Fakturace Alexo 5 - novinky stručně
nová grafika

systém ARES

-

barevné sladění a grafické zjednodušení

-

obsahově funkce, nabídky a dotazy
zůstávají stejné

-

mírně rozdílné (snazší) je zadání aktuálního
data (je-li = aktuálnímu, nevyžaduje se
potvrzení)

-

informace na základní nabídce jsou také
trochu jinak uspořádány

-

hodiny
vpravo nahoře neplynou trvale,
protože to zbytečně namáhalo operační
systém. Čas se na hodinách mění pouze
v okamžiku, kdy na základní nabídce
stisknete klávesu <Esc>. Tím dojde k tzv.
překreslení.

ale

prezentace údajů faktury

-

barevné sladění a grafické zjednodušení
program reaguje na všechny zvláštnosti
faktur a ty vypisuje:
doklad z řady, jenž je samostatně číslována

-

doklady v cizí měně (název, kurz,přepočet na Kč)

-

faktura vázaná s jinou (navíc ve spodní části
obrazovky se nabízí funkce </> = přesun na
vázanou fakturu)
číslo příkazu bance na němž je FP hrazena
FP, které se nemají dávat na příkaz
(nehradit).
FP
za
majetek
dle
zák.
DPH
(§4)(majDPH§4)
u plátců DPH se za údaji o částkách vypisují
i údaje o DPH
způsob úhrady: převod / inkaso / hotově
stav zaplacení : neplaceno / zaplaceno
/částečně / přeplaceno
informace po partnerovi, VS, KS , zda byl
exportován do MAUS
u neuhrazených : mají-li čas, či o kolik dní je
nad datem splatnosti +
případný úrok
z prodlení
u uhrazených je toho více: č.BV/ uhrazen
včas / pozdě /upomínán / penalizován / dán
k soudu/ atp.

-

-

-

-

u částečně uhrazených je kombinace obojího

-

sumární informace o vybraných dokladech
: počet (vše/vyřazené) / Kč: faktura, základ
,DPH, uhrazeno, zbývá)
stisk klávesy mínus = prezentace (i oprava)
údajů partnera

-

-

pro PC s přístupem na Internet

-

při zápisu faktury nového partnera umí najít na
Internetu jeho údaje (název, adresa, DIČ) a ty
uložit do faktury, takže nic nemusíte psát

-

má 3 režimy, mezi kterými si kdekoliv v SW
můžete přepínat (<CTRL>+<F8>)

-

hledá vždy / na povel /nikdy ( standard je: na
povel)

datum nároku na odpočet
-

pro PC s přístupem na Internet

-

od 1.4. 2011 vzniká nárok na odpočet vznikem
prvotního dokladu (datem, kdy vám přijde FP)

-

proto je u FP další datum- nároku

-

to může být i rozhodným datem pro výběr do
MAUS

-

vy si můžete nastavit má-li být datem pro DPH :
datum zdanitelného plnění / datum nároku

daňové údaje na FV
-

pro PC s přístupem na Internet

-

řeší nejednoznačnost daňových údajů na FV

-

obecně / pro skupinu faktur / individuálně lze
nastavit, mají-li/nemají se tisknout 3údaje

-

1) text „Daňový doklad"

-

2) datum zdanitelného plnění

-

3) další řádek pod fakturou, ve kterém je
uvedeno, že se nejedná o daňový doklad

příkazy bance
-

nově lze vygenerovat osobní - nefiremní příkaz
k úhradě

-

vyšší kontrola při jejich tvorbě

-

lepší prezentace a zpracování

-

možno vždy zjistit (podívat se) k jaké faktuře
(dokladu) se položka váže

-

příkazy předávané do ČS na "Sběrný účet
STRAVA" nejsou nabízeny mezi novými k
exportu do banky

-

v rámci opakovaného exportu již exportovaných
příkazů (Příkazy - Staré) lze exportovat snadno
jen jediný

-

u každé platby lze nově předávávat i textovou
poznámku, která se zobrazuje a tiskne na vašem
bankovním výpisu i na BV vašeho partnera

vyúčtování za žáky

informační bubliny

-

automatické zařazení dokladů do knih

-

kontrola stavu
zpracování

-

možnost návratu před vyúčtování a po
opravě potřebných údajů jeho zopakování

-

přehled jednotlivých vyúčtování

-

nové přehledy a sestavy prezentující
sumárně i detailně stavy kont, porcí a
ubytování

vyúčtování

a

druhé večeře a čipy
-

způsob zpracování , nastavení, vyúčtování a
prezentace dvou dalších dílčích nákladů

-

další chod = druhé večeře

-

čipy pro evidenci strávníků

staré neuhrazené FP
-

staré neuhrazené FP, které nechcete aby se
nabízely do příkazu k úhradě

-

lze označit při prezentaci přes <F4>

-

takové FP lze vybrat , či zpět jim znit, že se
nabízet mají

DPH -§4
-

-

-

při zápisu údajů lze používat informační
bubliny

-

v okamžiku vstupu na vyplňovaný údaj se
zobrazí bližší informaci o tomto údaji

-

SW pracuje se zapnutými
bublinami (<Ctrl><F7> )

měsíců

lze označit u FP , že jde o pořízení majetku
dle zákona o DPH podle § 4, odstavec 3,
písmene d) e))
takové FP lze vybrat, opravit, a předávají se
do MAUS se právně označeným základem a
DPH

/vypnutými

přímé posílání emailu
-

při zápisu údajů lze používat informační
bubliny

-

ve volbě Obsluha - Pošli
zabudována velká novinka

-

odesílání e-mailů (ať již s daty, či bez nich)
přímo na naši e-mail adresu (či na jinou
zvolenou / zadanou)

-

bez použití pošty, tím odpadají problémy,
které někteří uživatelé mají (špatná iniciace
SW / omezení velikosti zasílaného e-mailu /
zařazení e-mailu do doručené pošty atp.)

-

původní systém odesílání přes počtu byl v
SW zachován.

email

je

další
-

přidány další varianty košilek faktur přijatých
(již 19)

-

z MAUS se importuje celý účtový rozvrh

-

umožněna dokonalá archivace na FlashDisk

-

přidána přehledná kontrola parametrů
exportu do MAUS a jejich okamžité
nastavení

DPH obecně
-

zcela je proměněna celá volba Peníze –
DPH

-

zdokonalen přehled dávek již exportovaných
do MAUS,

-

snadno lze do přehledu přidávat další
záznamy vycházející z pravidelných plateb
(smluv)

-

kde se dá tisknou přehled obsahu dávky
(účetní věty)

-

seznamu exportovaných účetních dokladů

-

případně jiné položky

-

seznamu prvotních dokladů

-

také přehledy a sestavy doznaly změny, vše
v prospěch přehlednosti a snadnějších
výběrů

novinky detailně - celá dokumentace
Celou dokumentaci si můžete, kapitolu po kapitole, pročíst i vytisknout ve volbě:
Obsluha - Help - Dokumentace (PDF soubor). Ve volbě Obsluha - Help lze zobrazit a
vytisknout i detailně popsané novinky verze 5 , respektive obsah dokumentace. Stejného
dosáhnete, stisknete-li v programu klávesu <F1> a z nabídnutého menu až na jeho konci
(nejlépe použít klávesu <End> pro rychlý přesun), si vyberte příslušnou kapitolu. Na začátku
menu je textový popis novinek a následně 197 témat popisujících jednotlivé činnosti v SW.
Při instalaci verze, je-li vloženo CD, lze přes volbu dokumentace zobrazit a případně
vytisknout : jednak postup instalace a pak i novinky verze 5 (PDF soubor).

