#### V18.01 - SP01 ####

Táto zmena Vám umožňuje po aktualizácii UPDATE nasledovné:

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- upravená definícia a výpočet výkazov FIN2-04, FIN3-04, FIN404 a FIN6-04 (podrobný popis PR_Vykazy_FIN.pdf),
- upravená príprava FIN výkazov pre import do RISSAM vo formáte CSV,

EVIDENCIA OBYVATEĽOV
- opravená tlačová zostava „narodeniny v mesiaci“ – výpis adresy občana,
- znova sprístupnená možnosť úpravy tlačových zostáv – formát FMX, pre vpisovanie do tlačiva,

POKLADNIČNÝ A BANKOVÝ DENNÍK
- dodatočné načítanie údajov podľa zadanej hlavičky dokladu pri zadávaní dokladov,
- oprava zobrazenie dokladov v ručnej oprave pre príspevkové organizácie,
- pri ručnej oprave sa pri položkách funkčnej a ekonomickej klasifikácie ponúka rozpočet,
HOME BANK
- doplnená možnosť v konfigurácii nastaviť druh pokladničného denníka pre zápis bankových výpisov,
FAKTÚRY a OBJEDNÁVKY
- pridaná možnosť v konfigurácii programu nastaviť či sa kontrola duplicity prijatých faktúr ma vykonávať (A/N)
„Kontrola duplicity čísla prijatých faktúr“ ,

DANE A POPLATKY
- pri ročnej uzávierke v TKO oprava označenia predpisov ako nevytlačené a neexportované,

REGISTRATÚRA
- vytvorená nová verziu spisového obalu s hlavičkou a názvom,
- úprava pre spisy - dovolené zmeniť názov spisu, typ spisu, typ agendy a niektorých vybraných položiek, ktoré
môže opravovať spracovateľ spisu. Ostatné je možné opraviť v Správcovských funkciách,
- aktualizované nové položky, ktoré sú vyžadované DCOM-om pri Doručenej korešpondencii o položku Dátum a čas
prijatia dokumentu do schránky na ÚPSV. Z toho dôvodu bola upravená komunikácia s DCOM. Obdobne bolo
doplnené do registratúry aj položka čas prijatia dokumentu do schránky na ÚPSV.

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.

