Tangram v. 22.02

13.05.2022

Všeobecné
•

drobné opravy na základe požiadaviek zákazníkov

•

nové databázové tabuľky pre modul Cenové ponuky

•

v Adresári firiem už nie je možné zadať znak „bodka“ do položky Kód firmy

•

v Protokole vykonaných operácii sa zaznamenáva aj prihlásenie používateľa do programu. Pribudla nová tabuľka
Appusers.

Majetok
•

bola rozšírená konfigurácia číslovania kariet majetku - pridaná možnosť doplniť rok (99) na začiatok čísla karty.
Berie sa vždy rok zo systémového dátumu, lebo pri vkladaní karty ešte nepoznáme dátum zaradenia.

Účtovníctvo
•

pribudla nová tlačová zostava 527 Náklady a výnosy po strediskách - obsahuje sumarizované dáta za mesiac a
od začiatku roka, medzisúčty za Analytický účet, Syntetika, Trieda, Stredisko. Každé stredisko na novej strane.

Objednávky prijaté
•

sprístupnená položka % DPH vo formulári riadka objednávky umožňuje zadať cenu tovaru manuálne

•

položka Termín objednávky sa musí zadať, v novej objednávke sa automaticky predplní podľa dátumu
objednávky

Objednávky prijaté -Cenové ponuky
•

kompletne prepracované Cenové ponuky. Presunuté do samostatných tabuliek OBCPH a OBCPE. Doplnená
obojsmerná väzba medzi cenovou ponukou a prijatou objednávkou. Doplnené vyhodnotenie plnenia ponúk voči
objednávkam v %.

Sklad
•

pribudla nová tlačová zostava 156 Obrátkovosť zásob – dispozičný stav - do stĺpca Predaj sa pripočítajú aj
rezervované objednávky z otvoreného obdobia

PC kasa
•

v konfigurácii programu bola pridaná možnosť zapnúť zaokrúhľovanie sumy na účtenke pri hotovostnej platbe na
5 centov pre SK. Pre správne fungovanie je potrebná verzia ovládačov CHDÚ Portos minimálne 5.22.

•

vzhľadom na plánované ukončenie evidencie E-tržieb v ČR bol do konfigurácie pridaný softvérový fiškálny modul
„Hotovosť ČR“

Tangram v. 22.01

15.03.2022

Všeobecné
•

verzia pre rok 2022 vyžaduje aktualizovanú licenciu

•

zmena generovania tlačových zostáv – v adresári s programom pribudol nový podadresár EKO \ReportFonts.
Bez tohto adresára nie je možné vytvoriť tlačovú zostavu, zobrazí sa chyba „...Exception: Font Base Arial is not
available to the JVM...“.

•

číselník Účtový rozvrh - opravená chyba pri zadávaní príznaku IFRS (SQL chyba "Záznam bol medzičasom
zmenený")

•

nová funkcia na kontrolu bankových účtov podľa údajov z Finančnej správy SR

Faktúry prijaté
•

rozšírená konverzia o prepočet stĺpca SUBDBUCT (základ DPH prepočítaný účtovným kurzom) sa prepína podľa
konfigurácie, pre EUR sa delí kurzom, pre CZK sa násobí kurzom. Táto operácia je súčasťou konverzia
(finalizácia) a spúšťa sa aj pri "oprave" schémy. Prepočítajú sa len hodnoty, ktoré ešte neboli nikdy vypočítané.

•

pri vkladaní zálohy cez INS sa predplní variabilný symbol zálohy z hlavičky faktúry (môže sa prepísať)

Faktúry vydané
•

nový externý program na import faktúr z online systémov SuperFaktúra a FaktúraOnline

•

pribudla možnosť určiť, do ktorého priznania OSS má byť zahrnutá opravná faktúra (dobropis/ťarchopis)

•

vo funkcii na kopírovanie faktúry bolo doplnené vymazanie údajov Schválená, Pôvodná, EDI, Odoslaný e-mail a
Dátum úhrady

DPH
•

pribudlo priznanie OSS

•

opravený výpočet ročného zúčtovania v 12.mesiaci - bolo otočené znamienko pre R28 a R29

•

nová ikona v toolbare pre OSS (predchádzajúca bola zhodná s kontrolným výkazom)

•

opravený výpočet koeficientu, chybne sa filtrovali riadky do koeficientu

•

kontrolný výkaz SK - koeficient DPH sa berie vždy "priebežný", doteraz sa v poslednom mesiaci bral ročný
koeficient z príslušného DPH priznania

Financie
•

prehliadač Stavy účtov filtruje neaktívne účty, ktorých platnosť skončila pred začiatkom zobrazeného obdobia.
Filtrovanie sa zapína/vypína pomocou výberovej podmienky F5. Pribudlo farbenie riadkov s neaktívnymi účtami
na modro.

•

do tlačovej zostavy 322 Stavy pokladní a účtov bolo doplnené filtrovanie neaktívnych účtov

Saldokonto
•

v tlačovej zostave 505 Saldo podľa splatnosti bol opravený referenčný dátum pre výpočet intervalov ak bolo saldo
prepočítané k staršiemu dátumu

•

do tlačovej zostavy 503 Saldokonto podrobne boli pridané informácie o adrese, registrácii, IČO a IČDPH
používateľa programu

Účtovníctvo
•

pridané nové menu Inventarizácia, zatiaľ obsahuje tlač 481 Inventárny súpis účtov

•

výpočet kurzových rozdielov (saldo) – bol doplnený filter pre účet, aby bolo možné vypočítavať po jednotlivých
účtoch
ručné pridanie riadka do účtovného dokladu prednastaví Popis podľa popisu z hlavičky, doteraz bol prázdny

•

Majetok
•

bola doplnená definícia rozdelenia odpisov na strediská, upravené tlačové zostavy pre Kontrolu rozúčtovania
(rozšírené polia pre Stredisko)

Objednávky prijaté
•

bol zmenený prepočet predajnej ceny po zmene kódu tovaru v riadku objednávky. Doteraz sa vyhodila otázka
"Prepísať cenu ?", a ak používateľ zadal "Nie“, zostala cena z predošlého tovaru. Teraz sa v režime INSERT a

•

•

COPY vždy prepisuje cena, bez otázky. V režime EDIT sa vyhodí otázka, ale aj keď používateľ zvolí "Nie", tak
cenníková cena sa prepíše. Ostatné (zľava, zľavnená cena, …) sa prepíšu len keď zvolí "prepísať".
vo formulári objednávky pribudla nová funkcia na pridanie viazaných obalov k zadaným tovarom. Spúšťa sa cez
ikonu "wizard". Obaly sa pridajú, len ak v objednávke ešte nie sú. Ak už v objednávke sú ale nesúhlasí množstvo,
tak sa množstvo opraví podľa počtu tovarov. Záporné riadky (vrátené obaly) zostávajú bez zmeny. Iné obaly,
ktoré nie sú viazanými obalmi k tovarom v objednávke (napríklad prepravky) sa nemenia.
storno objednávok alebo riadkov objednávky vynuluje aj stĺpec "Vyskladnené cez Terminál"

•

funkcia na vytvorenie DL z objednávky - opravená chyba pre zaškrtnutý parameter "Po prenose označiť za
Vybavenú"

•

pre cenové ponuky bola pridaná funkcia na import riadkov zo súboru

•

pridaný nový skript na import riadkov zo súboru, ktorý importuje aj predajnú cenu
(OBP_IMPORT_CSV_price.groovy)

•

úprava výpočtu zostatku v riadku objednávky pre záporne objednané množstvo

•

upravené párovanie objednávok - oprava stavu keď bolo predané viac ako objednané, hodnota "Zostatok" bola
záporná a objednávka zostala "čiastočne vybavená". Zmenený výpočet zostatku, aby nikdy nebol záporný. Ak sa
predá viac ako bolo objednané, zostatok bude 0.

•

pre Cenové ponuky bola pridaná funkcia Prezeranie riadkov cenových ponúk

•

boli pridané ikony pre cenové ponuky do toolbaru - Nová CP, Prezeranie CP, Prezeranie riadkov CP

•

oprava chyby vo funkcii Generovanie DL z objednávky - neprenášala sa informácia o sade do riadkov DL

Sklad
•

opravený formulár pre funkciu Predaj - nezobrazovala sa marža v riadku rozpracovaného dokladu

•

po načítaní prijatej objednávky do predaja sa po ukončení predaja a vystavení DL v objednávke vynuluje stĺpec
"Vyskladnené cez Terminál"

•

pri RS príjme bola doplnená možnosť počítať jednotkovú cenu z celkovej sumy v uloženom riadku (napr. po
importe)

•

opravené usporiadanie riadkov podľa hlavičky stĺpca v prehliadači RS – Prezeranie stavu zásob

•

oprava chyby v univerzálnom doklade - nekontrolovali sa polia množstvo prijaté/vydané podľa kategórie dokladu

•

funkcie Storno dokladu a Vratka tovaru zrušia väzby na prijatú objednávku, vydanú objednávku a externý doklad,
aby storno doklad nezmenil vybavenú objednávku

•

v okne na výber tovaru z cenníka (link) bolo doplnené zobrazenie druhej MJ do stĺpca Balenie

•

upravené šablóny 173 Cenové štítky – tlači sa aj cena za vratný obal, nepripočítava sa k cene tovaru

•

zoznam vybraných tovarov pre tlač 173 Cenové štítky- v tabuľke sa zobrazoval stĺpec XX, ktorý mal byť skrytý

•

prepracovaná tlač RS paletových štítkov

•

z formulára RS štítkov bolo zrušené Miesto a bolo pridané generovanie SSCC kódov. Vytvorený vzorový štítok
rozmeru A6 s datamatrix kódom a oddeleným SSCC kódom podľa normy GS1

•

zmena v tlačovej šablóne pre 173 Cenové štítky – v položke Výrobca sa namiesto celej adresy tlačí len názov
firmy

•

v tlačových zostavách 131, 132 a 133 bola pridaná rekapitulácia podľa položky Špedícia

•

opravená tlačová zostava 528 Rekapitulácia tržby- bol chybne vypočítaný základ DPH pre CZ hotovostné faktúry

•

do tlačových zostáva 131, 132 a 133 bolo pridané nové rekapitulačné kritérium "Výrobca tovaru"

PC kasa
•

načítanie kupónov za vrátené obaly z automatov značiek
TOMRA - samostatné kupóny alebo kombinovaný kupón za sklo + PET/CAN
RVM – len kombinovaný kupón

•

načítanie kupónov za vrátené PET/CAN obaly z terminálov od Správcu obalov

Vratné obaly
• externý program na generovanie súborov a tlač výkazov pre Správcu obalov

•

výkaz pre výrobcov a dovozcov aj výkaz o vyplatených zálohoch

•

funkcia na naskladnenie sklenených vratných obalov, vykúpených cez automaty

Tangram v. 21.05

7.12.2021

Všeobecné
•

v menu Systém – Konfigurácia – Konfigurácia programu pribudla možnosť konfigurácie pripojenia na Tangram
API server. Slúži pre špeciálne zákaznícke riešenia cez Tangram REST API. Zatiaľ je použitá len v číselníku
FIRMY v zákazníckej funkcii Register Amber Road.

•

boli rozšírené položky Stredisko, Zákazka a Kalkulačná položka na 12 znakov. Zmena rozmeru vo všetkých
tabuľkách databázy.

Číselníky
•

opravená chyba pri uložení záznamu v menu Číselníky - Adresa používateľa programu, ak bola nastavená Malá
účtovná jednotka

Financie
•

opravená chyba pri ukladaní riadka prevodného príkazu do zahraničia kvôli rozmeru položky Poplatok

•

v menu Systém – Konfigurácia – Konfigurácia programu na karte Ekonomika v oddieli Financie pribudla voľba
Prepísať sumu pri výbere zo saldokonta. Doteraz sa suma preniesla len keď bol riadok prázdny. Ak zapnete túto
voľbu, suma sa prenesie vždy.

Faktúry prijaté
•

pripojenie príjemky k faktúre VŽDY prepíše vo faktúre položky Popis (vezme popis z prvej príjemky) a Prílohy (ak
je jedna príjemka, vloží druh a číslo príjemky, ak je viac, vloží počet príjemok)

Objednávky vydané
•

pri výbere riadkov objednávok bola doplnená možnosť usporiadať podľa názvu tovaru

Sklad
•

upravená funkcia Odpis predaného tovaru – bol doplnený rozpad výrobkov v dodacích listoch (vytvorených v API)

•

opravená chyba vo funkcii "Odpis predaného tovaru" - potvrdenie DL vytvorených na kase. Ak nebol v číselníku
skladov zadaný "Druh DL pre odpis z kasy", tak sa potvrdili všetky doklady pre príslušný sklad.

•

upravené generovanie súboru pre špedíciu PaletExpress

•

upravená funkcia na vystavenie zberných faktúr zo zoznamu Skladové doklady - teraz kontroluje Pobočky v
dodacích listoch podľa príznaku "Zberné faktúry podľa pobočiek", ktorý je zadaný na karte firmy v adresári firiem.
Ak sa vypne, tak sa pobočky nekontrolujú a vo faktúre bude položka Pobočka prázdna. Ak sa zapne, musia byť
všetky označené dodacie listy z rovnakej pobočky a Pobočka vo faktúre sa nastaví podla DL.

•

rozšírené možnosti tlače 110 Štítky RS - doplnené premenné z hlavičky a riadka skladového dokladu (dátum,
delivery adresa, stredisko, atď)

•

pri tlači RS štítkov k dodaciemu listu ak neexistuje rozpis šarží, ponúkne tlač podľa bez rozpisu RS údajov

Výrobné kalkulácie
•

prepracovaná tlačová zostava 723 Opis noriem - pribudla nová položka Zloženie. Bola vytvorená nová tlačová
šablóna, kde každá norma začína na novej strane a pod rozpisom riadkov sú Poznámka a Zloženie z cenníka
tovarov. Dlhé názvy položiek normy sa už neskracujú, ale zalomia sa do ďalšieho riadka.

Výrobné čísla
•

úplne prepracovaný modul Výrobné čísla

•

v aplikácii Tangram Collector pribudla možnosť snímať výrobné čísla

•

nová tlačová zostava 805 Súpis výrobných čísel k príjemke

Tangram v.21.04

30.09.2021

Číselníky
•

v adresári firiem zmenené zobrazovanie firmy s pobočkami – najprv sa zobrazí firma (centrála) a až potom
pobočky

Financie
•

upravený import SEPA výpisov - úvodné nuly z VS sa orezávajú

Majetok
•

servisné zásahy – položka Poznámka bola rozšírená zo 60 -> 2000 znakov

Objednávky vydané
•

opravené doplnenie nákupnej ceny pri generovaní vydanej objednávky, nebola vyplnená cena pred zľavou

Objednávky prijaté
•
•

oprava vo funkcii na stornovanie riadka objednávky - nezrušilo rezerváciu a zle sa zobrazilo % rezervácie
oprava vo funkcii na vystavenie DL z objednávky - nenastavil sa príznak "Vybavená" v hlavičke objednávky

•

prepracovaný príznak "Riadok stornovaný" v tabuľke OBPR (riadky):

•

doteraz hodnota not-null v stĺpci VYBR znamenala, že nedodané množstvo v riadku je stornované.

•

pridaný stĺpec MNSTORNO, ktorý obsahuje stornované množstvo.

•

výpočet Zostatok = Mn.objednané - Mn.dodané - Mn.stornované

•

zrušený príznak VYBA (vybavený) v riadku, teraz je riadok "vybavený" ak je MNZOST=0

•

príznak VYBA (vybavený) v hlavičke zostal zachovaný bez zmeny

•

nový stĺpec Zostatok - konverzia dopočítava nový stĺpec Zostatok v riadkoch všetkých objednávok

•

pridaná funkcionalita pre "Cenové ponuky"

•

doplnené stavy Otvorená/Uzavretá, doplnený zápis "QuoteNotification" pri zmene stavu z Otvorenej na Uzavretú
cenovú ponuku

•

pridaná možnosť filtrovať samostatne Objednávky a Ponuky podľa stavu ponuky

•

všetky tlačové zostavy pre Objednávky natvrdo filtrujú len objednávky (ignorujú cenové ponuky)

•

doplnené tlačové zostavy pre Ponuky - 332 Súpis a 333 Rekapitulácia

•

číselník Druh objednávky obsahuje príznak "Cenová ponuka"/"Štandardná objednávka"

•

hlavička objednávky obsahuje príznak "Ponuka" so stavmi Otvorená, Prijatá a Zamietnutá. Ak je príznak "Ponuka"
prázdny, je to štandardná objednávka. Vymazaním príznaku v hlavičke sa ponuka zmení na štandardnú
objednávku - pre tých, ktorí nepotrebujú mať archív ponúk a nebudú kopírovať ponuku do novej objednávky.

Sklad
•

upravené formuláre výberových podmienok - v niektorých bol malý rozmer pre číslo dokladu a nešlo zadať 10
číslic

•

rozšírený Odpis predaného tovaru - doplnený rozpad Výrobkov v dodacích listoch vytvorených v PCkase

•

výpočet dispozičného stavu započítava Nepotvrdený výdaj do stĺpca Rozpracované. Doteraz sa nepotvrdené
riadky ignorovali.

•

opravené zľavy na odberateľské skupiny - nebol zmenený čas pri zmene zľavy, potom neprebehla správne
aktualizácia tabuľky zliav v PCkase

•

upravený príjem RS - nový doklad si zapamätáva naposledy použitý druh dokladu (na používateľa)

•

upravená funkcia Odpis predaného tovaru - označia sa len tie sklady, ktoré majú zadaný aspoň jeden druh
dokladu pre odpis. Doteraz sa označili aj tie, ktoré nemali zadaný žiaden doklad.

•

v module Doprava pribudlo generovanie súborov pre ďalšie špedičné spoločnosti: Geis – cargo, Palet Express a
123 Kuriér

•

vo funkcii Predaj - načítanie z prijatej objednávky vcelku bolo opravené farbenie riadkov a pri načítaní po
riadkoch bola opravená SQL chyba
prepracovaná tlačová zostava 156 Obrátkovosť - doplnené Balenie, upravené formáty čísel

•

•

upravená tlačová zostava RS 111 Paletové štítky - generovanie šarže z dátumu v tvare RRRRMMDD (doteraz
DDMMRR)

•

upravená tlačová zostava 191 Rozvoz - súpis dodacích listov - tlačí sa celá adresa pobočky (doteraz len názov)

•

zjednotená tlač štítkov RS110 (z dokladov) a RS111 (bianco štítky), používajú rovnaké tlačové šablóny (súbory
SKL_paletove_stitky boli premenované na RS_stitky)

Kalkulácie
•

upravená tlačová zostava 732 Rekapitulácia surovín z výrobných plánov - stav polotovarov, zobrazí celý stav,
predtým len do výšky požadovaného množstva

Tangram v.21.03

13.06.2021

Číselníky
• v údajoch Adresa užívateľa programu - Zoznam pobočiek vo formulári pobočky bol doplnený stĺpec "Vedúci
pobočky"
• v prehliadači Adresár firiem bol doplnený stĺpec MARKETING (Súhlas so zasielaním marketingových informácií).
V programe sa nijako nevyužíva, slúži na uloženie "súhlasu" pri registrácii nového zákazníka cez e-shop alebo
vernostný systém. Plánované využitie v externým marketingových nástrojoch.
Faktúry
• bola upravená tlač faktúry - adresa dodávateľa sa vždy berie z Centrály, iba Telefón a Email sa berú z aktuálnej
pobočky. Doteraz sa všetky údaje brali z pobočky, preto pobočka musela mať zadané sídlo firmy v adrese
DPH
• prepracovaná výberová podmienka pre prezeranie detailov DPH - položka Typ DPH teraz umožňuje zadať viac
hodnôt oddelených čiarkami
Majetok
• úprava výpočtu daňových odpisov - ak zostane po poslednom odpise zvyšok menší ako 1 (Eur, CZK), tak sa to
zahrnie do posledného odpisu. Len pre výpočet Štandard, pre Rovnomerné aj Zrýchlené. Obvykle ide o
kumulované zaokrúhľovacie rozdiely z ročných odpisov.
Saldokonto
• opravená chyba vo funkcii Saldokonto – Zaokrúhlenie: nastala SQL chyba ak boli riadky v prehliadači
usporiadané kliknutím na hlavičku stĺpca ešte pred spustením Zaokrúhlenia
Financie
• import bankového výpisu z DBF súboru - pridaný stĺpec BANKUCET (bank. účet alebo IBAN)
• vyhľadanie VS v Saldokonte - suma sa prenesie len keď nie ešte žiadna suma zadaná. Doteraz sa suma vždy
prepísala hodnotou zo saldokonta.
• párovanie bankového výpisu so saldokontom - nastavenie v číselníku Bankových účtov, pridaná voľba "Párovať
debet aj kredit podľa VS". Párovanie len podľa VS sa uplatní, ak nie je zadaný bankový účet partnera v číselníku
alebo účet vo výpise sa nenájde v adresári firiem.
Účtovníctvo
• prepracovaná funkcia Kontrola dokladov
• upravená kontrola MD/DAL po dokladoch, možnosť filtrovať Druh dokladu
• pridaná kontrola MD/DAL po blokoch, z logu sa otvára originálny doklad (napr. faktúra)
Objednávky vydané
• upravená funkcia na import riadkov z prijatej objednávky - prenos položky Popis z riadka prijatej do riadka
vydanej objednávky
Objednávky prijaté
• upravená funkcia na vytvorenie dodacieho listu z objednávky - kontrola dátumu dodacieho listu, dátum nesmie
byť v uzatvorenom období
Kalkulácie
• upravená zostava 732 Výrobný plán
• množstvo výrobkov, berie sa "zostatok" z plánu, doteraz sa bralo vždy celé plánované množstvo
• termín objednávok: berie sa "dátum potvrdenia" z riadka objednávky, doteraz termín z hlavičky
Sklad
• v Cenníku pribudla nová funkcia Zneaktívnenie nepoužívaných kariet. Na cenníkových kartách, ktoré majú od
zadaného dátumu nulový stav a žiaden pohyb, nastaví príznak „Neaktívna“.
• opravené kopírovanie cenníkovej karty - kopírovanie čiarového kódu ponechalo zapnutý príznak "Hlavný kód"
• v prehliadači predajných cien bol pridaný nový stĺpec Názov firmy pre firemné ceny
• prepracovaná tlačová zostava 134 Obraty
• doplnený filter "Vynechať položky bez pohybu"
• oprava výpočtu počiatočného stavu, kontroloval sa druh dokladu "POC", teraz sa kontroluje kategória
• opravené veľkosti písma, aby vošli hodnoty nad 1 mil
Food
•

pri výdaji objednaného jedla cez výdajový terminál sa do databázy zapisuje nielen príznak „vydaná“ ale aj dátum
a čas výdaja

•

nová tlačová zostava – rekapitulácia objednávok umožňuje hodinový prehľad výdaja objednaných jedál
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Všeobecné
• vo všetkých výberových podmienkach boli zmenené položky VS, SS a KS na hľadanie presnej zhody, namiesto
podreťazca
• v menu Systém – Nástroje boli odstránené funkcie na prevody údajov zo starých verzií 14 a 15
• vo všetkých tlačových zostavách typu Rekapitulácia bol pri voľbe usporiadaní ako prvý vždy prázdny riadok "A)".
Teraz je tam voľba "A) Štandardné usporiadanie"
• konverzia alebo oprava schémy doplní do číselníka Druhy dokumentov kódy VIEW a SAFETY, ktoré sa používajú
na obrázky tovarov a bezpečnostné pokyny
• v adresári firiem bola zrušená hodnota FAX a nahradená hodnotou E-shop login. Opravená tlač poštovej adresy,
tlačil sa len prvý riadok adresy.
Financie
• v prevodnom príkaze vloženie nového riadka manuálne - nastaví predvolený kód meny podľa účtu
• v tlačovej zostave Prevodný príkaz s QR kódom sa do QR-kódu zakóduje aj "Popis"
Faktúry prijaté
• doplnená kontrola Druhu faktúry podľa nastavenia prístupových práv vo funkciách: Nová faktúra, Prečíslovanie
faktúr, tlačové zostavy 104, 603 a 604
• pri výbere príjemky bolo doplnené filtrovanie zobrazených príjemok podľa dátumu (rok dozadu). Predvolený
dátum je možné prepísať manuálne vo výberovej podmienke. Doteraz sa dátum nefiltroval a zobrazovali sa
všetky príjemky.
• v rozpise DPH F4 bolo zrušené generovanie Popisu v tvare "Prepočet MENA ..." pri zmene dátumu, meny alebo
kurzu
• vylepšená kontrola rozúčtovania (porovnáva základ DPH a ručné rozúčtovanie), do browsera rozúčtovania
doplnené tlačidlo F4 na automatické zaúčtovanie zobrazeného rozdielu
Faktúry vydané
• tlačová zostava 201 Faktúra má preklady urobené cez Nationalizer v jednom súbore "standard" (CS+EN+DE+IT),
ešte chýba HU. Zatiaľ nefungujú doterajšie ALTER súbory.
• v tlačovej zostave 201 Faktúra - pole "Vyhotovil" bolo rozdelené na Meno + Telefón + Email
• otvorenie faktúry na opravu nezmení nastavený spôsob úhrady (doteraz sa zmenil Spôsob úhrady na Prevodný
príkaz)
• v šablónach pre tlač faktúr bol zmenený názov premennej Cm_sdph na Cd_cena, upravené JRXML a ALTER
DPH
• zmena v generovaní súhrnného výkazu - ak nevyhovel žiaden riadok, tak sa vôbec nevytvoril výkaz. Teraz sa
vytvorí prázdny výkaz s jedným riadkom a textom "SV je prázdny". Prázdny výkaz sa môže exportovať do XML,
zapíše sa hlavička bez riadkov (riadok s textom sa vynechá)
• v kontrolnom výkaze pri exporte bol zmenený názov položky "Mj" na "MJ"
• v kontrolnom výkaze bola pri tlači doplnená možnosť filtrovať Oddiel, Sadzbu, Modul atď.
• opravený titulok okna DPH na 2021 (bolo 2020 skopírované zo starej verzie)
• oprava priznania DPH - po zmene R34 sa neprepočítali súčty vo formulári DPH
• zmena v prehliadači priznaní DPH - stĺpec Daň zobrazuje R35 (predtým R32, daň pred odpočítaním nadmerného
odpočtu)
DPH
• v zostave 508 Inventarizácia bola opravená tlač podľa pobočiek, preklady CS+EN v základnom súbore, verzia
"Cudzia mena" zmenená na ALTER
Účtovníctvo
• rozšírený import dokladu z DBF súboru – bol doplnený stĺpec STAVCM pre import vzájomných zápočtov,
obsahuje stav pohľadávky/záväzku pred zápočtom, tlačí sa do Vzájomného zápočtu
• generovanie Vzájomného zápočtu uloží okamžitý stav pohľadávky. V tlačovej zostave 404 sa zobrazia Stav,
Započítané a Zostatok. Zrušená tlač účtovného ekvivalentu (premenná v tlačovke zostáva).
• v tlačovej zostave 404 Zápočet bolo pole "Vyhotovil" rozdelené na Meno + Telefón + Email
• nová multijazyčná verzia SK-CZ-EN tlačovej zostavy pre zápočet (doterajšia anglická verzia bola zrušená)
Objednávky
• pri importe riadkov z prijatej do vydanej objednávky sa prenáša poznámka z riadka OBP do riadka OBV

•

•
•

•
Sklad
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

tlačové zostavy 401 - doplnený preklad CS, všetky preklady (EN, DE, IT) spojené do jedného súboru
v prijatých objednávkach pribudlo zobrazenie skutočnej marže v riadku objednávky podľa algoritmu v skladpredaj
opravená chyba - ak je vypnutý režim "Doplniť PC" nedopĺňalo sa % DPH. Ak bola súčasne zapnutá "Záväzná
cena", tak nebolo možné nijako vložiť % DPH. Doplnená validácia pre záväznú cenu: musí byť zadaná cena a %
DPH.
v prehliadačoch objednávok aj riadkov objednávok je doplnený stĺpec s dodávateľom tovaru z cenníkovej karty
tlačové zostavy 104 Dodací list - boli všetky formáty boli prepracované na ALTER k štandardnému a preložené
do CS a EN. Anglický DL bol zrušený, lebo teraz sú anglické všetky. Zberný DL zostal v pôvodnom formáte.
zmeny vo funkcii Oprava dokladov
• otvorená položka Nadobúdacia cena (niekedy sa musí zadať, napr. storno výdaja s cenou)
• prepočet predajnej ceny po ručnej zmene ceny pre všetky výdaje (doteraz len Predaj)
• zablokované položky "Jednotková cena s DPH" a "Sadzba DPH" pre príjmové doklady
• zmena kódu položky v riadku pre všetky výdaje:
• zrušia sa všetky väzby, lebo aj tak sú neplatné
• nadobúdacia cena pre služby sa nastaví na 0
• nadobúdacia cena pre ostatné kategórie sa ponechá do najbližšieho prepočtu
• ošetrí sa zmena INFO-FLAGu (ak sa mení kategória zo služby na iné alebo späť)
v dokladoch Predaj/Príjem - zobrazenie medzisúčtov za doklad – bolo doplnené zaokrúhľovanie každého riadka
na 2 desatiny, aby zodpovedalo zaokrúhleniu vo výslednom doklade
zmena vo funkcii Predaj (vrátane predaja v nadobúdacej cene s cenovou skupinou "000") - ak nie je nájdená
predajná cena, použije Sadzbu DPH z cenníka (ceny zostanú prázdne)
upravená funkcia na ručnú oprava dokladu - vloženie nového riadka, ak nie je nájdená predajná cena, použije
Sadzbu DPH z cenníka (ceny zostanú prázdne)
upravená funkcia Kontrola skladu (Kontrola kódu a kategórie) - nastaví do riadkov kategóriu z cenníka,
skontroluje nastavenie príznakov INFO-FLAG v riadkoch, nastaví nadobúdaciu cenu = 0 pre služby, zruší FIFO
väzby pre služby
číselník Odberateľské skupiny a Definícia zliav na odb. skupiny boli spojené do jedného prehliadača. Zmazanie
skupiny vymaže aj všetky priradené zľavy.
v prehliadačoch skladových dokladov a riadkov bola upravená definícia stĺpca NC-spolu, aby bolo možné
usporiadať údaje kliknutím na hlavičku stĺpca
oprava funkcie Predaj - rozpracovaný doklad :, zmazanie % zľavy v hlavičke dokladu, prepočet cien neprepočítal
cenu s DPH.
vo funkcii Príjem RS bola doplnená kontrola duplicity VS podľa štandardného príjmu
pribudla možnosť načítať RS štítky s QR kódom pri vložení nového skladového dokladu pre všetky druhy
pohybov
pri Príjem RS – pribudla možnosť tlačiť RS štítky pre tovary z príjemky
pri zadávaní RS údajov program automaticky ponúka šaržu v tvare RRRRmmDD, možné prepísať
opravená výberová podmienka v cenníku – pri voľbe "Ceny pre firmu" nevytiahol firemné ceny
opravené akcelerátory a popisky pre tlačidlo "Wizards" (čarovná palička) vo funkciách na vkladanie dokladov
(Príjem, Predaj, Výdaj, ...). Akcelerátor bol už od verzie 20 dávnejšie zmenený na F10.
popis položky "Orig. doklad" (označenie pôvodného DL v hlavičke skladového dokladu) bol zmenený na
"Pôvodný doklad", aby sa nezamieňal s Originálnym dokladom E-kasa a Orig. dokladom v účtovníctve
opravená tlač dokladov z prehliadača skladových riadkov. Pribudla tlač FAV, tá bola natvrdo vypnutá. Vytlačí sa
doklad, na ktorom stojí kurzor, neberú sa označené riadky.
v okne na výber tovaru (link) bol k predajnej cene doplnený Typ ceny (A-F) a Kód akcie. Akciové ceny (B-F) sú
farbené na zeleno, v súlade s prehliadačom cien.
opravená tlač dodacích listov 104 DL - opravené formáty B-podrobne a C-bez cien, preklad CS+EN. Zrušený
formát "Bez cien, krajina pôvodu", kód krajiny pôvodu bol doplnený do formátu "Bez cien". Krajina pôvodu sa
netlačí podrobný názov, ale len ISO-2 kód krajiny.
oprava funkcie Predaj - Načítanie riadkov z objednávky - ak nebola záväzná cena v objednávke a tovar nemal
platnú cenu v cenníku, zostala Sadzba DPH prázdna. Teraz sa dosadí sadzba z cenníkovej karty. Platí aj pri
importe riadkov z externého dokladu.
prepracovaná tlačová zostava 104 Dodací list - doplnené premenné Delivery (adresa, telefón a e-mail). Upravený

JRXML "Štandard" - adresa pobočky nahradená delivery adresou z hlavičky DL a vytvorené preklady CZ+EN.
• Prepracované tlačové zostavy 131, 312 a 133 - opravené zobrazenie názvu firmy/pobočky, upravené rozmery pre
sumy na maximálne 9 mld (10+2), upravené formáty pre množstvo s oddeľovačom tisícov.
• v prehliadači skladových dokladov bol opravený prepočet zľavnenej predajnej ceny po zmene zľavy, množstva,
sadzby DPH alebo po ručnej zmene ceny pri ručnej oprave dokladu.
• upravená funkcia Prepočet výdajových dokladov - doplnená kontrola kategória tovaru na začiatku výpočtu. Ak sa
zmení kategória v cenníku, prekopíruje sa do všetkých riadkov. V riadkoch sa nastaví správny príznak a zrušia sa
existujúce väzby na FIFO karty. Pre SLUŽBY bude stav vždy 0.
• v zozname predajných cien bol pri prepočte zľavnenej ceny doplnený režim výpočtu zdola/zhora. Default je
zdola. Najprv sa vypočíta zľavnená cena bez DPH a z nej sa vypočíta cena s DPH. Doteraz sa zľavnené ceny
bez/s DPH počítali nezávisle na sebe.
• upravená funkcia Predaj - ak je v konfigurácii zapnutá voľba "Použiť posledné Str/Zak/KP", tak sa nikdy
neprepíšu predvoľbami z číselníka Druhy dokladov, ani keď sa zmení druh dokladu v hlavičke
• do šablóny pre tlač dodacieho listu 104 Dodací list bola pridaná položka AKCIA z riadka dokladu. Zatiaľ bol
upravený DL štandard s EAN, pridaná Akcia, preformátované stĺpce aby bolo viac priestoru na názov tovaru,
vytvorená multijazyčná šablóna SK+CZ.
• opravená tlačová zostava 117 Sledovanie šarží – opravené usporiadanie, boli rozhádzané riadky s prázdnou
šaržou
• v zostavách 104 Dodací list a 201 Faktúra bol doplnený parameter "Tlačiť alternatívny kód tovaru". Ak sa zapne,
kód tovaru sa nahradí alternatívnym (ak existuje). Ak sa vypne, tlačí sa vždy interný kód tovaru, aj keď
alternatívny existuje. Doteraz sa kód vždy nahradil alternatívnym.
• zostava 104 Dodací list - do podpisu bol doplnený telefón a email vlastníka dokladu
• tlačová zostava 106 Expedičný list - do podpisu bol doplnený telefón a email vlastníka dokladu, usporiadané
podpisy pre špedíciu, prepracovaný na main+alter JRXML
Kalkulácie
• pribudla možnosť skenovať RS údaje materiálu priamo do výrobnej dávky
• vo výrobnej dávke pribudla možnosť tlačiť RS štítky pre výrobky
• v prehliadači Normy - Prezeranie riadkov - opravená funkcia Wizard-Hromadná zmena, doplnený alias R
• opravené pozície niektorých položiek Množstvo a Cena, nebolo vidieť celé pole
Export/import
• pre export firiem boli doplnené nové položky, vrátane Delivery adresy
• vo funkcii Import bol doplnený import nových položiek
• úprava importu firiem - firmy sa NIKDY neprepisujú ani nevymazávajú, len sa zo súboru pridajú nové.
Peňažný denník
• opravená tlačová zostava 103 Rekapitulácia - opravené čiary a zarovnanie nadpisov
• opravená tlač zostáv
Pošta
• opravená tlač z prehliadača pošty - posunuté texty v zostavách 103 a 105
FOOD
• prepracovaná tlačová zostava 11 Zoznam objednávok - doplnená rekapitulácia počtu porcií na začiatok každého
výdaja
Autoservis
• opravené načítanie čiarového kódu v riadku zákazky, nedoplnil sa názov a ostatné položky
• do riadku zákazky bolo pridané zobrazenie Klasifikácie aj do formulára aj browsera zákazky
• oprava aliasu vo funkcii "Nastaviť kód mechanika"
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Adresár firiem
• v adresári firiem bol príznak „Zákaz vystaviť faktúru“ nahradený položkou „FAV – povolené úhrady“, v ktorej
vyberiete zoznam povolených spôsobov úhrady faktúry. V zozname sú zadefinované tieto spôsoby úhrady:
prevodný príkaz, hotovosť, dobierka, inkaso, platba vopred, barter, zápočet, iná platba, bez úhrady. Ak
nevyberiete žiaden spôsob úhrady a necháte položku „FAV - povolené úhrady“ prázdnu, nebude možné danej
firme vystaviť faktúru.
Pri konverzii sa firme, ktorá mala povolené vystavenie faktúry automaticky nasadia spôsoby úhrady prevodným
príkazom, hotovosťou a dobierkou. Firma, ktorá nemala povolené vystavenie faktúry bude mať po konverzii
zoznam prázdny.
• pri vložení novej firmy sa prednastaví "Spôsob úhrady" na "P,H,D" (doteraz bol prázdny)
• pridanie pobočky k existujúcej firme nakopíruje hodnoty Spôsob úhrady z firmy
Číselníky
•

v číselníku Druhy skladových dokladov pribudla pre kategóriu dokladu „Príjem“ možnosť zadať typy DPH, tak ako
to bolo doteraz iba pre kategóriu „Predaj“. Toto nastavenie je potrebné vtedy, ak chcete využiť možnosť
vygenerovať z príjemky prijatú faktúru.

•

opravená funkcia „Kontrola číselníkových položiek“ – oprava pre položky Daňové úrady a PSČ

Faktúry prijaté
•

možnosť automaticky tlačiť zostavu "Likvidačný list" po vložení novej faktúry, voľba sa zapína v menu Systém –
Konfigurácia – Konfigurácia programu, záložka Ekonomika, oddiel Prijaté faktúry

•

opravená tlač likvidačného listu klávesovou skratkou - nefungoval akcelerátor Ctrl+F7

•

predkontácia prijatej faktúry bola doplnená o „Účty pre rozdiel FA/DL„ a pre „Zúčtovanie obstarávacích nákladov z
inej faktúry“
v rozpise DPH bola doplnená položka "Základ DPH prepočítaný účtovným kurzom" podľa vzoru FAV. Doteraz sa
Základ DPH vždy prepočítaval.
po zmene rozpisu DPH sa kontroluje súčet s ručným rozúčtovaním, ak nesúhlasí, tak sa do rozúčtovania doplní
riadok s rozdielom. Použije sa účet pre Zaokrúhlenie z číselníka Predkontácia. Ak vo faktúre nie je ručné
rozúčtovanie, tak sa nič nemení.

•
•

Financie
• zaúčtovanie dennej tržby PCkasa - oprava v doklade "Úhrada faktúry", nebralo sa do úvahy zaokrúhlenie platby
pre CZ faktúry
DPH
•
•
•

oprava výpočtu ročného koeficientu, neboli prepočítané súčtové riadky 31, 32 a 34
nový export priznania 2021 do PDF a XML
nový Kontrolný výkaz 2021 (výpočet, tlač, export do XML)

Majetok
•

oprava daňových odpisov pre kategóriu Časové odpisovanie, stĺpec „Odpis_vypočítaný“ nebol inicializovaný a
mohol obsahovať náhodné hodnoty

Objednávky prijaté
•
•
•

zobrazenie hodnoty položky "Zmenený názov" z riadku objednávky v prehliadačoch Prezeranie a oprava
objednávok a Prezeranie a oprava riadkov. Doteraz sa zmenený názov použil iba pri tlači objednávky.
opravená tlač 401 Opis objednávky priamo z formulára objednávky, fungovala tlač z prehliadača objednávok a z
hlavného menu Tlač
zmenená tlačová zostava 301 Opis/Potvrdenie - tlačí sa Delivery adresa z objednávky namiesto adresy pobočky.
Doplnená tlač položiek Telefón a E-mail pre odberateľa z dodacej adresy

Účtovníctvo

opravená tlačová zostava 423 Analytické karty - nefungovala tlač cudzojazyčného názvu účtov
Sklad
•

•
•

•
•
•
•

•
•

nová funkcionalita – teraz je možné automaticky vygenerovať prijatú faktúru podľa zadanej príjemky. Funkcia je
prístupná v menu Sklad - Prezeranie a oprava dokladov po kliknutí na ikonu Operácie so zvolenými dokladmi /
[F8].
pri uložení príjemky je možné vytlačiť opis faktúry alebo likvidačný list faktúry v ukončovacom okne príjemky
v menu Zásoby – Export stavu zásob do externého dokladu pribudla nová funkcia na vytvorenie externého
dokladu s kompletným stavom zásob zvoleného skladu. Využije sa napríklad pri zrušení skladu a prevode zásob
na iný sklad cez prevodku s načítaním externého dokladu.
pri predaji sa po manuálnej zmene % zľavy v hlavičke rozpracovaného dokladu prepočítajú zľavy v riadkoch
upravené prednastavené údaje na začiatku predaja – opakujú sa z posledného dokladu, zrušený prenos položky
"Miesto", ktoré bolo nahradené Dodacou adresou
pri vložení novej ceny sa "Dátum do" sa prednastaví na 31.12.2999, doteraz bol prázdny
rozšírená výberová podmienka v Cenníku o polia Firma/Pobočka. Ak sa vyplnia, tak sa zobrazia ceny
prepočítané pre zadanú firmu. Berie sa do úvahy tabuľka zliav na odberateľské skupiny a kombinácia Tovarovej a
Firemnej zľavy. Ak sa vo filtri zadá Firma, prednastaví sa CenSkup.
upravená tlačová zostava 171 Cenník/Ponukový list - ak sa vo výberovej podmienke zadá Firma, prednastaví sa
Cenová skupina podľa adresára firiem
upravená tlačová zostava 171 Cenník/Ponukový list - pridaný stĺpec Klasifikácia

PC Kasa
•

pre fiškálne podmienky CZ je podporovaný EET certifikát TLS 1.2

•

možnosť zasielať doklady z EET e-mailom (namiesto tlače dokladov)

Daň z motorových vozidiel
•

aktualizovaný program pre výpočet dane z motorových vozidiel

•

je potrebné aktualizovať číselníky v menu Systém – Nástroje – Aktualizácia štandardných číselníkov :
•

Druhy motorových vozidiel 2021

•

Sadzby dane osobné vozidlá 2021

•

Sadzby dane úžitkové vozidlá 2021

Tangram v.20.05

07.12.2020

Všeobecné
• od tejto verzie sú pre dátové úložisko Portos povinné ovládače vo verzii 5.x
• groovy skripty - názov súboru so skriptom už môže obsahovať medzeru (doteraz sa takýto skript nespustil)
• adresár firiem – pribudla možnosť zmeniť stav "Aktívna/Neaktívna" pre každú pobočku samostatne
• nové správanie výberových podmienok/filtrov: pre zjednodušenie a zrýchlenie vyhľadávania nie je potrebné v
niektorých položkách zadávať znak „hviezdička“ pre vyhľadávanie reťazca. Tieto položky majú vo výberovej
podmienke názov napísaný MODROU farbou. Vyhľadávanie funguje takto:
• v modrej položke sa automaticky hľadá zadaný reťazec (zadáte text a hľadá *text*)
• v modrej položke môžete zadať rovnako ako doteraz *text , text* alebo *text*
• v čiernej položke môžete zadať rovnako ako doteraz *text , text* alebo *text*
• pri vyhľadávaní obchodného partnera/firmy bolo vyhľadávanie upravené tak, že hľadá zadaný text v stĺpcoch
Nazov1, Nazov2, Delivery_company a Delivery_name. Zatiaľ bolo implementované v moduloch CIS, SKL, FAV,
FAP a FIN
• pri výbere firmy do formulára dokladu (vo všetkých moduloch) bolo rovnako upravené vyhľadanie (Link) : hľadaný
reťazec je možné zadať do položky pre kód firmy, stlačiť kláves Insert, otvorí sa vyfiltrovaný zoznam firiem. Pri
hľadaní sa automaticky doplnia hviezdičky na začiatok a koniec zadaného reťazca, nie je treba ich zadať.
Faktúry
• úprava tlačovej zostavy 201 Faktúra s DL - ak je v riadku prenos DPH, tak cena s DPH = cena bez DPH
Majetok
• upravená tlačová zostava 702 Súpis dlhodobého majetku - názov s popisom sa zalomí na viac riadkov, ak
nevojde celý do jedného riadku
Objednávky
• upravená tlačová zostava 311 Expedičný list – možnosť tlačiť položku "Part_no" v každom riadku
• v riadku vydanej objednávky je v prípade zákazu zobrazenia nákupných cien pre daného používateľa položka s
cenou celá „začiernená“ (doteraz bola prázdna)
Sklad
• rozšírené možnosti pri definícii zliav na odberateľské skupiny:
• kód skupiny je rozšírený na 17 znakov, aby sa dal použiť kód firmy+pobočky ako kód skupiny
• nový wizard na zadávanie zliav - možnosť vložiť firmu/pobočku ako novú skupinu (zapíše kód späť do firmy)
• otvára sa zoznam odberateľských skupín, z neho zoznam tovarových skupín pre jednu odberateľskú skupinu
• hromadné vkladanie/mazanie zliav (označené riadky guličkami)
• oprava funkcie Storno dokladu - neboli otočené znamienka pre sumy za riadok
• pri načítaní objednávky do predaja sa nepreniesli ceny s DPH (pre záväzné ceny) – opravené
• oprava funkcie Storno predaja / vratka dokladu - po zadaní množstva sa vynulovala cena s DPH a fiškálny doklad
sa vytlačil s nulovými cenami
• opravená RS kontrola - nastavenie príznaku RS v riadkoch dokladu, chybne sa označili tovary ktoré nemali
zapnutý príznak RS, stačilo aby bol zapnutý príznak RS v príslušnom sklade
• pribudla nová položka v menu Cenník – Odberatelia obchodné podmienky - na jednom mieste je možné nastaviť
obchodné podmienky pre Firmu,prezerať/editovať predajné ceny pre Firmu, nastaviť Skupinové zľavy na
odberateľskú skupinu. Všetky tieto funkcie zostávajú aj na pôvodných miestach v programe.
• upravená tlačová zostava 530 Rekapitulácia DPH - filtruje len A=Predaj a H=Sklad (doteraz boli aj B=DL+FA)
PC kasa
• vyžaduje Tangram Services verzie 20.05 a Portos API 5.7 alebo novšie
• nový komunikačný protokol pre platobné terminály ČSOB- B protokol
• súbor Kasa.exe obsahuje všetky potrebné JAR súbory, v adresári PC kasa už nie sú iné jar súbory
• obrázky a dokumenty k tovarom vyžadujú uloženie na Tangram Services ako dokumenty
• pridaná možnosť filtrovať objednávky podľa Vybavená/Nevybavená
• pridané zobrazenie stavu zásob pri prezeraní a tlačení objednávky
• pridané zistenie stavu zásob v predaji pre riadky pridané z účtu, objednávky, dokladu, ...
• pri sťahovaní súboru z Tangram Services stiahne novší súbor ak sa medzičasom zmenil, doteraz došlo k chybe
• v nastaveniach pribudla možnosť vymazať staré údaje a zálohovať databázu

• v prehľadoch v rekapitulácii DPH sú vynechané doklady typu výdaj (B)
• zľava na balenia je teraz ako percentuálna zľava, doteraz bola ako zľavnená jednotková cena
• kombinácia typu výpočtu zľavy položky je v cene položky, doteraz bola v konfigurácii programu
• zrušený typ zľavy Darček
• počet objednávok zobrazených v záhlaví programu je počet pripravených objednávok
• opravená chyba pre hitkey stola č. 9 v zozname stolov
FOOD manager
• rozšírená funkcia Kontrola transakcií - porovnanie Objednávka/Transakcia ponúka opravu transakcie podľa
údajov v objednávke, doteraz sa len do logu zapísali rozdiely

Tangram v.20.04

26.08.2020

Všeobecné
• konfigurácia výpočtu celkovej zľavy pri použití viacerých zliav (súčet/ postupná aplikácia/ väčšia zo zliav) sa
presunula z menu Systém – Konfigurácia- Konfigurácia programu - záložka Sklad priamo do formulára na
definíciu konkrétnej predajnej ceny
• zrušená konfigurácia programu pre nastavenie Slovensko – mena SKK
• nový tlačový podprogram na generovanie a tlač zostáv
Číselníky
• prepracovaný adresár obchodných partnerov a organizácia pobočiek
• pribudla možnosť zadať dodaciu adresu k centrále firmy
Faktúry
• pri tlači poštovej adresy vo faktúre (do okienka na obálke) má prednosť poštová adresa z centrály, ak nie je tak sa
tlačí adresa sídla firmy.
• pridaná funkcia "Storno faktúry" ( vytvorenie novej faktúry s opačným znamienkom), browser faktúry, tlačidlo F11
v toolbare. Skopíruje sa rozpis DPH a ručné rozúčtovanie, nekopíruje sa zoznam DL a vyúčtovanie záloh.
Saldokonto
• pribudol rýchly prepočet saldokonta za konkrétny variabilný symbol, doplnený filter pre jeden VS
Financie
• otvorenie dokladu, pridaná funkcia "Import zo súboru", načítanie riadkov z externého súboru a vloženie do
otvoreného dokladu. Import je modifikovateľný a umožňuje vytvoriť viac skriptov pre rôzne formáty súborov. Zatiaľ
je vytvorený import pre COMGATE.
• kvôli pridaniu novej funkcie boli zmenené akcelerátory pre ikony na Import [ i ] a Párovanie [ P, S, F11]
Sklad
• rozšírená funkcia Prezeranie a oprava dokladov – Oprava riadka dokladu - vloženie Nákupnej ceny je povolené
vo všetkých dokladoch ak sa zadá položka Prijaté množstvo (doteraz bolo len pre kategóriu dokladu Príjem)
• bola zrušená funkcia na uloženie rozpracovaného predaja do objednávky. Formulár prijatej objednávky teraz
podporuje kompletný výber predajných cien a zadávanie zliav rovnako ako v predaji.
• rozšírené možnosti pri vkladaní údajov do riadkov externého dokladu - vloženie riadka naskenovaním čiarového
alebo 2D kódu, podporuje GS1 formát s RS údajmi (množstvo, dátumy, šarža)
• príprava inventúry- upravený filter na výber tovarov do inventúry, je možné zaškrtnúť filter "Len aktívne"
• kompletne prepracovaný výpočet cien a zliav
• zrušená položka "Cena za balenie", používa sa len "Zľava za balenie"
• upravený import Externého dokladu - zrušené načítanie predajnej ceny s DPH z ext. dokladu, cena sa vždy
doplní z cenníka
• prepracovaná ručná oprava dokladov - vyhľadávajú sa ceny v cenníku, kompletný prepočet zliav vrátane zľavy za
balenie, zmena príznaku DPH mení sadzbu DPH
• vo funkcii Príjem RS je prednastavený dátum príjmu na "dnes"
• v prehliadači Prezeranie dokladov, kopírovanie dokladu sa dátum automaticky nastaví na "dnes"
• vo funkcii Predaj bol opravený pomocník Načítať riadky z príjemky opravený (neurobil sa refresh tabuľky)
• zmena v zobrazení dokladov vo funkcii Prezeranie/oprava dokladov - zobrazenie predajných cien
• zostali stĺpce PC bez zľavy, PC zľavnená, PC zľav. s DPH, PC účtovná.
• pridané nové stĺpce PC spolu (bez DPH) a Marža (pomer PC/NC)
• prepracovaný odpis predaja z PC kasy – nové položky pre ceny s DPH
• zrušený prepočet stavu RS z rozpracovanej dávky. Zmena stavu RS sa uplatní až po odvedení dávky, keď sa
vytvorí skladový doklad.
• prepracovaný import Externého dokladu do výrobnej dávky - teraz sa dá naimportovať do jednej dávky viac
externých dokladov (naraz alebo postupne). Výrobok a suroviny sa už nerozlišujú podľa znamienka v množstve,
ale podľa kódu tovaru. Ak sa pridá ext. doklad s výrobkami, hneď sa zmení množstvo výrobkov v hlavičke a
ponúkne sa prepočet dávky podľa normy. Pôvodné externé doklady, vytvorené starým web-RS systémom, budú
fungovať tiež, lebo znamienko v množstve sa ignoruje.
• Rozšírená tlačová zostava 156 Obrátkovosť tovaru – bol doplnený rozpis stavu zásob podľa šarží/dátumov,
zapína sa parametrom vo výberovej podmienke
• v module Špedícia - Export GEIS: stĺpec Hodnota sa vyplní len ak je zapnutá Dobierka
• v module Špedícia - import dodacieho listu – načítava sa dodacia adresa z dodacieho listu
PC Kasa
• zjednodušené vyhľadávanie tovaru, firmy a karty
• pribudla možnosť pri predaji zadať stredisko, zákazku a kalk. Položku
• používa rovnaký mechanizmus výpočtu zliav ako Tangram EOS Obchod – príznak ej priamo v predajnej cene a
prenáša do kasy pri aktualizácii cenníka

Tangram v.20.03

09.07.2020

Všeobecné
• pri spustení programu beží v prihlasovacom okne časový interval 30 sekúnd. Pokiaľ používateľ nezadá
prihlasovacie meno a heslo, program sa automaticky ukončí.
Objednávky
• vkladanie a zobrazenie šarží v rozpise k riadku objednávky (zapisuje aj Collector)
• rozšírenie polí pre predajné ceny, doplnené ceny s DPH (cenníková a pred zľavou)
PC Kasa
• pribudla možnosť zadávať pri predaji stredisko, zákazku a kalk. položku
• nový typ výdajného miesta - na štítky, výdaj sa ukončí tlačou štítku s čiarovým kódom na identifikáciu nákupu
• pridané administratorské operácie s dokladom prístupné pri prezeraní dokladu
• platobné terminály tlačia pri platbe bankovou kartou všetky potrebné údaje do účtenky, preto je možné v
konfigurácii vypnúť tlač potvrdeniek
• pridaná podpora platobného terminálu FiskalPro
• pridaná podpora platobného terminálu Verifone VX805 s protokolom Printec PRTC02 (UniCredtiBank SK, ČSOB
SK, SLSP)
• pridaná podpora platobného terminálu Verifone P400 s protokolom Printec PRTC02 (UniCredtiBank SK, ČSOB
SK, SLSP)
• import údajov z centrály nevyhlási chybu pri rozdielnej štruktúre tabuliek, skúsi importovať spoločné stĺpce (v
rámci jednej verzie programu)
Objednávky
• prezeranie a oprava riadkov dokladov - oprava riadka: opravený prepočet ceny s DPH ak je v riadku režim DPH =
"prenos"
• rozšírená tlačová zostava 102 Príjemka formát "Predajné a nákupné ceny" - doplnený príznak "Prenos DPH" a
sumarizácia (cross-tabuľka) podľa sadzby DPH a prenosu DPH

Tangram v.20.02

31.05.2020

Číselníky
• v adresári firiem v karte firmy zrušený "Predvolený sklad" (stĺpec SKLAD) a nahradený "Predvolená pobočka"
(XP)
• v adrese používateľa programu doplnený Predvolený sklad, konverzia nakopíruje SKLAD -> XP, lebo vo väčšine
databáz sú kódy skladov a XP zhodné
Faktúry
• oprava chyby pri vystavení hromadnej faktúry - pridanie dodacích listov do faktúry dovolilo vložiť jeden dodací list
viackrát. Suma bola správna, ale v tlači sa zobrazil rozpis DL viackrát. Pri pridávaní DL sa teraz kontroluje
zoznam DL a duplicitný DL sa nevloží (žiadne upozornenie).
• funkcia „Vystavenie faktúry podľa dodacieho listu“ (vrátane dodatočného vystavenia daň dokladu) preberá
"Spôsob úhrady" z hlavičky dodacieho listu. Ak tam nie je, použije sa predvolená hodnota z číselníka Druh
faktúry.
• upravené vystavenie faktúry podľa DL - ak v niektorom riadku nebol zadaný režim DPH, tak sa chybne vypočítala
DPH vo faktúre (nenašiel sa príslušný typ DPH). Teraz sa nezadaný režim vždy nahradí režimom "A" Tuzemsko.
• rozúčtovanie faktúry kontroluje príznak "Vznik faktúry", ak nie je "S"=sklad, tak už nehľadá dodacie listy, ale
použije štandardnú predkontáciu. Doteraz ak našiel zoznam DL, tak hneď spustil účtovanie skladu - problém
nastal keď sa preniesli faktúry do účtovnej databázy a neprenášali sa skladové doklady. Teraz stačí po prenose
hromadne nastaviť vznik="F" a dodacie listy sa už nebudú načítavať.
Objednávky
• oprava chyby vo funkcii "Vystavenie DL" k objednávke, kontrola stavu objednávky nedovolila vytvoriť dodací list
ak objednávka nebola v stave 1. Teraz nedovolí, len keď je stav 0 = Otvorená
Sklad
• v alternatívnych údajoch o tovare bola položka Názov rozšírená na 200 znakov
• v cenníkovej karte pribudla položka FO_HMOTNOST pre hmotnosť jedla (zoznam hmotností jednotlivých zložiek)
Tabak tracking
• pridaná kontrola duplicitného UI pri skenovaní
• ak je Transfer_mode "Cestná doprava", je povinná aj ŠPZ. Pre ostatné voľby ponúka "N/A".
• kontrola množstiev správne počíta aj prevodky (rozdelené na FIFO karty)
• okno pre porovnanie množstiev - možno zatvoriť okno <Esc>
Tangram Food
• v riadkoch jedálneho lístka pribudla položka FO_HMOTNOST pre hmotnosť jedla (zoznam hmotností jednotlivých
zložiek)
• názov jedla v jedálnom lístku je rozšírený zo 100 na 200 znakov, aby zodpovedal názvu z cenníka
• jedálny lístok bol doplnený o položku "Hmotnosť", vyberá sa z cenníka. Hmotnosť sa tlačí do zostavy 21 Jedálny
lístok.
• nový prehliadač "Predajné automaty" - priradenie kódov tovarov alebo jedál k slotom v predajnom automate.
Podľa tejto prevodovej tabuľky sa prepočítavajú ceny vo Vending transakciách.
PC kasa
• pridaná možnosť výpočtu zľavnenej ceny až na 5 desatín. Fiškálny modul Portos SK, Training SK a Etržby ČR
podporujú až 5 desatín v cene položky
• zmena komunikácie s váhami CAS ED - otvára sa COM port pri každom vážení
• prepracovaná zostava Prehľad - prijaté a vrátené v jednom doklade sa berie ako jedna platba, doteraz to boli ako
dve platby
• pridaná možnosť dodatočne vytlačiť 6 dní starý doklad na FiskalPro
• import údajov nevyhlási chybu pri rozdielnej štruktúre tabuliek, skúsi importovať iba spoločné stĺpce
• odpis predaného tovaru, FAV CZ teraz rešpektuje pôvodnú sumu k úhrade, ktorú vypočítala kasa (dopočíta sa
zaokrúhlenie). Ešte stále sa DPH počíta vo faktúre a nepoužije sa rozpis DPH z kasy
• oprava dokladov, ručné vloženie riadka prednastaví režim DPH A=Tuzemsko. Doteraz zostával prázdny a nastal
problém s generovaním DPH vo faktúre.

Tangram v.20.01

04.02.2020

Po aktualizácii na verziu 20.01 je potrebné:
) aktualizovať tabuľku daňových odpisov v menu Systém - Nástroje - Aktualizácia štandardných čísleníkov zvoľte
položku Daňové odpisy 2020 a kliknite na tlačidlo Aktualizovať, potvrďte voľbu Prepísať
) aktualizovať tabuľku typov DPH v menu Číselníky - Všeobecné číselníky - Typy DPH zadajte do položky Platnosť
prinania DPH rok 2020, kliknite na ikonu Kopírovanie nastavenia typov DPH, v položke Z priznania zvoľte
2012/01, v položke Do priznania zvoľte 2020 a potvrďte
Číselníky
• v adresári firiem pribudol v karte firmy nový parameter - "Zberné faktúry podľa pobočiek". Používa sa vo funkcii
Hromadné vystavenie faktúr v sklade – či sa majú generovať faktúry na centrálu alebo aj na pobočky. Parameter
sa zadáva len do hlavičky firmy, nie do pobočiek.
• pribudol nový nový číselník pre Stav objednávky (doteraz boli pevne definované kódy). Prvé dva stavy 0 a 1 sú
pevne zadefinované, ostatné sú nastaviteľné používateľom.
Faktúry
• opravená tlačová zostava 103 Rekapitulácia faktúr – netlačil sa názov k rekapitulácii podľa druhu faktúry
•
zrušená stará funkcia pre generovanie Súhrnného výkazu (tlač 606), presunutý do modulu DPH
DPH
• pripravené nové priznanie k DPH na rok 2020, export PDF, export XML
• zrušená tlač Potvrdenia o prevzatí výkazu v PDF formáte (už len elektronicky)
• nový Súhrnný výkaz na rok 2020 (nezmenený import, zmenený export XML)
• opravený Súhrnný výkaz do roku 2019 - súčet v hlavičke sa zaokrúhľoval inak ako riadky
Majetok
• pribudla nová odpisová skupina 0 pre elektromobily - len rovnomerné odpisovanie 50% ročne. V číselníku
daňových odpisov je treba pridať riadok na rok 2020. Zrýchlené odpisy nie sú pre skupinu 0 definované a
nevypočítajú sa.
• obmedzenie odpisov pre prenajímaný majetok - odpisy môžu byť len do výšky prenájmu. Nepoužitá časť odpisu
sa ponechá v zostatkovej cene a predlžuje dobu odpisovania. Maximálny odpis sa zapisuje priamo do riadka s
odpisom, lebo môže byť každý rok iný.
• zmena v zaokrúhľovaní odpisov - zaokrúhľovanie daňových odpisov pre SK od roku 2020 sa počíta 0.01 na stred.
Ostatné (SK do 2019 a CZ stále) zostávajú na celé nahor.
Objednávky
• nový číselník pre Stav objednávky (doteraz boli pevne definované kódy). Prvé dva stavy 0 a 1 sú pevne
zadefinované, ostatné sú nastaviteľné používateľom.
Sklad
• zmena funkcie Hromadné vystavenie faktúr v prehliadači skladových dokladov - pribudlo nastavenie druhu faktúry
pre Dobropisy. Ak je druh faktúry pre dobropisy zadaný, záporné DL sa zaradia do samostatnej faktúry.
• zmena funkcie Hromadné vystavenie faktúr v prehliadači skladových dokladov - voľba "Faktúry podľa
Firiem/Pobočiek" bola zrušená, teraz sa to rozlišuje pre každú firmu samostatne podľa parametra v adresári
firiem.
• opravená chyba pri rozúčtovaní skladových dokladov - hľadala sa tovarová skupina, opravené na účtovnú
skupinu
• upravená tlačová zostava 153 Stav zásob sumárne - doplnená voľba "EAN kód pred názov tovaru" podľa vzoru v
tlači 151
• upravená výberová podmienka v prehliadači riadkov skladových dokladov a pre tlač – doplnená položka Pohyb
(Info/Služba/...)
PC pokladnice
• v prehliadači dokladov bola rozšírená výberová podmienka - doplnený filter pre "Cash-back doklady", vyberie
doklady kde sumaBanka>sumaDokladu
• riadok pckasa dokladu - príznak Zmenená cena má odteraz tri stavy:
prázdny = nezmenená, A = ručne zmenená v PCkase, B = záväzná cena z objednávky
• v konfigurácii PC kasy pribudol Infix pre generovanie čísla dodacieho listu a faktúry. Nastavuje sa v zozname
pokladníc v programe PC kasa Manager.
Číslo faktúry vystavenej na PC kase má tvar:
RR + INF + DRUH + nnnnn
Číslo dodacieho listu vystaveného na PC kase má tvar: RR + INF + nnnnnn
RR – posledné dve číslice z roka
INF – infix kód zadný v zozname pokladníci
DRUH – pre faktúry 9, pre hotovostné faktúry (CZ) 8, pre dobropisy 7

nnnnn – číslice od 00001

FOOD
• upravená tlačová zostava 13 Rekapitulácia objednávok - stĺpec Počet jedál bol rozdelený na vydané a nevydané

