Evidencia bytov V20.01 - SP02
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

EVIDENCIA BYTOV
- opravená modifikácia evidencie bytov
EVIDENCIA FONDU OPRÁV
- Vytvorené nové tlačové zostavy:
- v časti Voliteľná tlačovka – FO402 – Rekapitulácia podľa Druhu položky ,
- časti Spracovanie podľa druhu FO - rekapitulácia Tvorby a čerpania FO FO403
MERAČE
- upravená tlačová zostava pre tlač zberných FA za el. energiu a export súboru pre vyúčtovanie.
- Do voľby ZF ELEKTRO - Nahrávanie údajov bola doplnená možnosť hromadného nasadenie čísla FA.
- Prepracovaná uzávierka za 12. mesiac. Ak je v konfigurácii nastavený príznak „ Aktualizovať údaje pre 13. mesiac
údajmi z celého roka“, vtedy program spočíta spotreby za 12 mesiacov bez ohľadu, či náhodou nebol menený merač,
teda spotreba sa nepočíta ako rozdiel KS – PS, ale sa spočítajú spotreby v jednotlivých mesiacoch. Potom stačí zadať
koncoročnú JC a náklad sa vypočíta. V 13. mesiaci sa teda neuplatňuje výpočet: spotreba = KS – PS.
- Upravená tlačová zostava ME301 – upravený počet riadkov tlače na 1 stranu, kedy na niektorých typoch tlačiarni bol
orezaný spodný riadok.
- Do voľby ZF TEPLO boli doplnené 3 nové tlačové zostavy – rekapitulácia podľa spotreby pre ÚK, TÚV a SÚV. Sú to
zostavy ME306, ME308 a ME310.
- Upravený export ZF teplo pre SUV pre vyúčtovanie. Doplnený nový príznak pre Domovú stanicu „X“: Ak je príznak
nastavený na "X", predpokladáme, že sa jedná LEN o evidenciu spotreby SÚV bez vplyvu na Studenú vodu. Z toho
dôvodu bol upravený aj popis ku klávesu F1 vo všetkých súboroch.
VYÚČTOVANIE
- Upravená príprava podkladov pre tlač konečného vyúčtovania s meračmi. Ak v danom byte sa nachádza viac
vodomerov na SVODU alebo na SÚV, pri príprave podkladov sa nemusia preniesť čísla jednotlivých vodomerov
(samozrejme to záleží od obsluhy, ktorú metódu si zvoli) sme upravili generovanie prílohy spotreby tak, že sa testuje
okrem zadania čísla vodomeru aj spotreba. Tým zabezpečíme, že sa správne zobrazia aj spotreby vodomerov bez
zadaného čísla vodomeru.
- Rozšírená voľba pre Tlač prílohy ku konečnému vyúčtovaniu a to len samostatne pre studenú vodu. Teda pribudla
príprava len pre studenú vodu a k tomu pribudli 2 nové tlačové zostavy VY618_SV – teda LEN pre studenú vodu s
prílohou s vodomermi a zostava VY618_SV_BV bez tlače prílohy vodomerov.
V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našej internetovej stránke: www.ifosoft.sk.
Ak by ste sa dostali k novým poznatkom Vy, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu e-mailovú adresu
ifosoft@ifosoft.sk.
Vaše nejasnosti a otázky týkajúce sa softvéru volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo pošlite email na vyššie uvedenú adresu.

