#### V18.01 - SP02 ####

Táto zmena Vám umožňuje po aktualizácií UPDATE nasledovné:

HLAVNÉ ČÍSELNÍKY
- Do číselníka partnerov sme znova doplnili BIC/SWIFT kód, nakoľko ho niektoré banky stále vyžadujú, hoci
povinnosť zadávať BIC/SWIFT kód skončila 01.02.2016. V tejto súvislosti do špeciálnych funkcií bola doplnená nová
voľba, ktorá umožňuje preniesť BIC/SWIFT kód z číselníka partnerov verzie 17.01. Pre Slovenské banky BIC/SWIFT
kód sa automaticky vypočítava zo zadaného IBAN.
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
- v likvidačných listoch pre došlé faktúry tlač čísla faktúry - FAKTC2
- možnosť povoliť/zakázať kontrolu duplicity došlých faktúr
HOME BANKING
- Úprava exportu SEPA xml - ak sa zmenil USER oproti pripravenému exportnému súboru z miezd - preferuje
sa stále USER zadaný v HB. Týka sa to hlavne miezd, kde USER by mal byť rovnaký aký bol odoslaný do ZP resp. SP
(IBAN). V súvislosti s úpravou Hlavných číselníkov, BIC/SWIFT kód sa prenesie z číselníka partnerov. Pre Slovenské
banky BIC/SWIFT kód sa automaticky vypočítava zo zadaného IBAN.
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- úprava pri prenose do PD - úhrada záväzku sa sadzba DPH nuluje ak na FA je DPH=0 - Prenesená daňová
povinnosť.
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- Upravený výpočet daňového priznania – položka PSID už pre rok 2017 nie je definovaná.
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO
- upravene DL - doplnená pečiatka
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO – priemerné ceny
oprava FA+DL
- vyhodený text: Alkohol%
- doplnenie tlač riadkov TEXT1 a TEXT2 do FA
DPH
- úprava definície výkazu DPH pre opravnú faktúru do EÚ
- úprava pre Dodatočný KV DPH - zmena názvu formulára pre eDane

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našej internetovej stránke: www.ifosoft.sk .
Podobne očakávam aj od Vás, pokiaľ by ste získali nejaké novšie informácie, ktoré by nám všetkým pomohli, stačí ak
nám to zašlete na našu adresu ifosoft@ifosoft.sk.
V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na známe telefónne čísla: 051-7710543, 7710497 alebo mail na
vyššie uvedené adresy.

