Změny a novinky Prodejny SQL verze 3.1.8

Zvláštní režim DPH – použité zboží, cestovní služby, atd.
Pro uživatele s interním skladem i uživatele s Money S3, S4, S5 byly provedeny
úpravy v použitém zboží a zavedeny cestovní služby, aby odpovídaly legislativě
z hlediska EET a zákona o DPH. A dále co se zákona o DPH týče, byla zavedena i
umělecká díla a sběratelské předměty a starožitnosti. Do použitého zboží jsou, co
se EET týče, zařazeny i umělecká díla a sběratelské předměty a starožitnosti.

Manažer
Data – Položky zboží – záložka Ostatní: checkbox Použité zboží je nahrazen
comboboxem Zvláštní režim DPH. Do tohoto režimu patří: Použité zboží,
Umělecké dílo, Sběratelský předmět, starožitnost, Cestovní služba.
Data – Položky zboží – záložka Ostatní: nový combobox Sazba DPH pro zvláštní
režim slouží k nastavení sazby DPH zvláštního režimu.
Hromadné operace: checkbox Použité zboží je nahrazen comboboxem Zvláštní
režim DPH s hodnotami: Není, Použité zboží, Umělecké dílo, Sběratelský předmět,
starožitnost, Cestovní služba.
Hromadné operace: nový combobox Sazba DPH pro zvláštní režim slouží
k nastavení sazby DPH zvláštního režimu.
Přehledy – Doklady – záložka Přehled – Zboží: sloupec Použité zboží je nahrazen
sloupcem Zvláštní režim DPH.
Přehledy – Doklady – záložka Přehled – Zboží: nový sloupec Sazba DPH pro
zvláštní režim.
Přehledy – Doklady – záložka Zboží: sloupec Použité zboží je nahrazen sloupcem
Zvláštní režim DPH.
Přehledy – Doklady – záložka Zboží: nový sloupec Sazba DPH pro zvláštní režim.

Pokladna
Při vkládání položky do dokladu (prodejky i dodacího listu) se kontroluje, zda se
jedná o položku zvláštního režimu DPH. Pokud tomu tak je, sazba DPH prodejní
ceny se nastaví na 0 % a to i v případě, kdy byla původně nenulová.
Pokud je do dokladu vložena položka s příznakem použité zboží, automaticky se
tiskne v rámci poznámky této položky dokladu text: „zvláštní režim – použité
zboží“. Obdobné texty se automaticky tisknou i u dalších zvláštních režimů DPH.
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Poznámky
Úpravy, co se zvláštního režimu DPH týče, jsou prováděny do Money S3 verze
17.700. Informace o zvláštním režimu DPH jsou přenášeny v rámci MS3
komunikace a také komunikace DBF a to v obou směrech.
Úpravy, co se zvláštního režimu DPH týče, jsou prováděny do Money S4/S5 verze
1.8.6. Informace o zvláštním režimu DPH jsou přenášeny v rámci MS4 a MS5
komunikace v obou směrech. Z toho důvodu došlo k úpravě CI tabulek.

Poukazy a vratné zálohy (režimy EET)
Pro uživatele s interním skladem i uživatele s Money S3 byly do programu
zavedeny poukazy a vratné zálohy, aby odpovídaly legislativě z hlediska EET.
Co se Money S4/S5 týče, jsou do této verze řešeny pouze vratné zálohy.
Poukaz představuje buď „platbu určenou k následnému čerpání“, nebo „platbu,
která je následným čerpáním“.
Pozn.: EET se tyká pouze ČR, tedy tyto úpravy se netýkají SK verze.

Manažer
Data – Položky zboží – záložka Ostatní: nový combobox Režim EET. Do tohoto
režimu patří: Poukaz a Vratná záloha.
Hromadné operace: nový combobox Režim EET slouží k nastavení režimu EET
(poukazu nebo vratné záloze).
Přehledy – Doklady – záložka Přehled – Zboží: nový sloupec Režim EET.
Přehledy – Doklady – záložka Zboží: nový sloupec Režim EET.

Pokladna
K prodeji poukazu, tedy kdy se jedná o „platbu určenou k následnému čerpání“,
dochází v případě, kdy má poukaz v dokladu kladné množství a současně se
v dokladu nenachází zboží se záporným množstvím, které by nebylo poukazem.
K uplatnění poukazu při prodeji zboží, tedy kdy se jedná o „platbu, která je
následným čerpáním“, dochází v případě, kdy má poukaz v dokladu záporné
množství a současně se v dokladu nachází zboží s kladným množstvím, které by
nebylo poukazem.
K vrácení poukazu, tedy kdy se jedná o „platbu určenou k následnému čerpání“
ale se záporným množstvím, dochází v případě, kdy má poukaz v dokladu
záporné množství a současně se v dokladu se nenachází zboží s kladným
množstvím, které by nebylo poukazem.

Poznámky
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Není dovoleno „vrácení zboží zakoupeného poukazem s odevzdáním poukazu
zpět zákazníkovi“: pokud bude v dokladu poukaz, který má kladné množství a
současně se v dokladu bude nacházet zboží se záporným množstvím, které by
nebylo poukazem, nebude dovoleno takový doklad uzavřít.
Není dovoleno „přeplácet poukazem“: pokud bude v dokladu v absolutní hodnotě
součet cen poukazů se záporným množstvím větší než součet cen kladných
položek v dokladu, které nejsou současně poukazem, nebude dovoleno takový
doklad uzavřít.
Zda budou nebo nebudou poukazy vstupovat do rozpisu DPH datové zprávy pro
EET, je ovlivněno tím, zda se poukazy nachází v nulové sazbě DPH, nebo
v nenulové.
Položky dokladu v režimu EET vratná záloha nevstupují do rozpisu DPH datové
zprávy pro EET.
Při přebírání dokladu do refundace není možné převzít zboží, které bylo
v původním dokladu poukazem.
Úpravy, co se režimu EET týče, jsou prováděny do Money S3 verze 17.700.
Informace o režimu EET jsou přenášeny v rámci MS3 komunikace a také
komunikace DBF a to v obou směrech.
Poukazy nejsou do aktuální verze Money S4/S5 (1.8.6) řešeny.
Co se vratných záloh týče, do Prodejny SQL se zboží dostane s režimem EET
„Vratná záloha“ v případě, kdy bude v Money S4/S5 na kartě katalogu na záložce
Obecné v Typ položky katalogu nastaveno Obal.
Pozn.: co se režimu EET týče, nebyly CI tabulky měněny.

Tisk na 32 znaků
Nově je umožněno tisknout všechny uzávěrky, prodejky, dodací listy, vklady,
výběry a objednávky do kuchyně na 32 znakové tiskárny, neboli v počtu 32 znaků
na řádek.

Manažer
Konfigurace – komponenty – Oprava tiskárny:
- na všech čtyřech pokladních tiskárnách přidána v Šířka tisku (znaky) volba 32.
- tiskárna OKTAB – Font znaků: nová volba Font A.
Tiskárna OKTAB je nově výchoze nastavena takto: Šířka tisku (znaky): 32, Font
znaků: Font A.
Konfigurace – Formulář – Tiskový formulář: přidány nové formuláře:
- Dvouřádkový 32, název zboží 29 znaků, množství (9)
- Třířádkový 32, název zboží 29 znaků, množství, kód zboží (10)
Oba formuláře slouží k tisku prodejek na 32 znakových tiskárnách. Tyto formuláře
se použijí i při případném tisku objednávek do kuchyně.
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Konfigurace – Parametry – Dodací listy – Formulář pokl. dokladu: přidány nové
formuláře:
- Dvouřádkový 32, název zboží 29 znaků, množství (9)
- Třířádkový 32, název zboží 29 znaků, množství, kód zboží (10)
Oba formuláře slouží k tisku dodacích listů na 32 znakových tiskárnách. Tyto
formuláře se použijí i při případném tisku objednávek do kuchyně.

Ostatní
Úpravy v instalaci programu a při jeho upgradu:
Při první instalaci programu se nově nevytváří tři sklady, ale jen jeden (Sklad
hlavní).
Při druhé a další instalaci programu na daném PC není nově možné provést
„upgrade“ programu, vždy se bude jednat o „novou instalaci“ (v instalaci
programu byla zrušena „volba instalace“).
Při druhé a další instalaci programu na daném PC jsou tři checkboxy Vytvořit
ikonu na ploše, Snadné spuštění a Programové menu nově výchoze odtrženy.
Na konci instalace programu se v okně s textem „Instalace byla dokončena“ nově
zobrazuje odkaz na složku (standardně: C:\ProgramData\Cigler Software\Prodejna
SQL\Documents) s dokumenty k programu (návody, novinky, licenční podmínky).
Uživatel se do ní dostane kliknutím na text Návody, novinky, licenční podmínky.
Manažer – Parametry – Položky zboží: parametr Evidovat PLU jako 6 místné číslo
se při nových instalacích výchoze nastavuje na zatrženo.
Kumulace položek v dokladu:
Manažer:
Parametry – Pokladna: nový checkbox Kumulovat položky v dokladu
Pokladna:
Je umožněno při vstupu do mezisoučtu, při odložení dokladu jako koncept a při
vstupu do režimu rozdělení účtu kumulovat/sloučit stejné položky v dokladu.
Ke kumulaci nedochází u položek s rozdílnou lokální slevou, cenou, poznámkou,
sazbou DPH, apod.
Prodej a refundace stejného zboží probíhá vždy odděleně.
Ke kumulaci nedochází u položek s evidencí výrobních čísel.
U položek s evidencí sérií nebo exspirací ke kumulaci může dojít, ale musí mít
v dokladu zadánu totožnou sérii resp. exspiraci.
Pozn.: i nadále není umožněno rozdělovat položky v dokladu (ať už zkumulované,
tak nezkumulované) mimo režim Rozdělení účtu.
Tisk měsíční uzávěrky z Manažera:
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Manažer – Přehledy – Finanční: vytvořeny dvě záložky:
- Denní
(na tuto záložku jsou přesunuty denní uzávěrky)
- Měsíční
(je umožněno zde zobrazovat a tisknout měsíční uzávěrky tak jako
z Pokladny)
I u měsíčních uzávěrek je umožněno filtrovat uzávěrky prodejek a dodacích listů
(pomocí tlačítka Filtr).
Ve Filtr byl upraven text „Uzávěrky X“ na „Denní uzávěrky X“, protože Filtr je
společný pro denní a měsíční uzávěrky a uzávěrky X jako měsíční neexistují.
Pomocí parametru Šířka tisku (znaky) je umožněno tisknout měsíční uzávěrku v
šířkách 32/42/46/48 znaků.
Měsíční uzávěrky se zobrazují stejně jako v Pokladně vždy všechny, tj. nezávisle
na nastavení hodnoty v Období.
Možnost změny názvu položky dokladu:
Manažer:
Konfigurace – Parametry – Pokladna: nový checkbox: Umožnit změnu názvu
položky dokladu.
V Pokladně v režimu Oprava umožňuje změnit název položky dokladu zadáním
nového názvu a poklepáním na tuto položku v seznamu zboží v dokladu.
Pokladna:
Je umožněno v režimu Oprava zadat text, který po označení a následném kliknutí
na zboží v seznamu položek v dokladu nahradí původní název zboží.
Takto změněný název je možné v případně potřeby následně i zrušit, nebo zadat
na jiný.
U položky v dokladu se změněným názvem se tento název zobrazuje jinou barvou
(žlutozelenou).
Pozn.: případně zobrazované zkratky na tisknuté položce dokladu se změna
názvu netýká.
Pro všechny XML exporty do Money S3 (tj. pro cokoli nastavené v Manažer –
Nastavení – Přenosy – Export pohybů – MS3 – Způsob exportu pohybů; a platí to i
pro dodací listy): do XML se u položky zboží, u které byl změněn název, přidává
do elementu <Polozka> nový element <Nazev>, jehož obsahem je nový název
položky zboží.
Vyhledávání ve více sloupcích/polích současně:
Manažer:
Konfigurace – Prohlížeč zboží – Typ vyhledávání: byly upraveny názvy podle těch
v Pokladně a byla přidána čtvrtá volba: Vyhledat ve více sloupcích.
Pokladna:
V seznamu zboží a v seznamu zákazníků je možné v „režimu“ Vyhledat ve více
sloupcích vyhledávat ve více proměnných (PLU, Název, atd.) současně.
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Pozn.: při aktivní této nové volbě/režimu tlačítka F5 – F10 mají jinou funkci než
řazení. Tedy seřazovat záznamy v těchto seznamech v tomto režimu je možné jen
pomocí záhlaví jednotlivých sloupců.
I v „režimu“ Vyhledat ve více sloupcích je umožněno vyhledávat v jednom poli
více textových řetězců současně pomocí znaku „%“.
Zadání více platidel typu pohledávka na dokladu:
Manažer:
Data – Nepeněžní platidla – Oprava nepeněžního platidla: v Typ je nahrazen text
Pohledávka textem Pohledávka – platební karta a přidána nová hodnota
Pohledávka.
Pokladna:
Platidlo typu Pohledávka je možné do dokladu vložit vícekrát, princip je
analogický jako tomu je u Cenin.
Do dokladu je možné vložit platidlo Pohledávka – platební karta stále jen 1x.
Import z Money S4/S5: Centrála PSQL umožňuje označit nepeněžní platidlo jako:
Cenina, Pohledávka – Platební karta, Pohledávka.
Import z Money S3: Manažer – Přenosy – Import zboží – MS3 – Money S3
nastavení parametrů – Nepeněžní platidla: u platidel typu Pohledávka je
umožněno přes pravé tlačítko myši nastavit nebo zrušit příznak platební karta.
Je vizuálně odlišeno, jestli se jedná o Pohledávku – platební karta (Pk), nebo
Pohledávku (P).
Pozn.: v programu není dostupná informace na uzávěrkách, jaký je celkový
„obrat“ v platidlech typu Pohledávka – platební karta a ani v platidlech typu
Pohledávka (je to možné buď jen za oba typy současně, nebo za každé jednotlivé
platidlo zvlášť).
Úpravy v EET:
Úprava šekového přebytku: „šekový přebytek“, tj. to co zákazník stravenkami
přeplatil, tj. to co mu nebylo vráceno, tj. to o co se zvyšuje Celková částka tržby
(povinná položka datové zprávy odesílaných do EET), nevstupuje v rozpisu DPH
automaticky do položky datové zprávy Celková částka plnění osvobozených od
DPH, ostatních plnění, ale nově „poměrově“ do jednotlivých sazeb DPH použitých
v dokladu.
Úprava kreditu: upraveny výpočty celkové částky tržby, částky k čerpání a částky,
jež je čerpáním v souvislosti s nabíjením, vybíjením a čerpáním kreditu.
Pozn.: při nabíjení/vybíjení/čerpání kreditu se program chová vždy tak, jako by se
jednalo o „poukaz“, i kdyby v Manažer – Položky zboží – Oprava zboží – Ostatní –
Režim EET bylo nastaveno Není.
Nerelevantní údaje: v datové zprávě se nově neuvádí nerelevantní údaje, tedy ty,
které jsou nepovinné (dle § 19 odst. 2 ZoET) a současně mají nulovou nebo
nevyplněnou hodnotu.
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SK verze, tisk měsíční uzávěrky:
Pokladna:
Úpravy se týkají jen SK verze a jen režimu Prodej (resp. Refundace), tedy ne
Dodací list. Tedy týkají se uzávěrek, které se tisknou přes fiskální modul a týkají
se jak fiskálního modulu Varos FT4000 (přímý tisk i tiskový manažer), tak tisku
pomocí FCU.
Po zadání 0000 Uzávěrka X se zobrazí seznam měsíčních uzávěrek prodejek. Po
vybrání měsíční uzávěrky a potvrzení se vytiskne zvolená „měsíční“
(„intervalová“) uzávěrka dle nastavené komunikace s fiskálním modulem (přímá,
tiskový manažer, FCU) zahrnující období od prvního dne vybraného měsíce do
posledního dne (včetně), který daný měsíc měl. Jedná se o souhrnnou uzávěrku.
Náhled uzávěrky se v tomto případě v programu nezobrazuje.
Po zadání 0000 Uzávěrka Z se provede se tisk „intervalové“ uzávěrky od prvního
aktuálního měsíce do dnešního data (včetně) dle nastavené komunikace
s fiskálním modulem (přímá, tiskový manažer, FCU).
Ostatní:
Manažer – hlavní menu: vpravo od Stanice se nově zobrazuje Nápověda (pozn.:
v Navigátoru se nezobrazuje). V ní se zobrazuje rozbalovací menu:
- Dokumenty
(po kliknutí na ně se otevře složka s dokumenty
k programu)
- Licenční manažer (po kliknutí na něj se spustí Licenční manažer)
- O programu
(po kliknutí se zobrazí okno s např. číslem verze
programu)
V horní a dolní liště Pokladny byl upraven „copyright“.
Manažer – Parametry – Prodej: nový parametr: Název na prodejkách.
Je umožněno zde nastavovat název dokladu zobrazovaný na vytisknutých
prodejkách. Název je jednořádkový a může být délky až 32 znaků. Je společný pro
pokladní a kancelářské účtenky.
Pozn.: předpokládá, že uživatel si název dokladu nastaví „jednou“ a nebude jej
měnit.
Parametr se nezobrazuje v SK verzi.
MS3 import: nově není dovoleno při nenalezení sazeb DPH nebo verze programu
Money S3 provést import do PSQL.
(pozn.: úprava se vyskytuje již v některých z buildů verze 3.1.7)
Manažer – Parametry – e-tržby (EET): nový parametr (checkbox): Tisk malé
účtenky.
Tento parametr umožňuje po vytvoření prodejky podléhající EET vytisknout
„minimalistickou“ účtenku splňující zákon o EET na danou pokladní tiskárnu. Je
vhodné mít v tomto případě Typ tisku prodejek nastaven na Odložený nebo
Rozšířený odložený.
(pozn.: úprava se vyskytuje již v buildu 317.26047)
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SK verze, Manažer – Komponenty – Varos FT4000: nový parametr Timeout po
selhání.
Nově se program automaticky pokouší při „selhání“ po nastavené prodlevě znovu
(ale jen 1x) vytvořit ve fiskálním modulu doklad.
Dále jsou v programu timeouty (200 milisekund; nenastavitelné), ke kterým
dochází při vytváření dokladu ve fiskálním modulu Varos FT4000 po tisku hlavičky
dokladu a po tisku položek dokladu.
Při refundaci dokladu se název položky převzaté z původního dokladu převezme
nově vždy z tohoto dokladu.
MS3 export:
nově se u souhrnné prodejky (a vratky a prodejky) položky seskupují jen ty, které
mají i stejný název a dále se neseskupují s těmi, u kterých nebyl název při
vytváření dokladu změněn.
Pozn.: toto neplatí pro DBF export (OZBOZI).
Pokladna: v Seznam zboží je nově umožněno vyhledávat pomocí pole/proměnné
Cena.
Pozn.: na klávese/tlačítku F10 se Cena objeví poté, co se v Manažer – Konfigurace
– Prohlížeč zboží – Nastavení sloupců prohlížeče odtrhne jeden z checkboxů: PLU,
Čárový kód, Zkratka, Katalog, Kód.
V Pokladně ve všech seznamech je umožněno vyhledávat v jednom poli více
textových řetězců současně a to pomocí znaku „%“.
Pozn.: toto není funkční pro „režim“ Vyhledat první ve sloupci.
Pozn.: uživatel nemusí znát pořadí vyhledávaných údajů (na rozdíl od vyhledávání
např. v Money S4/S5).
MS3 export:
analogicky, jako byl do verze 3.1.6 rozšířen XML export pro Jednotlivé prodejky a
Doklady jednotlivě v „hlavičce dokladu“ o jednotlivé sazby DPH, bylo toto
provedeno pro Souhrnné prodejky a pro export dodacích listů.
MS3 export, Vratka a prodejka:
nově je zrušeno posílání platidel (byly zde vlastně nadbytečně, protože jejich
výše nedosahuje hodnoty kladných položek z účtu, tj. v reportu XML importu
bývají kvůli nim varovné chyby).
Pokladna: upraven text: Všechny položky v účtu byly převedeny do daňové sazby
21,00% (např.) na Položky v účtu byly převedeny do daňové sazby 21,00%.
Pozn.: zaprvé zkrácen, aby se vešel i na malý displej, zadruhé: k převodu nemusí
dojít, pokud je zboží ve zvláštním režimu pro DPH (použité zboží, cestovní služba,
atd.), ale taková situace nastane zřídka a není tak o tom jinde než v logu
programu zmínka.
Dle textu dodaného týmem S5 byla přidána nápověda do Manažer – Přenosy –
Export pohybů – MS4/MS5 – Exportovat podrobné údaje o EET: Zrušením této
volby umožníte import dokladů do Money bez účtenky EET a tam jej bude možno
opět zaevidovat, a to i v případě, že byl již zaevidován v Prodejně SQL.
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V seznamech v Pokladně i Manažeru
vzestupného/sestupného řazení.

byl

přidán

symbol

pro

znázornění

SK verze, Manažer – Parametry – Uzávěrky a platidla – Podrobný rozpis platidel:
byla zrušena v nápovědě v SK verzi původně zobrazovaná poslední věta:
Tento parameter nemá význam pre prodajky vytlačené pomocou fiškálneho
modulu
Vyřešeno WI 46188: PSQL - Manažer - Parametry - Uzávěrky a platidla - Výběr
zboží: u zákazníka se hlásí při konfiguraci chyby.
Pozn.: projevovalo se na SQL serveru 2008 R2 (případně starším).
Pokladna: nově je možné do dokladu přidat výrobní sérii nebo exspiraci, která se
již u stejné skladové zásoby v daném dokladu nachází.
Pokladna: v režimu Oprava není nově možné „poklepáním“ myší do prostoru
seznamu položek v dokladu zobrazovat/skrývat „rámeček“ pro zobrazení obrázků
zboží v dokladu.
Opravuje: pokud byla položce v dokladu změněna sazba DPH, vstoupilo se do
mezisoučtu a opět z něj odešlo, položce se nastavila původní sazba DPH.
Opravuje: bonusová sleva se nekorektně zaznamenala u DBF komunikace a u
MS3 komunikace u souhrnných prodejek. Byla provedena úprava taková, aby se
položky s aplikovanou bonusovou slevou nekumulovaly a aby cena byla po této
slevě (tj. analogicky jako tomu je např. u globální slevy).
Opravuje: po vystornování poslední položky v dokladu stále zůstávala v textovém
náhledu účtenky.
Pokladna: nově se provádí "zalamování řádků" u poznámek položky dokladu:
ručně vložená poznámka a poznámka přenesená ze zásoby se nově zalamují při
tisku na pokladní tiskárny (resp. při vytváření jejich "textového náhledu“).
Proveden task 44917: PSQL - po vyhľadaní v stĺpci C a prekliknutí sa do stĺpca A
sa kurzor prehodí na prvú položku.
Úpravy se týkají všech seznamů v Pokladně i Manažeru.
OZBOZI: do verze 3.1.7 se ve FLAGS na třetí pozici ukládala pomlčka („-“), od této
verze se ukládá „X“. Čtvrtá pozice je nově vyhrazena zvláštnímu režimu DPH.
Pátá pak poukazům. Šestá – desátá jsou i nadále pomlčky („-“).
SK verze, Pokladna: program nově zobrazuje poznámky položky dokladu i na
účtenkách vytisknutých/vytvořených pomocí FCU.
Manažer – Parametry – Kredit – Karta zboží pro kredit – aby mohla být položka
zboží označena za kredit, musí být navíc splněno:
- na záložce Ostatní v Oprava zboží musí být ve Zvláštní režim DPH nastaveno
Není
- na záložce Ostatní v Oprava zboží musí být v Režim EET nastaveno Není nebo
Poukaz
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Dále u Karta zboží pro kredit byla upravena nápověda na: Zboží musí být typu
služba, mít zatržen příznak Nepodléhat slevě dokladu, mít počet desetinných
míst odpovídající zaokrouhlení ceny položky zboží, ve Zvláštní režim DPH mít
nastaveno Není a v Režim EET mít nastaveno Není nebo Poukaz
Vyřešeno WI 45470: PSQL - SK - FCU - Pokladna: pokud se vytváří prodejka v
režimu prodej a hodnota dokladu je záporná, vytisknutá nepeněžní platidla mají
kladnou hodnotu
Opravuje: Manažer – Seznamy – Nepeněžní platidla: po kliknutí na klávesu Esc se
mohla zobrazit „nadbytečná“ platidla.
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