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Cíle

Modernizace vzhledu

Zjednodušení ovládání

Rychlejší orientace a přístup k často 

používaným agendám

Vylepšení v aplikačních modulech a funkcionalitách
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Vzhled
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Zjednodušení ovládání

Rychlejší orientace a přístup k 

často používaným agendám
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Zrychlení vyhledávání v navigaci
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Rozšiřování využití stavového řádku
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Tlačítková lišta na spodní záložce
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Uživatelská lišta funkcí
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Aktivní plocha
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Aktivní plocha
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Aktivní plocha
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Novinky v aplikačních modulech a 

společných funkcionalitách
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Podpora lineárních a 2D kódů

Řešení vlastní knihovnou

Žádné podpůrné knihovny

Žádné nakupované fonty

Využití

V tiskových šablonách

Ve formulářích 

13



CRM

Nový adresní systém strukturovaných adres

Víc adres k jednomu subjektu

Platnost adres v čase – historie změn adres subjektu
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EDM, elektronická výměna dokumentů

Stálé vylepšování Distribuce dokladů

Fulltextové vyhledávání v dokumentech

Pro EDM dokumenty a Externí soubory uložené v databázi

Vyhledání v obsahu uloženého dokumentu

Vyhledávání pracuje s gramatikou, odvozenými slovy (*) i přesným zadáním („“), lze 

kombinovat více slov pomocí +, -, .. (omezení vzdálenosti).
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Workflow

Zpoždění před startem - možnost zadat zpoždění i formou SQL selectu

Událost typu Změna údajů na dokumentu

Umí reagovat na změnu položkových atributů/vztahů

Rozdělení vztahu na Měněný atribut a Měněný vztah - výběr vztahu z číselníku, podpora DV

Událost typu Uložení dokumentu

Práce s časem – svátky, pracovní dny

Přeskakování účastníků

Např. přeskočení účastníka kteří již v předchozí aktivitě doklad schválil

Nastartovat klon – parametr „Ukončit stávající“

Pro potřeby vygenerování úkolu novým účastníkům (např. po změně Wf role)
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Aplikační moduly

Ekonomika

Vylepšení v Generátoru účetních sestav

Výkaz CashFlow

Majetek

Kumulované účtování odpisů – zrychlení měsíční uzávěrky majetku

Hromadné pohyby

Sklady

Práce s komplety – kompletace a dekompletace

Přepravní služby – podpora při vyřizování přepravy zásilek libovolnými přepravci

Mzdy

Konto pracovní doby

Vyplácení mezd v hotovosti

Oprava uzavřených mezd
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Děkuji za pozornost

Olga Koupilová

olga.koupilova@assecosol.eu
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