
 
 

 

Změny v programu AutoSalon 9.97 minor 0001 
 
 

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 9.97 (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: 
 

 

• U přijaté zálohy z Objednávek byl upraven přesný výpočet, tak jak je nastaveno 

v menu Speciál – Daňové zálohy. 

 

• Byla opravena chyba, kdy se neukládala konfigurace SMS Operátor v nastavení SMS. 

 

• Byla opravena chyba, kdy v denní závěrce nešla vynulovat částka, pokud byla 

záporná. Také byl odstraněn dotaz na uzavření Nálepek a osvědčení. 

 

• V exportu vydaných faktur do programu Pohoda, byla udělaná změna, kde u 

záporných položek se doposud přenášela částka kladná a počet jednotek záporně. 

Od teď se přenáší kladně počet jednotek a cena záporně (dle podpory Stormware). 

 

• Byly přepracované emaily a to tak, že od teď si každý uživatel může vybrat, zda 

posílat přes MAPI (Live Mail, Mozilla Thunderbird atd.), OUTLOOK nebo přímo pře 

SMTP (pokud není nainstalovaný žádný poštovní klient). Do nastavení uživatele 

(menu Speciál - Seznam uživatelů) byla přidaná záložka, kde se toto nastavuje 

včetně přístupů přes SMTP. 

http://www.procad.cz/
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B. Nové nastavení zaokrouhlení: 
 

Menu Sklad 
 

• Při mazání skladových karet se od teď hlídá i to, zda nejsou na tuto kartu vystaveny 

objednávky. 

 

• Do příjemek materiálu byla přidána funkce pro zobrazení dalších informací o zboží 

(zobrazí se po kliknutí na tlačítko Informace o materiálu ). 
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Menu Fakturace 
 

• Byla opravena chyba, kdy v soupisu daňových dokladů ve fakturaci se neodečítalo 

DPH od přijatých záloh, pokud na fakturu byla přijata záloha. 

 
Menu Číselníky 
 

• Do kontroly ARESU byla přidaná kontrola na správnost IČO nebo RČ a pokud je 

špatné, tak na to upozorníme a kontrola se neprovede. 

 
Menu Speciál 
 

• Nyní je možné tisknout delší název ze skladové karty. To je ovšem nutné nejprve 

povolit v Konfiguraci systému – záložka Skladová evidence – zatržením Povolit tisk 

celého názvu položky skladové karty 

 

 
 

Pokud je název delší než 28 znaků, tak se vytiskne celý název této položky na dalším 

řádku. 

 

• Byly upraveny všechny tiskové sestavy, kde se tiskne název položky skladové karty 

a to tak, že pokud se to povolí v konfiguraci a délka názvu je větší než 28, tak se 

vytiskne celý název této položky na dalším řádku. Pouze u položek, kde je délka 

názvu větší než 28 znaků. 

 

• V konfiguraci je nově možné povolit nebo zakázat zobrazování zatržítka pro EET. 

Slouží k tomu, aby uživatel nemohl odtrhnout EET na dokladu. 
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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: servis@procad.cz 
Tel.:    +420 541 513 363 

mailto:servis@procad.cz

