
 
 

 

Změny v programu AutoSalon 9.93 minor 0003 
 
 

Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané 

aplikaci oproti popisu změn.  

 
V průběhu roku v případě dalších změn v programu AutoSalon 9.93 (nové minory) budou 

změny popisovány v textových souborech, umisťovaných společně s aplikací programu 

AutoSalon na www.procad.cz (v sekci ke stažení) a budou zobrazovány při vstupu do programu 

prostřednictvím funkce „Přehled novinek v nainstalované nové verzi programu AutoSalon“. 

 
 

A. Změny v programu týkající se více funkcí: 

 

• V odesílání dokladu na EET bylo změněno to, že se odesílají pouze doklady, které 

jsou nenulové, a to včetně storna. Nyní se tedy zbytečně neodesílají nulové doklady. 

Platí ze všech evidencí. 

 

• Ve fakturaci (nová „ruční faktura“ – ikona nový ) byla přidaná možnost zatrhnout, 

že fakturuji použité zboží a to pouze pokud zatrhnu, že doklad jde na EET. Následně 

je možné zapsat nové řádky, nebo načíst dodací listy – ikona .  

 
Následně se změní forma věty, kterou program odesílá na portál EET a to tak, že se 

posílá ve formátu pro použité zboží. 

 

• Do menu Speciál – Konfigurace systému – záložka Poznámky, Objednávky 

a vyúčtování byla přidaná Poznámka prodej pneumatiky. Pokud je vyplněná, tak se 

v prodeji ND objeví při zadání slev možnost zatrhnout, zda chci tuto poznámku 

vytisknout na vyúčtování.  

http://www.procad.cz/
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U Prodeje se objeví dotaz při vyúčtování, zda chci tisknout tuto poznámku. Pokud 

tuto volbu zatrhnu, tak se daná poznámka přidá ke klasické poznámce na 

vyúčtování a následně se vytiskne. 

 

• Všechny reporty faktur byly upraveny na dynamicky proměnný kód BKP. Tento kód 

se dle tisku dynamicky natáhne a následně se posunou poznámky směrem dolů. Je 

to pro to, aby se dané reporty v některých případech netiskly na dvě stránky. 

Dále byl opraven export do PDF, kdy v některých případech se dané PDF 

tisklo/exportovalo na dvě strany. 

 

• Byl opraven export faktury do pdf (odeslání emailem), kde se do řádku faktury 

neexportovala energetická informace ze štítku pneumatiky. 

 

• Bylo upraveno hlídání na duplicitní číslo VIN. Nyní na tuto skutečnost pouze 

upozorníme a necháme záznam uložit. 

 

• Do evidence objednávek nových aut, prodeje nových aut a skladu nových aut byla 

přidána možnost výběru dle položky Komisní prodej. 

 
 

B. Nové funkce v jednotlivých menu programu: 
 
 

1. Sklad materiálu 
 

• Do importu faktur a dodacích listů od Elitu byla přidána možnost změnit kódování 

z UTF8 na WIN1250 (doporučujeme změnit, pokud se špatně zobrazuje diakritika). 

 

• V příjemkách materiálu bylo upraveno to, že přepočet vícenákladů (ikona ) 

se může dělat i při editaci dokladu, kdy pro přepočet se bere cena bez vícenákladů 
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a zahrnou se do výpočtu i ceny, které byly upravené v rámci předchozí editace 

a stejně tak, pokud dám přepočet vícenákladů a potom dám vrátit zpět původní 

ceny, tak se vrátí na původní ceny všechny řádky, které byly pořízené v rámci všech 

editací. 

 
2. Objednávky 

 

• Do hromadného vykrytí objednávek v objednávkách bylo upraveno to, že se do 

příjemky plní zvlášť cena bez dopravy a zvlášť cena včetně dopravy. Díky tomu lze 

danou příjemku správně odeslat do intrastatu. 

 
3. Číselník organizací 

 

 

• Do číselníku organizací se dá nastavit, zda je daný kontakt aktivní, či nikoliv. Dle 

toho je možné nadále vybírat např. pouze z aktivních kontaktů. Také je možné 

zadat, zda zákazník podepsal GDPR, datum od kdy je podepsáno a počet měsíců 

platnosti. Po tomto vyplnění je možné pomocí ikony  (tisk souhlasu s GDPR) 

tento souhlas vytisknout a nechat podepsat od zákazníka. Po vytištění se k danému 

kontaktu založí číslo souhlasu s GDPR. Dle uvedených kritérií je možné následně 

vybírat. 

 
 

• Text pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se dá nastavit přímo 

v konfiguraci systému (menu Speciál – Konfigurace systému – záložka Souhlas 

GDPR) 

 

• Dále se ke každému kontaktu automaticky zapisuje datum poslední aktualizace 

(například prodejem, vyúčtováním zakázky, popřípadě ručním zadáním v číselníku 

organizací). Převodem verze 9.93 se automaticky tento datum vyplní na 

31.12.2015. 
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Firma ProCad, spol. s r.o., 
 
 

  

Provádíme také prodej a opravy výpočetní techniky, instalace lokálních pracovních 
stanic (včetně instalací OS). Na základě požadavků zákazníků realizujeme také 
dodávky počítačového vybavení na klíč (zabezpečíme podle Vašich potřeb dodávku 
PC včetně periferií, v případě síťové verze navrhneme a realizujeme kompletní síť 
včetně serveru a výpočetní techniky). 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se s důvěrou obraťte na níže uvedený kontakt. 
 
ProCad, spol. s r.o. 
Hudcova 78b 
612 00 BRNO 
Email: procad@procad.cz 
Tel.:    +420 541 513 345 
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