Evidencia bytov V20.01 - SP04
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:
EVIDENCIA BYTOV (BH aj BD)
- Upravená zmenu predpisu o % - doplnená možnosť aj pre dan z nehnuteľnosti.
- Do prevodných príkazov doplnená nová tlačová zostava so stránkovaním
_HPRIKZOZ_DOM_FF.gmx

podľa

bytových

domov:

EVIDENCIA MERAČOV
- Upravený import od externých dodávateľov merania – modul SYMOHONIC (dodávateľ meradla napr. ISTA) – okrem
Studenej vody a ÚK bol doplnený import aj pre meradla teplej vody.
- Upravený výpočet spotreby v meračoch, ak je KS = 0 a súčasne je zadané dopočítané, tak v danom prípade sa
spotreba rovná dopočítané. Takýto prípad by mohol nastať pri zaseknutom meradle, ak nezadáte KS zaseknutého
meradla, preto je táto úprava. V praxi doporučujem aj v danom prípade stále zadávať aj zaseknutý KS meradla pre
neskoršie dokazovanie výpočtu hodnoty dopočítaného stavu.
- Upravená maska pre ZF SVODA – OMSV sa zarovnáva napravo – rovnako ako v evidencii bytov.
- Upravená tlačová zostava ME308.GMX – v stĺpci Množstvo sa nerobí súčet, nakoľko v tomto stĺpci môžu byť rôzne
MJ, a súčet je potom zmätočný.
VYÚČTOVANIE
- Drobné úpravy v niektorých výberových podmienkách a preklepy v niektorých tlačovkách
- Vylepšená Tvorba nového predpisu, kde boli ošetrené aj niektoré špecifické prípady, napr. ak pre teplú vodu nebola
žiadna spotreba z vyúčtovania, tak sa príznak nastaví na „B“ – doteraz to bola na „A“, čo v niektorých prípadoch
nebolo správne ošetrené.
- Upravená voľba „Rodinné prevody“, kde sa zmenil príznak z „R“ na „P“ po vykonaní prevodov a zvýrazní sa to
tmavozelenou farbou u všetkých rodinných príslušníkov rodinného prevodu.
- Aktualizovaný popis v maskách pre editovanie.

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.

