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v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách :
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit


18.1.2021 verze 4.10/4.01 série 924 databáze 1019

PDU – Úprava sestavy v členění dle účtů

V modulu Podvojné účetnictví byl upraven tisk sestavy "Sestava v členění podle účtů" v případě, kdy je nastavena orientace tisku "na šířku" (záložka Vzhled v okně Tisk). Šířka sloupce Text je zvětšena, aby nedocházelo k ořezávání textu.

EVID – Úpravy v Evidenci zásilek

Přednastavený dopravce: Při založení nové zásilky se nastaví dopravce, který byl vybrán v předcházející nové zásilce. Dialog Výběr dopravce nabízí také předcházejícího dopravce. Toto platí za podmínky, že Hlavní dopravce v konfiguraci není nastaven. V opačném případě, Hlavní dopravce je při založení zásilky nastaven a dialog Výběr dopravce se nezobrazuje, potom je nastaven dopravce z konfigurace. 
	Váha zásilky: Váha zásilky se nastaví v nové zásilce nebo i při opravě zásilky. Váha je vypočtena z počtu MJ a hmotností Bruto skladových karet, které jsou v řádcích dokladu zásilky. Váha se nenastaví, pokud se jedná o sdruženou zásilku. Ve sdružené zásilce je třeba váhu opravit = rozepsat. 
	Cena zásilky: Původní stav -> Cenu zásilky lze zadat do konfigurace u dopravce Česká pošta a GEIS. Příklad cen: Česká pošta = 5000, GEIS = 50000. Provedená změna -> Pokud cena v konfiguraci není nastavena, předvyplní se cena z dokladu VFA. U neuvedených dopravců se cena vyplní z VFA po zatrhnutí Připojištění. 
	Dobírka Ano/Ne a Hodnota dobírky: Původní stav -> Přednastavená implicitní hodnota v nové zásilce je Dobírka = Ano. Je-li znám doklad VFA, pak stav Dobírka Ano/Ne se přebírá z tohoto dokladu. Pokud doklad obsahuje v položce Forma úhrady slovo začínající na DOB ( velká, malá písmena se zde nerozlišují ), je dobírka ponechána v zásilce Dobírka = Ano. V opačném případě, když slovo ve Forma úhrady nezačíná na DOB, je nastavena Dobírka = Ne. Provedená změna -> Je ve vyplnění položky Hodnota dobírky, která se nyní nevyplní, pokud Dobírka = Ne.

EVID – Kopírování údajů z dokladu - text uvozující položky dokladu

Do okna Zkopírování údajů z dokladu byla doplněna konfigurace textu řádku, který uvozuje položky dokladu. Do textu uvozující položky dokladu lze doplnit pomocí parametrů číslo a datum kopírovaného dokladu. Při kopírování údajů z objednávek došlých lze navíc parametrem doplnit i číslo objednávky zadané do pole Objednávka.

EVID – Schvalování dokladů

Seznam dokladů pro schválení je nově omezen pouze limitní částkou zadanou v okně Konfigurace schvalování dokladů. Před úpravou byly ze seznamu dokladů ke schválení vyloučeny přijaté faktury a ostatní závazky s částkou rovnou nule, nebo menší než nula a ostatní pohledávky s částkou rovnou nule, nebo větší než nula.

EVID – Připočtení recyklačního poplatku k ceně zboží

Do okna Konfigurace výběru ze skladu nebo z ceníku byla na záložku Vykazování recyklačního poplatku doplněna možnost zvolit cenu z ceníku, která v sobě zahrnuje i recyklační poplatek. Při zvolení této možnosti se recyklační poplatek k ceně nepřipočítá. Výchozí hodnota doplněné konfigurace je nastavena na původní princip výběru ceny z ceníku, tj. cena zboží v ceníku neobsahuje hodnotu recyklačního poplatku a recyklační poplatek se k ceně z ceníku připočítá.

KASA – Změna ve vykazování recyklačního poplatku

Recyklační poplatek (REPO) je převzat ze skladové karty a zapsán se do řádku účtenky. 
Konfigurace kasy obsahuje nastavení: Přičíst recyklační poplatek REPO do řádku účtenky (sazba DPH REPO je shodná se sazbou v řádku) (Ano / Ne).
Při vybraném nastavené:
	Ano: Recyklační poplatek se zapíše do řádku účtenky a cena zboží se navýší o recyklační poplatek. 
	Ne: Recyklační poplatek se pouze zapíše do řádku účtenky ( cena zboží se nemění ).


ALL – Rozšíření znaků pro střediska, zakázky a akce

Pole pro hodnoty Středisko, Zakázka a Akce byla rozšířena na možnost zadat do kódu 12 znaků.
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ALL – Verze pro zpracování dat v roce 2021

Tato verze je určena pro zpracování dat v roce 2021 a roků předchozích.

Verze 4.0x/xxx/xxx je funkčí do 31.3.2021
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EVID – Vydané faktury -  Vytvoř kopii dokladu - úprava

Ve Vydaných fakturách byla upravena funkce Vytvoření kopie dokladu. Změna se projeví při nastavené konfiguraci: Aktualizovat ceny skladových položek ( = ANO ) a při zapnutém Automatickém výběru cen z ceníku.
Změněn byl směr výpočtu po změně hodnoty %slevy v dokladu. Nyní (ve zkopírovaném dokladu) změna %slevy vyvolá přepočet částek ve sloupcích Základ, Základ/MJ. 
Původně tato změna vyvolala přepočet částek ve sloupcích PS Celkem/MJ, PS Základ/MJ.
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SPRAV – Přenos dávky z mezd do účetnictví

Popis úpravy
V modulu Správce byla doplněna do hlavního menu položka Konfigurace → Konfigurace přenosů. Nové konfigurační okno obsahuje volbu umožňující povolit import účetního dokladu s druhem EXMZ (tj. doklad obsahující dávku z mezd) i v případě, kdy na zdrojové a cílové straně nesouhlasí majitel této dokladové řady. To umožňuje přenesený účetní doklad na cílové straně účtovat. Přenos účetního dokladu je možné tímto způsobem provádět mezi různými instalacemi programu ACONTO, různými databázemi nebo různými subjekty v rámci jedné databáze. 
Pro změnu nastavení konfigurace je zavedeno nové samostatné právo a zapnutí a vypnutí konfigurace je zapsáno do logu.

Popis použití
Na zdrojové straně a cílové straně musí být nastaveny různé kódy instalace (menu Konfigurace → Základní údaje zpracovávaného subjektu → položka Instalace), například na zdrojové straně 001 a na cílové straně 002. Tytéž kódy je třeba na zdrojové i cílové straně v modulu Podvojné účetnictví nastavit jako majitele účetní řady s druhem EXMZ (tedy například na zdrojové straně 001 a na cílové straně 002) pomocí volby menu Podklady → Číselník druhů dokladů. 
	Na zdrojové straně jsou mzdová data standardně exportována jako účetní doklad EXMZ do podvojného účetnictví pomocí volby menu Mzdy → Export dat do příkazů k úhradě a do účetnictví v modulu Mzdy. 
	Tento účetní doklad je dále exportován do dávky pomocí volby menu Systém → Přenosy - export v modulu Správce (v okně exportu je třeba zatrhnout nahoře volbu Zobrazit samostatně doklady PDU pro přenos). 
	Na cílové straně je třeba nastavit novou konfiguraci pomocí volby menu Konfigurace → Konfigurace přenosů v modulu Správce. 
	Na cílové straně je poté možné importovat dávku s účetním dokladem EXMZ pomocí volby menu Systém → Přenosy - import v modulu Správce. Díky uvedenému nastavení konfigurace je import povolen, ačkoli nesouhlasí majitel dokladu uvedený v přenášené dávce (001) s majitelem druhu dokladu EXMZ nastaveném na cílové straně (002). 
	Na cílové straně je možné importovaný účetní doklad nyní standardně účtovat, protože majitel druhu dokladu EXMZ souhlasí s kódem instalace subjektu (002).


EVID – Optimalizace uzavření kontrolního hlášení KH

	Do konfigurace KH byla doplněna položka: Po zařazení všech dokladů přejít na kontrolu KH-DPH ( A / N ). 
	Funkce Zařaď všechny doklady otevře po zařazení Kontrolu KH-DPH ( pokud je otevření v konfiguraci povoleno ). 
	V dalším kroku lze v Kontrole KH-DPH použít doplněné tlačítko Uzavřít KH. 
	Po uzavření KH ( tlačítkem Uzavřít KH ) je automaticky zařazena funkce Generovat el. KH, která otevře se dialog pro export KH do souboru.
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MZDY – Úprava Přehledu o výši pojistného

Úprava mzdové sestavy Přehled o výši pojistného od září 2020
 
Dle sdělení ČSSZ z druhé poloviny září 2020 již není akceptován formát XML souboru PVPOJ2020 zavedený od června 2020. Počínaje obdobím září 2020 musí být opět používán starý formát PVPOJ2016 platný do května 2020.

Poznámky k souboru XML
Použití formátu PVPOJ2020 pro podání přehledu za období počínaje zářím 2020 má za následek odmítnutí přehledu ze strany ČSSZ. 
	Nová verze programu ACONTO počínaje obdobím září 2020 exportuje automaticky XML soubor v požadovaném formátu PVPOJ2016. 
	Jako nouzové řešení lze v XML souboru změnit na druhém řádku text "PVPOJ2020" na "PVPOJ2016" a načíst soubor na portál ČSSZ. 
	Do programu byl doplněn odkaz umožňující přímý vstup na portál ČSSZ pro načtení XML souboru "PVPOJ2016". Název souboru je současně uložen do schránky a lze jej vyvolat standardně příkazem <Ctrl>+<V>.
Další poznámky
Obdobně jako u formátu XML souboru došlo k návratu ke starému formátu i u tištěné podoby formuláře přehledu. 
	Nová verze programu počínaje obdobím září 2020 již nepočítá snížené pojistné bez ohledu na nastavení v Konfiguraci modulu mzdy. Pokud však nějakým nedopatřením již bylo na starší verzi programu snížené pojistné v období od září 2020 vypočteno, je třeba provést znovu výpočet mzdy.
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MZDY – Úprava zadávání při e-neschopenky - VznikDpnInfo

Bylo upraveno chování funkce Nová u typu e-neschopenkyVznikDpnInfo.
Zadávání je nyní podobné jako při typu e-neschopenkyTrvaniDpnInfo s tím rozdílem, že první typ neobsahuje žádné koncové datum a tak při zadávání složka neschopnosti končí až s koncem měsíce.
Uživatel programu může v jasných případech při zadávání složek v záložce Detail použít již první obdrženou e-neschopenku (kterou pak po obdržení TrvaniDpnInfo musí případně upravit) nebo jako doposud počkat, až na dodání typu eneschopenky TrvaniDpnInfo.

MZDY – Z e-neschopenek jsou zobrazovány další údaje
Pokud soubor s e-neschopenkou obsahuje následující údaje jsou tyto údaje zobrazovány. Jedná o údaje:
	Pracovní úraz 
	Úraz způsobený jinou osobou 
	Zaměstnanec byl pod vlivem alkoholu/omamných látek.


MZDY – Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem - končí 31.08.2020

Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem končí 31.08.2020.
Původní odhad, že úleva bude pokračovat i v měsíci září se nepotvrdil.

SKLAD – Balikobot - Česká pošta

Do zásilek České pošty byla doplněna chybějící položka ID pobočky, na níž je zásilka určena k výdeji.
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MZDY – K e-Neschopenkám přidán nový typ zprávy

Mezi programem obsluhované typy zpráv systému e-Neschopenek byla přidána zprávy typu ZmenaDpnInfo, která slouží pro zaslání informací o tom, že došlo ke změně na neschopence (např. vlivem dodatečného zpracování opravného podání od lékaře).
Při obdržení této zprávy je nutno věnovat značnou pozornost přiřazení ke správné, dříve zadané, neschopence.

MZDY – Průměr na dovolenou musí splňovat minimální mzdu.

Na základě novely Zákoníku práce k 30.07.2020 byla přidána kontrola, zda je průměr na dovolenou větší než minimální mzda.
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EVID – Zrychlení ukládání dokladu v BVY a PKL

Byla provedena úprava pro významné zrychlení ukládání dokladů Bankovních výpisů a Pokladny se spárovanými řádky.
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MZD – Prominutí sociálního pojištění placeného podnikem - úprava

Byla upravena funkce výpočtu mezd v části výpočtu Prominutí sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem u zaměstnanců, kteří mají souběžně více pracovních poměrů.
Úprava se týká zaměstnanců s více činnostmi s kódy pracovního poměru 01, nebo 02. Po zveřejnění dalších informací MPSV k promíjení pojistného, je nyní maximální částka snížení 
52 253 Kč použita pro každou činnost zvlášť a nikoliv pro zaměstnance, jak tomu bylo doposud.
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MZD – Zobrazování výstupu z minimální mzdy ve vypočtených složkách mzdy

Bylo přidáno doplnění hodnoty do složky 2109 – Kontrola minimální mzdy.
Hodnota uložená do této složky je určena pro možnosti vytisknout si výsledek kontroly minimální mzdy (automaticky kontrolováno programem), nebo pro vizuální kontrolu zaručené mzdy.
Význam hodnoty ze složky 2109 odpovídá nastavenému způsobu odměny za práci. Při časové mzdě se jedná o Kč/hod, pří měsíčním platu jde o Kč/měsíc.
Pokud je hodnota složky = 0, nebylo možné hodnotu vypočítat. Důvodem může být čerpání měsíční dovolené, čerpání jiného druhu náhrady mzdy, nebo absence.
 
Ve starších verzích nebyla složka 2109 naplněna. Pro její naplnění je nutné aktualizovat na tuto, nebo vyšší verzi programu a znovu přepočítat vypočtené mzdy, aby došlo k naplnění složky 2109.

EVID – Odesílání emailu na adresu příjemce

Do evidencí Vydané faktury a Dodací listy byla doplněna možnost odeslat doklad na e-mail adresy Příjemce. 
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