Evidencia bytov V21.01 - SP02
Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

BD / BH
- Upravená tlačovka BY001M* - pre výpis / tlač z MU*.DBF a ďalšie drobnosti.
MERAČE
- Upravené ZF SVODA pri aktualizácii od externých dodávateľov (VVS/PVS) bol aktualizovaný stĺpec „Dopočítané“, čím
je možné importovať položku „Stočné merané (vodomer) – zníženie“. Keďže sa jedná o import novej položky (vo VVS
to doteraz nebolo definované), bola upravená aj štruktúra o stĺpec „DS - Dopočítané vo FA jednotke“. Tento stĺpec sa
potom následne aktualizuje aj pri importe do ZF SVODA do stĺpca „Dopočítané“.
- Upravený export pre vyúčtovanie ZF SVODA o stĺpec „RR“ rok vyúčtovania a „Z_SVM3“ Združená SVODA Celkom v
m3, teda súčet SV za rovnaké OMTV. Z toho dôvodu bola upravená aj maska pre editovanie.
- Na základe informácie „RR“ ponúkame len ZF za daný rok. Tento údaj bol doplnený aj do masky aj do tlačoviek
VY021 a VY022.
- Vytvorená nová voľba pre výpočet Združenej spotreby.
- Import údajov zo Symphonic a Apator – názov vstupného súboru môže obsahovať aj medzery.
VYÚČTOVANIE
- Upravená maska pre číselník ZF SVODA o nové stĺpce RR (rok vyúčtovania) a Z_SVM3 (Združená spotreba SVODA).
Súčasne vytvorený nový príznak „Z“ pre „Domová kotolňa“.
- Upravené rozpočítavanie nákladov na studenú vodu v závislosti od príznaku domovej kotolne „Z“. Ak je príznak „Z“
nastavený, vtedy sa predpokladá, že sa využije Združená spotreby SVODY. V danom prípade sa potom vypočíta pri
exporte pre vyúčtovanie Združená spotreba, t. j. spotreba studenej vody za rovnaké OM TV. Od nej sa potom
odpočíta spotreba SUV a tým dostanem „čistú“ spotrebu SVODA a túto potom rozpočítame na rovnaké OMTV.
CHASTIA
- Upravená konfigurácia programu o kód dodávateľa tepla. V súčasnosti sú podporované 2 kódy: EMK – Emkobel SNV
a SLU – Službyt SK.
VVS
- Upravený import z VVS z xml – doplnený import položky „Stočné merané (vodomer) – zníženie“. Keďže sa jedná o
import novej položky (doteraz to nebolo definované), bola upravená aj štruktúra o stĺpec „DS - Dopočítané vo FA
jednotke“. Tento stĺpec sa potom následne aktualizuje aj pri importe do modulu merače.
Upozornenie: pre ME a VY. Ak ste už vytvorili exportné súbory pre SVODU a Zrážkovú vodu a chcete využiť tieto
vlastnosti, je potrebné nanovo vykonať export údajov a prípadne spustiť voľby Výpočet Združenej spotreby.
V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle: 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.

