
V servisu programu je nová funkce umožňující provést hromadný přepočet dosažených bodů v akci u všech
zákazníků v adresáři.
22-3-2006
V adresáři naleznete u každého zákazníka údaj o počtu dosažených bodů od začátku akce a údaj umožňující
upravovat počet dosažených bodů ručně. Počet dosažených bodů v akci se automaticky přepočítává při každém
vystavení,změně nebo výmazu paragonu nebo faktury.
21-3-2006
Funkce pro načtení skladových karet z externího souboru byla rozšířena o možnost načítání údajů skupina-počet
a skupina-body
20-3-2006
Funkce "Export skladu do externího ceníku" nyní exportuje i údaje body-počet a body-skupina.
19-3-2006
Hromadná změna údajů na skladových kartách byla doplněna o možnost měnit nebo nulovat body a skupinu
bodů na skladových kartách.
18-3-2006
V souvislosti s uvedením bodové akce do provozu byly upraveny a přidány tyto funkce:
Na skladové karty byly přidány údaje „body“ a „bodová skupina“.
13-3-2006
Na skladové kartě byly přesunuty údaje "regál" "minimální zásoba" "maximální zásoba" do popředí (na první
stránku). Tyto údaje jsou často sledované a uživatel programu musel často přepínat na "druhou záložku"
skladové karty což bylo nepříjemné.
10-3-2006
Prodej pomocí koše má dva nové parametry. První naleznete v nastavení společných parametrů - paragony.
Určuje zda bude možné prodávat pomocí koše bez zadání čísla zákazníka. Druhý parametr naleznete přímo na
formuláři koše a to u pole "Koupit" Pokud jej zapnete bude ukazatel umístěn přímo do tohoto pole čímž ušetříte
stisk 5 tlačítek. Na předchozí pole se pak můžete kdykoliv přesunout stiskem šipky nahoru nebo myší.
9-3-2006
Při načítání faktur Meteoru,APM,Aci a Motoprofilu se obsluze nejprve zobrazí načtené položky zboží na formuláři.
Na tento formulář byly přidány tři nové funkce - zobrazení skladové karty, Odskok na sklad, a to hlavní založení nové skladové karty pomocí F5.
8-3-2006
Program doposud při příjmu zboží kontroloval, zda obsluha do příjemky zadává pouze zboží toho dodavatele,
který je zadán v záhlaví příjemky. Tato kontrola a upozornění na případnou chybu se dá nyní vypnout v
nastavení společných parametrů - záložka příjemky.
7-3-2006
Byla odstraněna chyba programu, která znemožnila načíst položku z faktury Meteoru pokud objednací číslo
položky začínalo číslicí.
6-3-2006
Při příjmu každé položky zboží bylo dosud možné (pokud byl zapnut příslušný parametr) ihned zobrazit
skladovou kartu zboží. Zde obsluha mohla ihned kontrolovat nebo upravit například prodejní cenu zboží nebo
další údaje. Karta se ale zobrazovala neustále i když smysl má tato funkce hlavně tehdy, pokud se změnila
nákupní cena. Nyní lze nově nastavit tři varianty chování programu. Karta se bude zobrazovat vždy, pouze po
změně nákupní ceny nebo se nebude zobrazovat vůbec. Nastavení naleznete ve společných parametrechzáložka příjemky.
5-3-2006
V paragonech bylo doposud možné vyplňovat číslo pokladny ručně. Nyní lze toto číslo přednastavit na každém
počítači v síti a to v nastavení lokálních parametrů - paragony. Přednastavené číslo se pak zapisuje automaticky
do nově vznikajících paragonů. Ve formuláři paragonů přibylo tlačítko kterým lze sečíst sumu a případně
vytisknout sestavu paragonů vystavených konkrétní pokladnou za zvolené období.

4-3-2006
Vyhodnocení bodové akce bylo doplněno o další tabulku - vyhodnocení za zákazníka a sumarizované zboží.
(tabulka pro meteor). Dále byla přidána možnost vymazat z přehledů zvolené zákazníky tak aby zde
nefigurovali.
3-3-2006
Do adresáře „Util“ byly přesunuty ikony programu. Pokud zde nějakou ikonu odstraníte, nebude se zobrazovat v
programu. Ikony lze také nahradit jinými se stejným názvem. Potom se budou automaticky zobrazovat nové
ikony.
2-3-2006
Na dokladech Paragon,Faktura,Příjemka,Výdejka,Spotřeba a Převodka se nyní zobrazují jména a čísla jejich
zpracovatelů. A to pokud máte zapnut parametr podepisování dokladů.
1-3-2006
V nastavení společných parametrů - záložka paragony najdete nový parametr "Zpracovatel paragonu =
pokladník". Pokud zapnete tento parametr a máte zapnuto povinné podepisování dokladů, přednastaví se na
nově vznikajícím paragonu číslo pokladníka rovnající se číslu zpracovatele paragonu.
28-2-2006
Byla opravena drobná chyba při načítání faktur APM. APSi nyní již nezaokrouhluje ceny automaticky
přijímaného zboží na celé koruny.
27-2-2006
Přehled dluhy zákazníků - dodací listy a nezaplacené paragony v přehledech obchodu lze nyní tisknout i podle
tras.
26-2-2006

