Evidencia bytov V20.01 - SP03
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

EVIDENCIA BYTOV
- opravený help ku položke Individuálne kúrenie
MERAČE
- V ZF TEPLO bola doplnená nová tlačová zostav pre ÚK – export pre vyúčtovanie VY511, kde sú uvedené aj % ZZ a
SZ. Zároveň % bolo doplnené aj do výberovej podmienky.
- Doplnená nová voľba do ZF TEPLO – Dodatočné vytvorenie 13. mesiaca. Slúži na dodatočné vytvorenie 13. mesiaca,
ak som nemal nastavené v konfigurácii programu príznak „Aktualizovať údaje ZF TEPLO pre 13. mesiac údajmi z
celého roka“. Voľba umožní zo zadaných ZF TEPLO vytvoriť 13. mesiac ZF TEPLO. Prípadné korekcie je možné
vykonať Opravou údajov ZF.
VYÚČTOVANIE
- V ZF TEPLO bola doplnená nová tlačová zostav pre ÚK – export pre vyúčtovanie VY511, kde sú uvedené aj % ZZ a
SZ. Zároveň % bolo doplnené aj do výberovej podmienky.
- Do výpis/tlač bola doplnená nová zostava pre odpočet stavov meradla ME100_2R – s miestom na podpis vo výške 2
riadkov.
- Vylepšená príprava podkladov pre nový predpis pre TÚV. Pri kumulácii sa prenesie skutočne nameraná hodnota na
vodomeroch do stĺpca m3 a navýšenie spotreby o koeficient sa prenesú do stĺpca dopočítané. Malo by to sprehľadniť
skutočnú spotrebu a množstvo dopočítané m3 podľa koeficientu. Úprava platí jednak pre SVODU ale aj pre TVODU.
- Ak pri príprave nového predpisu je kód energie (E03=TÚV, E02=TVODA) je prázdny (nezadaný kód),
predpokladáme teda, že byt neodoberá teplo na TÚV a súčasne ak bol starý predpis = 0 (teda neplatí preddavky na
teplú vodu), potom nemá zmysel mať nasadené minimálnu spotrebu ani iné prepočítané spotreby, preto ich program
automaticky vynuluje napriek tomu, že sme hromadne nasadili napr. minimálnu spotrebu.
IMPORT z VVS
- Aktualizovaný import xml, ošetrené hlavne prípady, ak dochádza aj k výmene vodomeru v danom období.

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.

